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התוויות נגד
לאנשים שאובחנו כחולי אפילפסיה ,קיים סיכון להלם אפילפטי מהאור המהבהב של סורק ה .iTero-על אנשים אלה להימנע מכל
קשר עין עם האור המהבהב המשויך למערכת במהלך הפעולה.

תאימות
תאימות ללייזר Class 1

תאימות EMC

מכשיר זה תואם את ”“21 CFR 1040.10
ו“EN 60825-1”-

מכשיר זה תואם לתקן  EMCהבא:
" 1-2-IEC 60601ציוד רפואי חשמלי  -חלק  :1-2דרישות
כלליות לבטיחות בסיסית וביצועים חיוניים  -תקן נלווה :תופעות
אלקטרומגנטיות  -דרישות ובדיקות".

תאימות לCSA-

עמידה בתקני בטיחות

התקן זה עומד בתקן  CSAהבא עבור קנדה וארצות
הברית - “UL Std No. 60601-1:ציוד חשמלי רפואי חלק :1
דרישות כלליות לבטיחות”.

מכשיר זה תואם לתקני הבטיחות הבאים:
" 1-IEC 60601ציוד רפואי חשמלי  -חלק  :1דרישות כלליות
לבטיחות בסיסית וביצועים חיוניים".

תאימות לFCC-

תאימות לCE-

מכשיר זה תואם לחלק  15של חוקי ה FCC-והפעלתו כפופה
לשני התנאים הבאים:

מכשיר זה תואם להוראת המועצה  93/42/EECעבור
מכשירים רפואיים.

 .1מכשיר זה לא יגרום להפרעות הגורמות לנזק.
 .2על מכשיר זה לעמוד בכל הפרעה ,כולל הפרעה
העלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המערכת.

אזהרת FCC
שינויים למכשיר זה ,אשר לא אושרו במפורש על ידי היצרן
עלולים להביא לביטול סמכותך להפעיל את המכשיר תחת
כללי הCC.-

ii
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סמלים
הסמלים הבאים עשויים להופיע ברכיבי החומרה של  iTero Element 2ו iTero Element Flex-ועשויים להופיע בתוך מסמך זה
ובספרות אחרת של  iTero Element 2ו.iTero Element Flex-

בכל מקום בו סמל זה מופיע על המכשיר ,מומלץ לפנות
למסמך זה לקבלת מידע אודות שימוש נאות במכשיר.

יצרן מכשור רפואי.

מספר הזמנה
יישומי רכיבים מסוג .BFכל רכיב בו מופיע סמל זה הנו
מבודד חשמלי מסוג .BF
מספר סידורי

נדרש איסוף נפרד של פסולת אלקטרונית וציוד
אלקטרוני .בהתאם להנחיות האירופאיות על הטיפול
הראוי בפסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (),WEEE
אין להשליך מוצר זה לפסולת ביתית או עירונית .מכשיר
זה מכיל חומרי .WEEE

זרם חליפין.

אנא צרו קשר עם שירות .EARN

מציין מכשיר רפואי שעליו להיות מוגן מפני לחות.

הקישור עבור הטופס המקוון:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
מציין את טווחי הטמפרטורה אליהם המכשיר הרפואי
יכול להיחשף בבטחה.
שימו לב! סמל זה משמש להדגשת העובדה כי קיימות
אזהרות ספציפיות או אמצעי זהירות הקשורים
למכשיר .בכל מקום בו מופיע סמל זה על גבי המכשיר,
יש לפנות למידע הקשור לבטיחות במסמך זה.

אין לעשות שימוש חוזר בחלקים או אביזרים עליהם
מופיע סמל זה.

אזהרה! החוק הפדרלי בארה"ב מגביל מכירת או
הזמנת מכשיר זה לרופאי שיניים ,אורתודונטים או
מומחי-שיניים מורשים .המערכת משמשת כמכשיר
רפואי במרשם ויש להפעילה על-ידי נותני שירותי
בריאות מוסמכים בלבד.
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מציין מקום בו המשתמש נדרש לעיין בהוראות
השימוש.

קוד אצווה של היצרן.

מציין את טווח הלחץ האטמוספרי אליו ניתן לחשוף את
המכשיר הרפואי בבטחה.

iii
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מציין את טווח הלחות אליו ניתן לחשוף את המכשיר
הרפואי בבטחה.

שביר ,יש לטפל בזהירות.

על צד הזה להיות מופנה כלפי מעלה.

 :IEC 60417-5031זרם ישר.

ידית (יחידת הסריקה).

סוללה חשמלית.

 :IEC 60417-5009מצב המתנה.

זהירות :אין לדרוך על רכזת תצורת iTero Element
.Flex

מציין את הנציג המורשה בקהילה האירופית.

מציין כי המכשיר תואם  RoHSעבור סין.

שקע .USB

iv
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הוראות בטיחות
על כל המשתמשים לקרוא את הוראות הבטיחות להלן לפני תחילת העבודה עם המערכת.
אספקת חשמל

חשמל מסופק לרכיבי המערכת באמצעות ספק כוח פנימי המתאים למכשור רפואי.

הפעלה באמצעות
סוללה

 iTero Element 2בלבד:

אזהרות חשמליות

•

טעינה – הסוללה תיטען במלואה לאחר חיבור למקור חשמל למשך שעתיים.

•

עם סוללה טעונה במלואה ,באפשרותך לסרוק למשך עד  30דקות.

•

אזהרה :הסורק מצויד בחבילת סוללות נטענת .Li-ionקיימת סכנת פיצוץ אם הסוללה
תוחלף שלא כהלכה .יש להחליף עם הסוג המומלץ על ידי היצרן בלבד .יש להשליך
סוללות משומשות לפי הוראות היצרן.

•

סכנת התחשמלות!! רק טכנאים מוסמכים של  Align Technologyרשאים להסיר לוחות
וכיסויים חיצוניים .אין בתוך המערכת חלקים המיועדים לתחזוקה על-ידי המשתמש.

•

כדי להימנע מסכנת התחשמלות ,יש לחבר את הסורק לאספקת חשמל עם הגנת
הארקה בלבד.

•

ניתן לחבר לשקע ה USB-בצד האחורי של המערכת רק מצלמת אינטרנט או דיסק-און-
קי מאושרים ע"י . Align Technology

 iTero Element Flexבלבד:
•

 iTero Element Flexמסופק עם רכזת המכילה ספק כוח לידית הסריקה .על רכזת ה-
 Flexלהישמר יבשה ומוגנת משבירה.

•

חבר את רכזת ה Flex-רק למחשב נייד המאושר על פי  IEC60950ו1-UL60950-על
המחשב הנייד וכל עזריו להיות ממוקמים במרחק של לפחות  1.5מ' מהמטופל .אין
לסרוק מטופל ולגעת במחשב הנייד או באחד מאביזריו באותו הזמן.

•

יש לחבר רק את ידית הסריקה של ה iTero-והמחשב הנייד המאושר לשקעי הUSB-
ברכזת ה.Flex-

•

יש לחבר את רכזת ה Flex-לשקע ה AC-רק באמצעות כבל החשמל המאושר של Align
.Technology

רשת LAN
אלחוטית

המערכת מגיעה מאובזרת עם יחידת  LANאלחוטית.

סיווגי בטיחות

•

סוג ההגנה מפני התחשמלות.Class 1:

•

דרגת הגנה מפני התחשמלות :סוג .BF

•

דרגת הגנה מפני חדירת מים מזיקה :רגילה

•

הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובות הרדמה דליקות.

•

מצב פעולה :רציף

מכשיר רפואי
במרשם

המערכת משמשת כמכשיר רפואי במרשם ויש להפעילה על-ידי נותני שירותי בריאות מוסמכים בלבד.

v
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אזהרות סורק

ניקוי וחיטוי

•

הסורק פולט אור לייזר אדום ( )nm Class 1680כמו גם פליטות  LEDלבן .שימוש רגיל
בידית הסריקה אינו מהווה סכנה לעין האנושית .עם זאת ,על הרופאים להימנע מלכוון
את השרביט ישירות לתוך עיני המטופל.

•

יש להימנע מפיתול ,קשירה ,משיכה ,דריכה וכדו' על הכבל.

•

כאשר המערכת אינה בשימוש ,יש להציב את ידית הסריקה בעריסה כאשר הגשוש פונה
לכיוון מסך המגע ,כך שלא יהיה קשר עין עם קרן הלייזר ,או פליטת ה LED-לבן
המהבהבת.

•

יש להפעיל את ידית הסריקה רק כאשר הקצה נמצא בפה של המטופל.

•

יש להימנע מהנחת ידית הסריקה בעריסה כאשר פעולת הסריקה עדיין פעילה.

•

אם מתרחשת תקלה בסורק או אם נצפה נזק פיזי ,יש להפסיק את הסריקה והתקשר
למוקד תמיכת הלקוחות.

•

כדי למנוע זיהום צולב ,חובה:
o
o
o

•

לנקות ולחטא את ידית הסריקה ,כמתואר בסעיף 10.2ולהחליף את שרוול הידית החד-
פעמי כמתואר בסעיף  ,1.4.3.1.1אחרי כל מפגש עם מטופל.
להסיר את הכפפות והחלף אחרי כל מפגש עם מטופל.
להשליך כפפות קרועות ,מזוהמות או כפפות שהוסרו.

יש להשליך את שרוולי הסורק על פי נהלי הפעלה סטנדרטיים או תקנות מקומיות
להשלכת פסולת רפואית מזוהמת.

פריקה והתקנה

יש לפרוק ולהתקין את המערכת בהתאם להנחיות  ,Align Technologyהמתוארות בסעיף .2.1

סביבת עבודה

•

יש לשנע את המערכת בין חדרים בזהירות מרבית כדי למנוע נזק.

•

אין לחסום את פתחי האוורור שביחידת הסריקה ובמסך.

•

המערכת מיועדת לשימוש במקום מקורה בלבד .אין לחשוף אותה לשמש ישירה ,חום או
לחות גבוהים.

•

 iTero Element Flexבלבד :אם  iTero Element Flexהובא למשרד מסביבה חמה או
קרה או לחה ,יש להעמידו בצד עד שיגיע לטמפרטורת החדר כדי למנוע עיבוי פנימי.

הפרעה
אלקטרומגנטית

אזהרה :אזהרה :מכשיר זה נבדק ונמצא תואם לדרישות עבור מכשירים רפואיים על פי תקן
.IEC60601-2-1
תקן זה נועד לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה בהתקנה רפואית טיפוסית .עם זאת ,עקב ריבוי
בציוד המשדר גלי רדיו ומקורות אחרים של הפרעות חשמליות באזורי שירותי הבריאות (כגון טלפונים
סלולריים ,מכשירי רדיו דו-כיווני ניידים ,מכשירי חשמל ,RFID) ,ייתכן כי רמות גבוהות של הפרעות
אלה יגרמו לשיבוש ביצועי מכשיר זה בשל הקרבה או עוצמת המקור .במקרה זה ,ניתן להחזיר את
המכשיר למצב פעולה לאחר התערבות המשתמש או באמצעות התאוששות-אוטומטית.

כללי

vi

אזהרות:
•

אין לעשות שינוי בציוד זה.

•

 iTero Element 2בלבד :על מסך המגע להיות מחובר תמיד למעמד לאחר ההרכבה.
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 1מבוא
1.1

אודות מסמך זה
מסמך זה מספק מידע כללי וסקירה כללית על הסורקים והתכנה של  iTero Element 2ו .iTero Element Flex-בנוסף הוא מתאר
כיצד להרכיב את המערכת ,להתקין את התכנה במערכות  ,iTero Element Flexלהפעיל ולכבות את המערכת ,כיצד לטפל בידית
הסריקה ובכבל ,כיצד לנקות ולחטא את הידית וכיצד להחליף את שרוולי הידית בין מטופלים.

1.2

•

 iTero Element 2מספק עיבוד סריקה מהיר יותר ,ארגונומיה משופרת והדמיית צבע בחדות גבוהה ,באמצעות מחשוב מהדור
הבא ,מסך רחב בגודל  21.5אינץ' ,סוללה משולבת ועריסה ממורכזת וארגונומית לגישה קלה לידית הסריקה.

•

 ,iTero Element Flexמערכת ידית-סריקה-בלבד עם תיק נשיאה נייד ,בהתאמה אישית ,מאפשרת להביא את הטכנולוגיה
אפילו למתקן הקטן ביותר .ניתן לחבר אותה למחשבים ניידים שאושרו על-ידי  Align Technologyכדי להפחית את דרישות
שטח המשרד ולהגביר את ניידות המערכת.

השימוש המיועד
סורקי  iTero Element 2ו iTero Element Flex-הם סורקים פנים-אוראליים עם התכונות והשימוש המיועד הבאים:

1.3

•

תכונת הההדמיה האופטית ( )CAD/CAMשל הסורק מיועדת לתיעוד פני שטח של שיניים ורקמות הפה .ניתן לעשות שימוש
בנתונים הנוצרים על ידי  iTeroבשילוב עם ייצור מכשירים דנטליים (למשל ,מיישרים ,גשר ,מכשירים וכו') ואביזרים נלווים.

•

תוכנת  iTero Element Flexפועלת יחד עם סורק  iTero Elementליצירת הדמיות דיגיטליות תלת-ממדיות של שיניים,
רקמות רכות של הפה ויחס מנשך .התכנה שולטת בעיבוד הנתונים ,מאפשרת שילוב נתונים ,וייצוא הנתונים לייצור CAD/CAM
לשחזורי שיניים ,מכשירים אורתודונטים ,בסיסים ואביזרים נלווים .בנוסף לנתוני הסריקה ,ניתן לייבא/לייצא מידע מגוון אודות
המטופל או המקרה או לעשות בו שימוש למטרות סימולציה .פונקציות אחרות זמינות לצורך אימות ושירות המערכת ,לשימוש
ככלי ניהול הזמנות.

יתרונות
מערכות  iTero Element 2ו iTero Element Flex-מספקות יתרונות חשובים על פני שיטות ייצור-הכתרים הקיימות ,כולל סריקה
ללא אבקה ,דיוק רב יותר בייצור כתרים ומשוב מיידי בזמן תהליך הסריקה.
פנה לאתר שלנו  http://www.itero.comכדי ללמוד כיצד שירות  iTeroיכול לשפר את עסקך ע"י הגדלת שביעות הרצון של
המטופלים ,שיפור תוצאות קליניות ושיפור יעילות המשרד.

1.4

חומרת iTero Element
דגמי הסורק הבאים של  iTeroמתוארים להלן:
•

iTero Element 2
o
o

•

תצורת עגלה
תצורת מעמד דלפק

iTero Element Flex
o

תצורת מחשב נייד (זמינה במדינות נבחרות בלבד)
פנה ל http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex -עבור דרישות המערכת המינימליות.
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1.4.1

iTero Element 2
מבט מלפנים
A

מסך מגע

B

מתג ההפעלה

C

 LEDהפעלה

D

ידית סריקה

E

עריסה

F

בסיס הגלגלים

איור  :1מבט קדמי של iTero Element 2

16
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מבט אחורי
A

מחבר ידית הסריקה

B

כבל ידית הסריקה

C

כבל חשמל למסך

איור  :2מבט אחורי של iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

מסך מגע של
המחשב הנייד

B

מרכזת iTero
Element Flex

C

ידית הסריקה
והעריסה

איור iTero ElementFlex :3

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

1.4.2.1

הובלת iTero Element Flex
כדי להבטיח הגנה מקסימלית על המערכת ,מומלץ לבצע את ההוראות שלהלן בעת הובלת המערכת:
 .1חבר את שרוול המגן הכחול לידית הסריקה.
 .2מקם את כל הפריטים בתיק הנשיאה המסופק כדי להעביר את המערכת בין משרדים.

איור  iTero Element Flex :4בתיק הנשיאה המסופק

 .3וודא שהמארז נשאר יבש כדי להגן על רכיבי המערכת מפני לחות.

1.4.3

ידית הסריקה iTero Element: -

A

שרוול חד פעמי

B

משטח מגע

C

כפתורי צד סריקה ,הפעלה/כיבוי ,הפעלת משטח המגע

D

פתחי אוורור

E

כבל יחידת סריקה הניתן לניתוק בעל חיבור USB

איור  :5שרביט iTero Element
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

1.4.3.1

שרוולי ידית הסריקה של iTero Element
ישנם שני סוגים של שרוולים לידית הסריקה:
•

שרוול מגן :כאשר הסורק אינו בשימוש ,השתמש בשרוול המגן הכחול כדי להגן על המשטח האופטי של ידית הסריקה.

•

שרוול חד פעמי :לפני סריקת מטופל ,חבר שרוול חד פעמי חדש.

איור  :6שרוול מגן

1.4.3.1.1

איור  :7שרוול חד פעמי

החלפת שרוולי ידית הסריקה בין מטופלים
שרוולי יחידת הסריקה מיועדים לשימוש מטופל יחיד ויש לסלק אותם ולהחליף אחרי כל מטופל על מנת למנוע זיהום צולב.
זהירות :יש להשליך שרוולי סורק משומשים על פי נהלי הפעלה סטנדרטיים או תקנות מקומיות להשלכת פסולת
רפואית מזוהמת.
להחלפת שרוול ידית הסריקה:
 .1לחץ קלות על מרכז השרוול ,משוך את השרוול באטיות מידית הסריקה והשלך לפח.

איור  :8הסרת שרוול ידית הסריקה

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

אזהרה :משטח אופטי!
אין לגעת במשטח האופטי .מגע עלול לגרום לנזק .אם יש צורך בניקוי ,השתמש בבד-אנטי-סטטי הנמצא בתוך קופסת השרוול.
לפרטים נוספים ,עיין בהוראות שבקופסת השרוול.

איור  :9משטח אופטי של ידית הסריקה

 .2יש לנקות ולחטא את ידית הסריקה ,כמתואר בסעיף .10.2
 .3החלק בעדינות שרוול חדש על קצה ידית הסריקה עד שייכנס בקליק למקומו.
הערה :אם לא נעשה שימוש בסורק מיד לאחר מכן ,חבר את שרוול המגן הכחול.

איור  :10החלק בעדינות את השרוול החדש למקומו

1.5

תוכנת iTero
מערכות  iTero Element 2חדשות מגיעות עם התכנה מותקנת .יש להתקין את התכנה במערכות  ,iTero Element Flexכמתואר
בסעיף .2.2

20
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 2התחלה
2.1
2.1.1

הוראות הרכבה
הרכבת סורק  - iTero Element 2תצורת עגלה
עקוב אחר ההוראות להלן כדי להרכיב את סורק :iTero Elelment 2

מתח AC

A

מסך מגע

B

מתג ההפעלה

C

 LEDהפעלה

D

ידית סריקה

E

עריסה

F

בסיס
הגלגלים

סוללה

 .3הדק את שני ברגי האלן באמצעות מפתח
האלן הגדול יותר.
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לחיצה

חשמל בזרם
ישיר

לחצן הפעלה

ידית סריקה

נדרשים  2אנשים
להתקנה

 .1בדוק את תוכן הקופסאות.

 .2חבר את העמוד לבסיס העגלה

 .4הסר את הכיסוי מהחלק האחורי של
הידית.

 .5חבר את עריסת ידית הסריקה לחלק
הקדמי של העגלה.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

 .6החזק את העריסה.

 .7הדק את גב עריסת ידית הסריקה עם
בורג האלן באמצעות מפתח האלן הקטן
יותר.

 .9הסר את המכסה המגנטי מהחלק האחורי
של מסגרת העגלה.

 .10שחרר את ברגי הכנפיים והסר את כיסוי  .11החלק את הסוללה לחריץ הסוללה
והדק את ברגי הכנפיים.
הסוללה.

 .12הרם את מסך המגע כדי להרכיב אותו.

22

 .13סובב את הסורק והדק את בורג
הכנפיים כדי לאבטח את המסך.

 .8חבר מחדש את המכסה מאחורי הידית.

 .14חבר את כבל החשמל ליציאה
המסומנת ב ,DC-כמוצג בתמונה
הבאה.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

כבל חשמל הוכנס.

 .17חבר את כבל ידית הסריקה לחלק האחורי
של מסך המגע.

 .15חבר את הכיסוי המגנטי האחורי.

 .18חבר את כבל החשמל בתחתית העגלה .19 .הדק את הכבל לתחתית העגלה
באמצעות המהדק.

 .20מקם את מצלמת הרשת על גבי מסך המגע  .21חבר את מצלמת הרשת ליציאת
ה USB-בתחתית מסך המגע.
עבור מפגשי הדרכה מרחוק או תמיכה.
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 .16מקם את ידית הסריקה בעריסה.

 .22חבר את כבל החשמל לשקע החשמל
ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל
את הסורק.
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2.1.2

הרכבת סורק  - iTero Element 2תצורת מעמד דלפק
עקוב אחר ההוראות להלן כדי להרכיב את סורק :iTero Elelment 2

 .1הכנס את העמוד לתוך המסגרת.

 .2הדק את העמוד בעזרת מפתח האלן.

 .3הסר את הכיסוי.

 .4חבר את הכיסוי החדש.

 .5הרם את מסך המגע כדי להרכיב אותו.

 .6סובב את הסורק והדק את בורג
הכנפיים כדי לאבטח את המסך.

 .7חבר את הכיסוי.

 .8חבר את כבל החשמל ליציאה המסומנת
ב.DC-

 .9חבר את כבל ידית הסריקה לחלק
האחורי של מסך המגע.

24
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

 .12חבר את כבל החשמל לשקע החשמל
ולחץ על כפתור ההפעלה כדי להפעיל
את הסורק.

 .10מקם את מצלמת הרשת על גבי מסך
המגע עבור מפגשי הדרכה מרחוק או
תמיכה.
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 .11חבר את מצלמת הרשת ליציאת ה-
 USBבתחתית מסך המגע.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

2.1.3

הרכבת סורק iTero Element Flex
עקוב אחר ההוראות להלן כדי להרכיב את סורק :iTero Elelment Flex

A

רכזת וכבל חשמל של הרכזת

B

עריסה

C

ידית הסריקה וכבל הידית

D

כבל  USBלחיבור מחשב נייד ורכזת

 .3חבר את כבל ה USB-לרכזת.

 .1מקם את ידית הסריקה בעריסה.

 .2חבר את כבל חשמל לרכזת.

 .4חבר את כבל ה USB-למחשב הנייד.

 .5חבר את כבל ידית הסריקה לרכזת.

 .6חבר את כבל החשמל של הרכזת לשקע
ה.AC-
הערות:
•

על המסוף להיות מחובר לשקע
חשמל  ACבכל עת

•

על המחשב הנייד להיות מחובר
לשקע חשמל  ACבשעת סריקת
חלל הפה.
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

2.2

התקנת תוכנת iTero - iTero Element Flex
מערכות  iTero Element 2חדשות מגיעות עם התכנה מותקנת ,אך על המשתמש להתקין את התכנה במערכות iTero Element
.Flex
הערה :לפני התקנת תוכנת  iTeroבמערכות  ,Flexאנא התקן את כל עדכוני  Windowsהזמינים .מחשבי  Windowsחדשים
אמורים להחיל את העדכונים באופן אוטומטי.
להתקנה ותצורה נכונה של תוכנת מערכת  iTero Element Flexשלך ,אנא וודא את הדברים הבאים:
•

ידית הסריקה מאובטחת בעריסה ומחוברת לרכזת

•

הרכזת מחוברת למחשב הנייד

•

המחשב הנייד מחובר לשקע ה AC-בקיר במהלך כל התקנת התכנה.

להתקנת תוכנת  iTeroבמערכת :iTero Element Flex
 .1התקן את כל עדכוני  Windowsהזמינים.
 .aכדי לבדוק אם יש עדכוני  ,Windowsפתח את חלון הגדרות חלונות ( )Winkey + Iולחץ על Update & Security
(עדכון ואבטחה)
 .bלחץ על ( Windows Updateעדכון .)Windows
.c

לחץ על ( Check for updatesבדוק אם קיימים עדכונים) כדי לראות אם קיימים עדכונים חדשים זמינים.

 .2בתיבת הדואר הנכנס הרשומה ,חפש את הדוא"ל בנושא "ה iTero-שלך נשלח" ,הכולל את הוראות ההורדה.
 .3לחץ על הקישור כדי לגשת לדף הורדת התכנה או גלוש לאתר.http://download.itero.com
 .4באתר ,לחץ על לחצן ( Get Startedהתחל) .הקובץ  FirstTimeInstaller.exeירד.
 .5הרץ את קובץ ההתקנה שהורדת ופעל לפי ההוראות שעל המסך להשלמת התקנת תוכנת .iTero
מסך ( Welcomeברוך הבא) מוצג .המשך כמתואר בסעיף 2.3להלן.

2.3

התחברות לסורק בפעם הראשונה
כשאתה מפעיל את הסורק בפעם הראשונה ,מסך ( Welcomeברוך הבא) מוצג:

איור  :11מסך ( Welcomeברוך הבא)
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מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

בחר את השפה הנדרשת ואחד מהמצבים הבאים:
•

( Demo Modeמצב הדגמה) :מאפשר לך להכיר את תכונות הסורק ולבצע סריקות אימון מבלי לשלוח את הסריקות .למידע
נוסף ראה סעיף .2.4

•

( Make It Mineהפוך לשלי) :מאפשר לך לרשום את הסורק .למידע נוסף ראה סעיף .2.5

הערה :אם תבחר באפשרות ( Demo Modeמצב הדגמה) לפני האפשרות ( Make It Mineהפוך לשלי) ,תצטרך להפעיל מחדש
את הסורק כדי לגשת לאפשרות ( Make It Mineהפוך לשלי).

2.4

עבודה במצב הדגמה
מצב הדגמה מיועד להכשרת אנשי צוות חדשים ולתרגול סריקה .מצב הדגמה זמין בכל עת עבור מרפאות השיניים לצורך תרגול
בסורק  , iTero Elementעבור טכניקות סריקה ,הנחיות ביצוע עבור טפסי מרשם ,סוגי מקרים והיכרות עם ממשק .iTeroמצב
הדגמה כולל את כל ההיבטים של תהליך הסריקה וכולל מגוון רחב של מקרי דוגמה ,כגון מקרים קליניים ,מקרי  Invisalignומקרי
שחזור.
כאשר מצב הדגמה בשימוש עבור סריקת תרגול ,רקע מפוספס עדין ותג אדום בפינה השמאלית העליונה יציינו שמצב ההדגמה
כרגע בפעולה .מצב הדגמה זמין ממסך ( Welcomeברוך הבא) בעת הכניסה הראשונה ,או בכל עת על ידי הקשה על הלוגו של
 iTeroבמסך הבית.
הערה :לא ניתן לשמור סריקות שבוצעו במצב הדגמה או לשלוח אותן לצורך טיפול.
כדי להיכנס למצב הדגמה לאחר הכניסה:
 .1הקש על לוגו  iTero Elementבראש מסך הסורק.

איור  :12לוגו iTero Element

 .2הקש ( Demo Modeמצב הדגמה).

איור  :13אפשרות מצב הדגמה
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מוצג חלון ( Loginהתחברות)  ,המאפשר לך לבחור את משתמש ההדגמה.

איור  :14חלון התחברות עם רשימה של משתמשי הדגמה

 .3לצפייה במקרי שחזור ,בחר את המשתמש  Dr. Demo, iTeroמהרשימה הנפתחת ( Doctor Nameשם הרופא).

איור  :15לחצן התחברות למצב הדגמה:

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .4הקש ( Demo Loginהתחברות להדגמה).
מסך הבית של מצב הדגמה מוצג ,עם ( Demo Modeמצב הדגמה) מוצג בצד שמאל למעלה של החלון.

איור  :16מסך דף הבית של מצב הדגמה

 .5לצפייה במקרי הדגמה ,הקש על ( Ordersהזמנות) כדי להציג רשימה של הזמנות שנמצאות בביצוע כרגע ,כמו גם רשימת
ההזמנות בעבר.

איור  :17מקרי הדגמה המוצגים ברשימת ההזמנות הקודמות
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 .6הקש על מקרה ההדגמה הנדרש.
המקרה שנבחר מורחב ומציג את האפשרויות הבאות:

איור  :18חלונית הזמנות קודמות  -אפשרויות

למידע נוסף על עבודה עם הזמנות ,ראה סעיף .6

2.4.1

יציאה ממצב הדגמה
כדי לצאת ממצב הדגמה:
•

הקש על הלוגו של  iTero Elementואז הקש על ( Exit Demoצא מהדגמה) כדי לצאת ממצב ההדגמה.

איור  :19יציאה ממצב הדגמה
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2.5

רישום הסורק  -תהליך ( Make It Mineהפוך לשלי)
בעת רישום הסורק ,הדברים להלן נדרשים כדי להשלים את תהליך הרישום:
•

שם משתמש

•

ססמת המשתמש

•

מזהה חברה

הודעת דוא"ל תתקבל מנציג  iTeroעם פרטי כניסה ומידע מפורט אודות כיצד להתקדם בתהליך ( Make it Mineהפוך לשלי) .
הערה :אם ניגשת למצב הדגמה ממסך ( Welcomeברוך הבא)לפני רישום הסורק ,תצטרך להפעיל מחדש את הסורק כדי לגשת
לאפשרות ( Make It Mineהפוך לשלי) .
כדי לרשום את הסורק:
 .1בחר את השפה הנדרשת.
 .2הקש ( Make It Mineהפוך לשלי).
עמוד( Connectהתחבר) מוצג.

איור  :20בחירת הרשת
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 .3בחר את חיבור הרשת הנדרש ולחץ על ( Nextהבא).
ההתקשרות עם  Alignמאומתת.

איור  :21אימות התקשורת עם Align

 .4בסיום האימות ,הקש על ( Nextהבא).
עמוד ( Time Zoneאזור זמן) מוצג.

איור  :22בחירת אזור הזמן שלך

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .5הקש ( Nextהבא) אם אזור הזמן המוגדר כברירת מחדל נכון או בחר את אזור הזמן שלך מתפריט הרשימה ואז הקש על
( Applyהחל).
עמוד ( Register Systemרישום מערכת) מוצג.

איור  :23רישום המערכת להתאמה אישית של ההתקנה

 .6הזן את הדוא"ל שלך ,את הסיסמה ואת מזהה החברה שלך בשדות שסופקו ואז הקש על ( Registerרישום).
עמוד ( Scanner Configurationתצורת סורק) מוצג ,ומציג את חבילת המנוי שלך ל.iTero-

איור  :24חבילת מנוי לiTero-

34
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 .7הקש ( Nextהבא).
עמוד ( License Agreementהסכם רישיון) מוצג.

איור  :25הסכם רישיון

 .8לאחר בדיקת הסכם הרישיון ,בחר בתיבת הסימון כדי לקבל את תנאי ההסכם ולחץ על ( Nextהבא).
המערכת בודקת אם קיים שדרוג והיא תשודרג לגרסה העדכנית ביותר ,אם רלוונטי.

איור  :26בדיקה עבור עדכונים

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .9הקש על ( Nextהבא).
המערכת נרשמה ומוכנה.

איור  :27המערכת רשומה ומוכנה

 .10הקש ( Login to iTero Elementהתחבר ל )iTero Element-כדי להיכנס למערכת ,כמתואר בסעיף הבא.

36
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 3עבודה עם סורק  iTero Element 2וiTero Element Flex-
3.1

התחברות לסורק
כאשר הסורק מופעל ,יופיע חלון ( Loginהתחברות).

איור  :28חלון התחברות

וודא שפרטי חשבון  MyAligntechשלך מוכנים כשאתה מתחבר לסורק .iTeroתזדקק להזין את שמך ,דוא"ל החשבון והסיסמה.
מלא את כל השדות הדרושים ואז הקש על לחצן ( Loginהתחברות) .
כדי להתחבר לסורק:
 .1בחר את שם המשתמש שלך מתוך הרשימה הנפתחת ( Doctor Nameשם הרופא) .
 .2הזן את כתובת הדוא"ל בה השתמשת בעת ההרשמה ל.myaligntech.com-כתובת הדוא"ל שלך תוצג אוטומטית אם בחרת
בתיבת הסימון ( Remember Meזכור אותי) במהלך הפעלת התחברות קודמת.
 .3הזן את הסיסמה שלך אם שכחת את הסיסמה שלך ,תוכל לאפס אותה ,כמתואר בסעיף .3.1.1
 .4בחר את תיבת הסימון ( Remember Meזכור אותי) כדי שהמערכת תזכור את כתובת הדוא"ל שלך בהפעלות עתידיות.
עדיין יהיה עליך להזין את הסיסמה שלך כדי לגשת לסורק.

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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3.1.1

איפוס הסיסמה שלך
באפשרותך לאפס את הסיסמה שלך ,במידת הצורך.
כדי לאפס את הסיסמה שלך:
 .1בתוך חלון ( Loginהתחברות) ,הקש ( Forgot Passwordשכחתי סיסמה).

איור  :30לחצן שכחתי סיסמה

מוצג חלון המתאר מה עליך לעשות בהמשך.

איור  :31שדה דוא"ל עבור סיסמה שנשכחה

 .2בתוך שדה ( Emailדוא"ל) ,הזן את כתובת הדוא"ל בה השתמשת כדי להירשם ל.myaligntech.com-

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .3לחץ על ( Submitשלח).
שאלת האבטחה שנקבעה מראש מוצגת.

איור  :32שדה תשובת אבטחה

 .4הזן את התשובה לשאלת האבטחה שלך.
סיסמה זמנית תישלח אליך.
 .5השתמש בסיסמה הזמנית כדי להיכנס ל myaligntech.com-ואז לאפס את הסיסמה שלך.
 .6אם אינך יודע את כתובת הדוא"ל הרשומה שלך ,צור קשר עם תמיכת הלקוחות של .iTero

3.2

התנתקות מהסורק
על מנת להגן על מידע המטופלים שלך ,עליך להתנתק מהסורק כאשר הוא אינו בשימוש.
כברירת מחדל ,תנותק לאחר תקופת חוסר פעילות מוגדרת מראש ,אותה ניתן להגדיר בהגדרות הכניסה ,המתוארות
בסעיף .3.6.3.1
כדי להתנתק מהסורק:
 .1הקש

כדי לחזור למסך הבית.

 .2הקש

כדי להתנתק מהמערכת.

חלון ( Loginהתחברות) מוצג ,מוכן למשתמש הבא שירצה להתחבר למערכת.

40
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3.3

כיבוי הסורק
מומלץ לכבות את המערכת בסוף כל יום כדי לאפשר התקנת עדכוני תוכנה.
כדי לכבות את הסורק:
 .1סגור את כל הקבצים והיישומים.
 .2לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה הממוקם בחלק השמאלי התחתון של המסך כדי לכבות את המערכת.
אזהרה :החזקת הלחצן למשך יותר מארבע שניות מפעילה איפוס חומרה ,שעלול לגרום לבעיות כמו מסכים אפורים וכחולים.

3.4

הזזת הסורק במשרד
ניתן להעביר את הסורק  iTero Element 2בתוך המשרד.
כדי להזיז את הסורק:
 .1ודא שידית הסריקה ממוקמת היטב בעריסה.
 .2נתק את המערכת משקע החשמל בקיר.
 .3מקם את המערכת במיקומה החדש וחבר אותה אל השקע בקיר.

3.5

ממשק משתמש
תוכנת  iTeroמספקת ממשק משתמש אינטואיטיבי לביצוע סריקות דיגיטליות לשימוש אורתודונטי או שחזור .כפתורי מסך המגע
וידית הסריקה משמשים לתגובה להוראות המסך במהלך תהליך הסריקה.
לקבלת רשימה של מחוות מסך המגע בהן ניתן להשתמש ,ראה סעיף .3.5.2

איור  :33מסך הבית של iTero
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הלחצנים הבאים מוצגים על מסך הבית:
( Batteryסוללה) :הקש כדי להציג את הטעינה שנותרה בסוללה החיצונית של .iTero
יופיע מחוון סוללה המציג את אחוז טעינת הסוללה שנותר .כאשר סמל הסוללה מציג סמל של
ברק ,הסוללה נטענת.

איור  :34טעינת הסוללה שנותרה

( Learning Centerמרכז למידה) :הקש כדי לגשת לחומרי הדרכה וסרטוני לימוד עבור סורק
 iTeroשלך.

( Lockנעילה):הקש כדי להתנתק מחשבונך בכל פעם שהסורק אינו בשימוש ,כמתואר
בסעיף .3.2פעולה זו תסייע להבטיח כי מרפאת השיניים תואמת  HIPAAוכי כל המידע הרפואי
מאובטח.
טיפ :עליך לנעול את המערכת תוך כדי ניקוי ,על מנת להימנע מכניסות לא מכוונות.
( Settingsהגדרות) :הקש כדי להתאים את העדפות הסורק שלך ,למשל תצורת ידית הסריקה,
לוקליזציה ,הגדרות משתמשים ועוד.
למידע נוסף ראה סעיף .3.6

42
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( Helpעזרה) :הקש כדי להציג שכבה שקופה לעזרה עם רמזים שיעזרו בניווט בתכונות וכלים.

איור  :35שכבת-על לעזרה

 .הקש על הכפתור לעזרה מרחוק מתמיכת הלקוחות .תמיכת
בתצוגה זו הכפתור משתנה ל
לקוחות זמינה בכל שכבת-על לעזרה.
הערה :אנא התקשר לתמיכת הלקוחות לפני שתנסה להתחבר מרחוק.
הקש בכל מקום כדי לסגור את שכבת העל לעזרה ולחזור למסך הרלוונטי.
( New Scanסריקה חדשה) :הקש כדי לפתוח את חלון ( New Scanסריקה חדשה) כדי למלא
את המרשם לפני שתתחיל סריקה חדשה.
למידע נוסף ראה סעיף .4

( Patientsמטופלים) :הקש כדי להציג עמוד ( Patientsמטופלים)עם רשימה של כל
המטופלים שלך ,מספר התיעוד שלהם ותאריך הסריקה האחרון.
למידע נוסף ראה סעיף .5

( Ordersהזמנות) :הקש כדי להציג רשימה של כל ההזמנות שלך.
למידע נוסף ראה סעיף .6

( Messagesהודעות) :הקש כדי להציג את ההודעות שלך מ.Align Technology-
למידע נוסף ראה סעיף .7

לחצני ( Batteryסוללה) ו( Settings -הגדרות) מוצגים בכל אחד מחלונות הסורק ,כמתואר בסעיף .3.5.1
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3.5.1

סרגל הכלים של הסורק
סרגל הכלים הבא מוצג בראש כל אחד מחלונות הסורק:

ארבעת הכפתורים המרכזיים מציינים את המצב הנוכחי של תהליך הסריקה.
הקש כדי לחזור למסך הבית.
מציג את השלב הנוכחי בתהליך הסריקה ,המצוין גם על ידי הכפתור המודגש הרלוונטי בסרגל הכלים.
הקש כדי לחזור אל חלון ( New Scanסריקה חדשה) לצפייה במרשם ,כמתואר בסעיף .4.1
הקש כדי לעבור למצב סריקה כדי לסרוק את המטופל ,המתואר בסעיף .4.2
הקש כדי לעבור למצב תצוגה כדי להציג את הדגם הסרוק ,המתואר בסעיף .4.3
הקש כדי לשלוח את המודל הסרוק למעבדה ,המתואר בסעיף .4.4
הקש כדי להציג את הטעינה שנותרה בסוללה החיצונית של .iTero
יופיע מחוון סוללה המציג את אחוז טעינת הסוללה שנותר .כאשר סמל הסוללה מציג סמל של ברק ,הסוללה
נטענת.

איור  :36טעינת הסוללה שנותרה

הקש כדי להתאים את העדפות הסורק שלך ,למשל תצורת ידית הסריקה ,לוקליזציה ,הגדרות משתמשים
ועוד.
למידע נוסף על העדפות ההגדרות ,ראה סעיף .3.6
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הקש כדי להציג שכבת-על שקופה לעזרה עם רמזים שיעזרו בניווט בתכונות וכלים.

איור  :37שכבת-על לעזרה

בתצוגה זו הכפתור משתנה ל
זמינה בכל שכבת-על לעזרה.

 .הקש על הכפתור לעזרה מרחוק מתמיכת הלקוחות .תמיכת לקוחות

הקש בכל מקום כדי לסגור את מסך העזרה ולחזור למסך הרלוונטי.

3.5.2

מחוות מסך מגע
תוכנת  iTeroתומכת במחוות מסך מגע (הידועות גם בשם מולטי טאצ').מחוות אלה הן תנועות מוגדרות מראש המשמשות
לאינטראקציה עם התקני מולטי טאצ'.
דוגמאות למחוות מסך מגע נפוצות:

הקשה

הקשה כפולה

לחיצה ארוכה

גלילה

סיבוב

החלקה

גלילה מקבילה

הקטנה

הגדלה
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3.6

הגדרת הגדרות הסורק
הגדרות הסורק מאפשרות לך להגדיר את העדפותיך ואת ההגדרות המוצגות כברירת מחדל בעת השימוש בסורק.
להגדרת הגדרות הסורק:
 .1לחץ על

הכפתור.

חלון ( Settingsהגדרות) מוצג.

איור  :38חלון הגדרות

 .2הקש על ההגדרות אותם תרצה להגדיר.
o

הגדרות מחשב ,המתוארות בסעיף 3.6.1

o

הגדרות משתמש ,המוגדרות בסעיף 3.6.2

o

הגדרות מערכת ,המוגדרות בסעיף 3.6.3

החלון הרלוונטי נפתח.
 .3ערוך את השינויים שלך ואז הקש על

46
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3.6.1

הגדרת הגדרות המחשב
הגדרות המחשב מאפשרות לך להגדיר את הבהירות ,עוצמת הקול Wi-Fi ,ואזור הזמן עבור הסורק.

3.6.1.1

הגדרת ברירת המחדל של הבהירות
כדי להגדיר את הגדרת ברירת המחדל של הבהירות ,הקש על כפתור ( Brightnessבהירות)  ,הזז את המחוון לרמת הבהירות
הנדרשת ולחץ על

כדי לשמור את השינויים ולחזור אל חלון ( Settingsהגדרות) .

איור  :39הגדרות בהירות

3.6.1.2

הגדרת ברירת המחדל של עוצמת הקול
כדי להגדיר את הגדרת ברירת המחדל של עוצמת הקול של המערכת ,הקש על לחצן ( Volumeעוצמת קול)  ,הזז את המחוון
לרמת עוצמת הקול הנדרשת ולחץ על

כדי לשמור את השינויים ולחזור אל חלון ( Settingsהגדרות) .

איור  :40הגדרות עוצמת קול

בנוסף לצלילי המערכת ,הגדרות עוצמת הקול מגדירות את עוצמת הקול עבור התוכן ממרכז הלמידה
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3.6.1.3

הגדרת הגדרות הWi-Fi-
בפעם הראשונה שתחבר את הסורק לרשת ה Wi-Fi-של המרפאה ,תצטרך להוסיף את הסיסמה שלך .לאחר מכן ,כברירת מחדל,
הסורק יתחבר אוטומטית.
כדי להתחבר לרשת ה:Wi-Fi-
 .1הקש על כפתור . Wi-Fi
מוצגת רשימה של רשתות  Wi-Fiסמוכות.

איור  :41רשימת רשתות  Wi-Fiסמוכות

 .2בחר ברשת המרפאה שלך ולחץ ( Connectהתחבר).
 .3הזן את מפתח אבטחת הרשת שלך (סיסמה) בחלון שנפתח ואז לחץ ( Connectהתחבר).

איור  :42התחברות לרשת ה Wi-Fi-של המרפאה

הסורק יתחבר לרשת ה Wi-Fi-והסטטוס ישתנה ל( Connected -מחובר).

48
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 .4אם אינך רוצה להתחבר לרשת באופן אוטומטי ,הקש על הרשת שאליה אתה מחובר ואז הקש ( Forgetשכח).
יהיה עליך לבחור את הרשת הנדרשת ולהזין את סיסמת ה Wi-Fi-בפעם הבאה שתרצה להתחבר.

איור  :43לשכוח רשת או להתנתק ממנה

 .5כדי להתנתק מהרשת ,לחץ על ( Disconnectהתנתק).
 .6הקש

כדי לשמור את ההגדרות ולחזור אל חלון ( Settingsהגדרות) .

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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3.6.1.4

הגדרת אזור הזמן שלך
להגדרת אזור הזמן שלך ,הקש על לחצן ( Time Zoneאזור זמן)  ,בחר את אזור הזמן שלך מהרשימה הנפתחת ולחץ על
לשמור את השינויים שלך ולחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

כדי

איור  :44הגדרות אזור זמן

הערה :ניתן לגשת להגדרות אזור הזמן רק כשאתה מחובר לסורק.

50
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3.6.2

הגדרת הגדרות המשתמש
הגדרות המשתמש מאפשרות לכל משתמש להגדיר את ההגדרות המוצגות כברירת מחדל כאשר המשתמש הספציפי מתחבר
לסורק.

3.6.2.1

הגדרת הגדרות הסריקה
ניתן להגדיר את הגדרות ברירת המחדל הנלקחות בחשבון בעת סריקת מטופל
להגדרת הגדרות הסריקה:
 .1הקש על לחצן ( Scan Settingsהגדרות סריקה) .

איור  :45חלון הגדרות סריקה

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .2בחר את העדפות ברירת המחדל לסריקה שלך מתוך חלון ( Scan Settingsהגדרות סריקה) .
הגדרת סריקה

אפשרויות סריקה

Scanning Position
(מיקום סריקה)

בחר את המיקום שלך בזמן סריקת המטופל:

Gyro Orientation
(אוריינטציית הג'ירו)

Touchpad
Orientation
(אוריינטציית משטח
המגע)

•

מול המטופל

בחר את אוריינטציית הג'ירו המוגדרת כברירת מחדל:
•

קצה ידית הסריקה לכיוון המסך

•

בסיס ידית הסריקה לכיוון המסך

בחר את אוריינטציית ברירת המחדל של לוח המגע:
•

קצה ידית הסריקה לכיוון המסך

•

בסיס ידית הסריקה לכיוון המסך

תיבת סימון Mirror
Viewfinder for
( Upper Jawשיקוף
עינית עבור הלסת
העליונה)

בחר בתיבת סימון זו כדי להגדיר את אוריינטציית העינית בעת סריקת הלסת העליונה.

תיבת סימון Show
color while
( scanningהצג צבע
בזמן הסריקה)

בחר בתיבת סימון זו כדי לסרוק בצבע כברירת מחדל.

( Scan Orderסדר
סריקה)

בחר את סדר סריקת הלסתות:

Restorative Jaw
( Orderסדר לסתות
בשחזור)

Restorative Preps
( Orderסדר מוכנים
בשחזור)

תיבת סימון Enable
guidance hints
(אפשר רמזים להנחייה)
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•

מאחורי המטופל

•

לסת עליונה ראשונה

•

לסת תחתונה ראשונה

בחר את הסדר לסריקת הלסתות עבור סוגי מקרי שחזור:
•

לסת נגדית ראשונה

•

לסת מוכנה ראשונה

בחר את הסדר לסריקת השיניים המוכנות והקשתות עבור סוגי מקרי שחזור:
•

מוכנים ראשונים

•

קשת ראשונה

•

ללא הנחייה

בחר בתיבת סימון זו כדי להציג הנחיות בעת הסריקה ,כמתואר בסעיף .4.2.1

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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הגדרת סריקה

אפשרויות סריקה

תיבת סימון Highlight
recommended
scanning range
(הדגש טווח סריקה
מומלץ)

בחר בתיבת סימון זו כדי להדגיש רק את טווח הסריקה בבקרי הניווט.

איור  :46רק טווח הסריקה מודגש

Additional Scan
( Feedbackמשוב נוסף
לסריקה)

 .3הקש

בחר בתיבות הסימון הרלוונטיות כדי להציג אזורים של אנטומיה חסרה בזמן הסריקה,
כמתואר בסעיף .4.2.3.1
•

אורתודונטיה

•

שחזור

כדי לשמור את השינויים שלך ולחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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3.6.2.2

הגדרת הגדרות מרשם
באפשרותך להגדיר את ההגדרות המוצגות כברירת מחדל בעת פתיחת חלון ( Scan Detailsפרטי סריקה)למילוי מרשם חדש.
להגדרת הגדרות המרשם:
 .1הקש על כפתור ( Rx Settingsהגדרות מרשם) .

איור  :47חלון הגדרות מרשם

 .2בחר את העדפות המרשם המוגדרות כברירת מחדל מחלון ( Rx Settingsהגדרות מרשם) .
הגדרת מרשם

אפשרויות מרשם

( Tooth IDמזהה
שיניים)

בחר במערכת זיהוי שיניים המוגדרת כברירת מחדל:

Shade System
(מערכת הצללה)
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•

FDI

•

ADA

•

Quadrant

בחר במערכת ההצללה המוגדרת כברירת מחדל:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

( Otherאחר)
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הגדרת מרשם

אפשרויות מרשם

Case Type
(סוג מקרה)

בחר את סוג המקרה המוגדר כברירת מחדל:
•

( No Defaultללא ברירת מחדל)

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

שחזור

הערה :רשימת האפשרויות הזמינות משתנה בהתאם לחבילת המנויים שלך.
 .3הקש

3.6.2.3

כדי לשמור את השינויים שלך ולחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

הגדרת הגדרות החתימה
באפשרותך להגדיר את הגדרות ברירת המחדל המוצגות בעת שליחת הזמנה למעבדה.
להגדרת הגדרות החתימות:
 .1הקש על כפתור ( Signature Settingsהגדרות חתימה) .

איור  :48חלון הגדרות חתימה

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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 .2הגדר את הגדרות חתימת ברירת המחדל שלך.
הגדרת חתימה

אפשרויות חתימה

( Licenseרישיון)

הוסף את מספר הרישיון שלך.

( Signatureחתימה)

הוסף את חתימתך.

Signature Usage
(שימוש בחתימה)

בחר אחת מאפשרויות החתימה הבאות:

 .3הקש
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•

( Sign once and save for use with each Rxחתום פעם אחת ושמור
לשימוש בכל מרשם)

•

( )Do not save my signature (requires a signature for each Rxאין
לשמור את החתימה שלי (דורש חתימה עבור כל מרשם))

•

( )Disable this function (for this user onlyהשבת פונקציה זו (למשתמש
זה בלבד))

כדי לשמור את השינויים שלך ולחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

3.6.2.4

הגדרת הגדרות השפה
הקש על כפתור ( Languageשפה)  ,בחר את השפה הנדרשת שלך מהרשימה הנפתחת ולחץ
ולחזור אל חלון ( Settingsהגדרות) .

כדי לשמור את השינויים

איור  :49חלון הגדרות שפה

3.6.3

הגדרת הגדרות המערכת
הגדרות המערכת מאפשרות לך להגדיר את הגדרות ההתחברות ,להפעיל אבחון ,להציג את הרישיונות ,להציג את פרטי המערכת,
לסנכרן את התצורה ולהגדיר את הגדרות הייצוא.

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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3.6.3.1

הגדרת הגדרות ההתחברות
על מנת לעמוד בתקנות הפרטיות והביטחון ,תנותק מהסורק לאחר תקופה מוגדרת מראש של חוסר פעילות .כברירת מחדל ,זמן
זה מוגדר ל 4-שעות ,אך באפשרותך לשנות אותו במידת הצורך.
להגדרת תקופת חוסר הפעילות:
 .1לחץ על כפתור ( Login Settingsהגדרות התחברות) .
חלון ( Login Settingsהגדרות התחברות) מוצג.

איור  :50חלון הגדרות התחברות

 .2בחר את תקופת משך חוסר הפעילות שלאחריה המשתמש ינותק מהסורק(.זמן מינימלי 10:דקות ,זמן מקסימלי 10:שעות)
 .3בחר את תיבת הסימון ( Keep login active during system restartשמור על כניסה פעילה במהלך הפעלת המערכת
מחדש) כדי לזכור את סיסמת המשתמש אם המערכת מופעלת מחדש לפני שחלפה תקופת הניתוק עקב חוסר פעילות.
 .4הקש
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כדי לשמור את השינויים שלך ולחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .
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3.6.3.2

הפעלת אבחון
הקש על כפתור ( Diagnosticsאבחון) כדי לבדוק את חיבור ומהירות הרשת.
להפעלת אבחון מערכת:
 .1הקש על כפתור ( Diagnosticsאבחון) .
חיבור ומהירות הרשת נבדקים.

איור  :51חלון אבחון

 .2הקש

לחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.
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3.6.3.3

רישיונות
הקש על לחצן ( Licensesרישיונות) כדי להציג רשימה של רכיבי תוכנה של צד שלישי המותקנים בסורק ואז הקש על
לחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

כדי

איור  :52חלון מידע לרישוי
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3.6.3.4

מידע מערכת
הקש על לחצן ( System Informationמידע על המערכת) כדי להציג פרטים על גרסאות התכנה המותקנות כעת והמספרים
הסידוריים ומזהי החומרה ,ואז הקש על

כדי לחזור לחלון ( Settingsהגדרות) .

איור  :53חלון מידע על המערכת

3.6.3.5

תצורת סינכרון
הקש על לחצן ( Sync Configurationתצורת סנכרון) כדי לסנכרן עדכונים חדשים מהשרת ,לדוגמה ,אפשרויות תוכנה חדשות.
הקש

כדי לחזור לחלון ( Settingsהגדרות).

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

61

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

3.6.3.6

הגדרות ייצוא
באפשרותך להגדיר כמה זמן יש לשמור קבצים מיוצאים לפני מחיקתם .בנוסף ,באפשרותך להציג את כתובת הרשת המקומית של
הקבצים המיוצאים ,באותיות מודגשות (המתחילה ב.)"\\"-כתובת זו נגישה מכל מחשב ברשת המקומית.
הערה :במידת הצורך ,תוכל לייצא את הקבצים בכל עת מ.MyiTero-
כדי לערוך את הגדרות הייצוא:
 .1הקש על כפתור ( Export Settingsהגדרות ייצוא) .
 .2בחר את מספר הימים שאחריו יש למחוק קבצים מיוצאים .כברירת מחדל ,זה מוגדר ל 30-יום.

איור  :54חלון הגדרות ייצוא  -מחיקת קבצים מיוצאים

 .3במידת הצורך ,לחץ על ( Clear Export Data Nowנקה את נתוני הייצוא כעת) כדי למחוק את הקבצים המיוצאים מיד.
 .4הקש
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כדי לחזור לחלון ( Settingsהגדרות).
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 4התחלת סריקה חדשה
הקש על ( New Scanסריקה חדשה) כדי להתחיל בתהליך הסריקה.

חלון ( New Scanסריקה חדשה) מוצג ,כמו גם סרגל כלים המציג את תהליך ההתקדמות שלך.

איור  :55חלון סריקה חדש המציג מרשם ריק וסרגל כלים להתקדמות בראש החלון

תהליך הסריקה דורש את השלבים הבאים ,המוצגים בסרגל הכלים:

מילוי המרשם ,המתואר בסעיף 4.1
סריקת המטופל ,המתוארת בסעיף 4.2
הצגת הסריקה ,המתוארת בסעיף 4.3
שליחת הסריקה למעבדה ,המתוארת בסעיף 4.4
ההתקדמות הנוכחית שלך מודגשת בסרגל הכלים.

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

63

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

4.1

מילוי המרשם
השלב הראשון בתהליך הסריקה הוא מילוי המרשם (מרשם רופא).חלון ( New Scanסריקה חדשה) מאפשר לך להזין את פרטי
המטופל וכן פרטים על סוג המקרה .שדות המסומנים בכוכבית אדומה הם חובה.
לאחר שמילאת את המרשם ,תוכל ללחוץ

כדי לעבור למצב סריקה ולסרוק את המטופל ,כמתואר בסעיף .4.2

למילוי המרשם:
 .1הזן את השם הפרטי ואת שם המשפחה של המטופל בשדות שסופקו.
 .2מהרשימה הנפתחת ( Case Typeסוג מקרה)בחר את סוג המקרה הנדרש.
הערה :רשימת סוגי המקרים המוצגים תלויה בחבילת המנויים שלך.

איור  :56בחירת סוג המקרה הנדרש

סוגי המקרים הבאים זמינים כברירת מחדל ,תלוי אם יש לך חבילת מנוי שחזור או אורתודונטית:
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o

 :Chair Side Millingסריקת שחזור ללא צורך בשליחת הסריקה למעבדה לצורך עיצוב וכרסום דגם.

o

 :iRecordסריקה פשוטה ללא שינוי נוסף ,המשמשת בעיקר לרפרנס ובמקום אחסון דגם הגבס ,כנדרש בחוק( .בהמשך
ניתן לשנות את סוג המקרה הזה ל iCast-או  ,Invisalignבמידת הצורך).

o

 :iCastזהה ל ,iRecord-אך מציג מודל  ABOוצעד עיצוב שיכול להסיר נתונים שאינם בשימוש ולהתאים את המנשך
במידת הצורך( .בהמשך ניתן לשנות את סוג המקרה הזה ל ,Invisalign-במידת הצורך).

o

 :Invisalignהסריקה הבסיסית לטיפול .Invisalignיש לסרוק את הדגם ללא חורים בכדי להבטיח כי הקתשיות תואמות
לשיני המטופל בצורה מושלמת.

o

 :Viveraסריקה פשוטה ללא שינוי נוסף ,ליצירת פלטת שימור שקופה הדומה לקשתית  Invisalignיחיד ,השומרת על
מיקום השיניים לאחר הטיפול.

o

 :Vivera Pre-Debondסריקת מטופלים בזמן שהגשר שלהם עדיין מחובר .קשתיות שימור  Viveraמסופקות לאחר
מכן בפגישת ה.debonding-

o

 :Invisalign + iRecordמקליט את הקובץ ( )iRecordומעלה סריקת  Invisalignלפורטל .IDSשומר שתי סריקות
שונות ,כפי שעשויות להתבקש למטרות החזרי ביטוח.

o

( Restorativeשחזור) :סריקה שעליך לשלוח למעבדה לצורך עיצוב או כרסום דגם.
▪

( Expandedמורחב)  6 -שיניים נסרקות

▪

( Quadrantרבע)  4-6 -שיניים נסרקות לכתר בודד

▪

( Full archקשת מלאה)  -כל השיניים נסרקות

▪

( Referenceרפרנס)  -לא נבחרה שן מוכנה או שחזור
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חלון ( New Scanסריקה חדשה) מוצג ,בהתאם לסוג המקרה שנבחר.

איור  :57חלון סריקה חדש  -סוג מקרה iRecord

 .3בהתאם לסוג המקרה שנבחר ,מלא את הפרטים הרלוונטיים.
o

סוגי המקרים( Restorativeשחזור) ו , Chair Side Milling -ראה סעיף .4.1.1

o

 :iCastבחר את תיבת הסימון ( Brackets Presentגשר קיים) אם יש גשר על שיני המטופל.

o

:iRecord
▪

בחר את תיבת הסימון ( Brackets Presentסמכים קיימים) אם מודבקים סמכים על שיני המטופל.

▪

בחר את תיבת הסימון Multi-Biteאם יש צורך בסריקה מרובת מנשכים .זה יאפשר לך לשמור על הקשר שני
מנשכים בהתבסס על צרכיך ,ויספק מידע מדויק על המנשך למעבדה לייצור מכשירים ,למשל מכשירי דום נשימה
בשינה.

אם חבילת המנויים שלך כוללת את אפשרות ( Final Recordsתיעוד סופי)  ,תוכל לבחור את שלב הטיפול .לקבלת
מידע נוסף ,עיין בתיעוד .Invisalign
 .4אם רלוונטי ,מתוך הרשימה הנפתחת ( Send Toשלח ל )-בחר במעבדה שאליה יש לשלוח את הסריקה.
 .5הקש

בסרגל הכלים כדי לעבור למצב סריקה ,כמתואר בסעיף .4.2
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4.1.1

עבודה עם סוגי סריקות שחזור
בעת בחירת סוגי מקרי שחזור ,עליכם לבחור את השן שצריך לשחזר ,את סוג השחזור הנדרש ,כמו גם את החומר ,הגוון וכו' של
השחזור.
לסריקת מקרה שחזור או .chairside milling
 .1מהרשימה הנפתחת ( Case Typeסוג מקרה) בחר ( Restorativeשחזור).
תרשים שיניים מוצג בחלון.

איור  :58חלון סריקה חדש  -סוג מקרה שחזור עם תרשים שיניים

 .2בחר את תיבת הסימון ( Pre-Treatment Scanסריקה לפני טיפול) אם ברצונך לסרוק את המטופל לפני הכנת השן
הרלוונטית .במקרה זה ,יש לסרוק את המטופל פעמיים  -לפני הכנת השן ולאחריה.
הסריקה לפני הטיפול מאפשרת למעבדה להעתיק את האנטומיה המקורית לשחזור החדש.

66
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 .3בתרשים השיניים ,הקש על השן שיש לשחזר.
מוצגת רשימת אפשרויות טיפול זמינות לשן שנבחרה.

איור  :59רשימת אפשרויות טיפול שחזור

רשימת אפשרויות הטיפול זהה לכל השיניים ,למעט האפשרויות הבאות:
o

 Inlayו :Onlay -רלוונטי רק לטוחנות ולמלתעות

o

( Veneerציפוי) :רלוונטי רק לשיניים חותכות ולמלתעות
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 .4בחר באפשרות הטיפול הנדרשת ,לדוגמה ,כתר.
תתבקש לבחור באפשרויות הטיפול הרלוונטיות להזמנת השיניים שבחרת.

איור  :60הגדרת תכונות השחזור

 .5בחר את ההגדרות הבאות מהרשימות הנפתחות-הרלוונטיות .הגדרות המסומנות בכוכבית הן חובה .בהתחלה ,רק בחירת
החומר היא חובה ,אך לאחר שנבחר החומר ,הגדרות אחרות הופכות לחובה בהתאם לחומר שנבחר .בנוסף ,האפשרויות בכל
הגדרה משתנות בהתאם לחומר שנבחר.
o

( Materialחומר) :החומר ממנו ייוצר השחזור.

o

( Preparation Designעיצוב ההכנה) :צורת קו הגימור (קו שוליים) שנוצר על ידי המשתמש במהלך ההכנה .עליך
לבחור זאת עבור האיזורים הבוקאליים והלינגואליים.

o

( Margin Designעיצוב שוליים) :סוג יחסי גבול המתכתי-הקרמי הנדרשים לכתר מבוסס--המתכת הנבחר .עליך לבחור
זאת עבור האיזורים הבוקאליים והלינגואליים .זה רלוונטי רק לעבודות שחזור משולבות מתכת.

o

( Shade Systemמערכת הגוונים) :המערכת המשמשת לבחירת גוון הכתר.

o
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▪

( Incisalשל שיניים חותכות) :הגוון לאזור השיניים החותכות של הכתר.

▪

( Bodyגוף) :הגוון לאזור גוף הכתר.

▪

( Gingivalשל החניכיים) :הגוון לאזור החניכיים של הכתר.

 :Stumpf Shadeגוון השן המושחזת.
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 .6הקש

כדי לשמור את הבחירה שלך ולחזור לחלון ( New Scanסריקה חדשה) .

העדפותיך מוצגות באזור ( Treatment Informationמידע על הטיפול) .

איור  :61אזור מידע על הטיפול

באפשרותך לערוך את העדפותיך בכל עת לפני שליחת הסריקה על ידי הקשה על

4.2

.

סריקת המטופל
לאחר שמילאת את המרשם ,הקש על
להתחיל לסרוק את המטופל.

בסרגל הכלים כדי להיכנס למצב סריקה .מוצג חלון ( Scanסריקה) המאפשר לך

במהלך הסריקה תוכל לבצע את הפעולות הבאות:
•

לצפות במשוב סריקה נוסף המתואר בסעיף 4.2.3.1

•

לעבור בין מצב צבע למונוכרומטי ,המתואר בסעיף 4.2.3.2

לאחר הסריקה תוכל לערוך את הסריקה על ידי:
•

מחיקת קטע ,כמתואר בסעיף 4.2.4.1

•

מחיקת אזור שנבחר ,כמתואר בסעיף 4.2.4.2

•

צילום אזורים עם אנטומיה חסרה ,כמתואר בסעיף 4.2.4.3

בסרגל הכלים כדי לעבור למצב ( Viewתצוגה)  ,בו תוכל להבטיח שהסריקה
לאחר שסיימת לסרוק את המטופל ,הקש על
שלך הושלמה לפני שתשלח אותה למעבדה או לאחסון ,כמתואר בסעיף .4.3
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4.2.1

הדרכה לסריקה
ברגע מעבר למצב סריקה ,רצף הסריקה המומלץ עבור קטע הסריקה שנבחר מוצג במרכז חלון הסורק .תצוגה זו תעלם אוטומטית
לאחר זמן קצר ,או שתוכל להקיש בכל מקום על המסך כדי להסתיר אותה.
 iTeroממליץ לך לפעול על-פי רצף הסריקה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

איור  :62רצף סריקה מומלץ  -לסת תחתונה

הערה :אם תבחר בתיבת הסימון ( Don't show againאל תציג שוב)  ,הנחיה זו לא תוצג בסריקות עתידיות .באפשרותך להחזיר
את ההנחיה על ידי הפעלתה בהגדרות ( Scanסריקה)  ,כמתואר בסעיף .3.6.2.1
בנוסף ,אם תלחץ על שני כפתורי ידית הסריקה בו זמנית ,תוצג ההנחיה הבאה:

איור  :63הנחיית ידית סריקה
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4.2.2

שיטות עבודה מומלצות לסריקה
 iTero iTeroממליץ על שיטות העבודה המומלצות הבאות לסריקת מקרי שחזור:
•

יש לוודא כי השן המוכנה והסביבה נקיים משאריות ,רוק וזיהום מדם.

•

על השן המוכנה להיות יבשה ועלשולי ההכנה להיות נקיים מרקמות.

עליך להכיר טכניקות סריקה נכונות ולהימנע מסריקת יתר.

4.2.3

אפשרויות סריקה
במצב סריקה ,באפשרותך לבחור את האפשרויות הבאות:

4.2.3.1

•

משוב סריקה נוסף המתואר בסעיף 4.2.3.1

•

החלפת צבע/מונוכרומטי ,המתואר בסעיף 4.2.3.2

•

ערוך את הסריקה:
o

מחק קטע ,המתואר בסעיף 4.2.4.1

o

מחק בחירה ,המתואר בסעיף 4.2.4.2

o

מלא אנטומיה חסרה ,המתואר בסעיף 4.2.4.3

משוב נוסף לסריקה
באפשרותך להפעיל את מצב משוב הסריקה הנוסף
שלא תחמיץ אזורים קריטיים העלולים לפגוע בכל הדגם.

כדי לקבל התראה על אזורים הזקוקים לסריקה נוספת ,כדי להבטיח

אזורים עם אנטומיה חסרה מודגשים באדום בעת סריקה במצב מונוכרומטי ,וסגול בעת סריקה במצב צבע.

איור  :64אזורים עם אנטומיה חסרה מוצגים עם ובלי משוב נוסף לסריקה  -מונוכרומטי
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איור  :65אזורים עם אנטומיה חסרה מוצגים עם ובלי משוב נוסף על סריקה  -מצב צבע

כברירת מחדל ,מצב זה מופעל ,אך ניתן לבטל אותו בכל מקרה על ידי לחיצה
בסעיף .3.6.2.1

4.2.3.2

או כברירת מחדל בהגדרות הסריקה ,כמתואר

החלפת צבעי סריקה
כפתור החלפת הצבע

מאפשר לך לעבור בין מצבי צבע למונוכרומטי .זה חל הן על סריקה והן על צפייה בכל סוגי המקרים.

איור  :66דגם המוצג במצב צבע ומצב מונוכרומטי

כברירת מחדל ,דגמים נסרקים בצבע ,אך ניתן להחליף את התצוגה עבור כל מקרה על ידי לחיצה על
בהגדרות הסריקה ,כמתואר בסעיף .3.6.2.1
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4.2.3.3

מעבר לקטע הסריקה הבא
במהלך הסריקה ,הקטע הנוכחי מודגש בכחול בבקרות הניווט ,ומוצג גם בתיבת מחוון הקטע ,בין החצים.
באפשרותך לעבור לקטע הבא על ידי:
•

הקשה על הקשת ,ההכנה או קטע המנשך הרלוונטיים

•

הקשה על החצים

איור  :67הקש על הקשת הנגדית או הקש על החצים כדי לבחור בה

•

החלק שמאלה או ימינה על משטח המגע של ידית הסריקה.
הערה :כדי להפעיל את משטח המגע של ידית הסריקה ,לחץ ושחרר את שני כפתורי השרביט בו זמנית.

4.2.4

עריכת סריקה
לאחר סריקת הדגם ,תוכל לערוך אותו באמצעות הכלים הבאים:
•

כלי מחיקת קטע ,המתואר בסעיף 4.2.4.1

•

כלי מחיקת בחירה ,המתואר בסעיף 4.2.4.2

•

כלי מילוי ,המתואר בסעיף 4.2.4.3
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ניתן לגשת לכלי העריכה על ידי לחיצה על המסך.

איור  :68כלי עריכה

4.2.4.1

מחיקת קטע
כלי מחיקת קטע מאפשר לך למחוק את כל הקטע הסרוק.
כדי למחוק את הקטע:
 .1לחץ על המסך כדי להציג את כלי העריכה.
 .2הקש על כלי מחיקת הקטע

.

איור  :69כלי מחיקת קטע

מוצגת הודעת אישור.
 .3לחץ על ( OKאישור) כדי לאשר את המחיקה.
כל הקטע הסרוק נמחק.
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4.2.4.2

מחיקת בחירה
כלי מחיקת בחירה

מאפשר למחוק קטע מהסריקה כך שניתן יהיה לסרוק אותו מחדש.

למחיקת בחירה:
 .1לחץ על המסך כדי להציג את כלי העריכה.
 .2הקש על כלי מחיקת בחירה

.

איור  :70כלי למחיקת בחירה

כלי מחיקת בחירה מתרחב והדגם מוצג במונוכרום:

איור  :71כלי מחיקת בחירה מורחב

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

75

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

 .3גע באזור האנטומיה שברצונך למחוק.
הבחירה מוסרת.

איור  :72האזור שנבחר באנטומיה נמחק

 .4במידת הצורך ,הקש על
 .5הקש

4.2.4.3

כדי לבטל את השינויים שלך.

כדי לסרוק מחדש את האנטומיה שנמחקה.

מילוי אנטומיה חסרה
לעתים ישנם אזורים עם אנטומיה חסרה שאינם ממולאים אפילו לאחר ניסיון לסרוק את האזור מספר פעמים .אזורים אלו עשויים
להיגרם כתוצאה מהפרעה לאנטומיה (שפתיים ,לחיים ולשון) או רטיבות בקטע הסריקה.
כלי המילוי

מדגיש אזורים אלה ואז סורק רק את האזורים המודגשים ,על מנת למנוע סריקת יתר.

כדי להשתמש בכלי המילוי:
 .1לחץ על המסך כדי להציג את כלי העריכה.
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 .2הקש על כלי המילוי

.

איור  :73כלי מילוי

אזורים הדורשים סריקה מודגשים באדום.

איור  :74אזורים הדורשים סריקה מודגשים באדום  -כלי מילוי
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4.3

צפייה בסריקה
כדי לעבור למצב תצוגה כדי לבדוק את הדגם ולהבטיח שנקלטה מספיק אנטומיה של חלל
לאחר סריקת המטופל ,לחץ על
הפה הסגרי ובאזור הלחי ,וכי הדגם מדויק ושלם.
אם חסרים קטעי סריקה או מנשכים חסרים ,תוצג הודעה בתחילת שלב לאחר-עיבוד שתודיע לך על כך ותאפשר לך לחזור ולתקן
את הסריקה .למידע נוסף ראה סעיף .4.3.1
בעת צפייה בסריקה ,באפשרותך:
•

למחוק אזורים נבחרים בסריקה ,כמתואר בסעיף 4.3.2

•

לקצץ רקמות עודפות מהסריקה ,כמתואר בסעיף 4.3.4

•

יצירה ידנית של הפרדת המבלט במקרה שנקודת הרמז הירוקה אינה במרכז השן המוכנה במהלך הסריקה ,כמתואר
בסעיף4.3.5 .

לאחר שתסקור את הסריקה ,הקש על

4.3.1

בסרגל הכלים כדי לשלוח את הסריקה למעבדה או לאחסון ,כמתואר בסעיף .4.4

התראות על קטע סריקה חסר
אם חסרים קטעי סריקה או סריקות מנשך כשאתה מקיש על לחצן
לחזור ולתקן את הסריקה ,על מנת להפחית התערבות ידנית בהמשך.

 ,תקבל הודעה בתחילת השלב שלאחר העיבוד ותוכל

התראות יוצגו במקרים הבאים:
•

הכנה או קשת חסרות  -קטעים לא נסרקו או לא נתפרו יחדיו כראוי

•

בעיות מנשך:
o

מנשך חסר

o

מנשך נסרק מצד אחד בלבד

o

אי התאמה בין סריקות מנשך שמאל וימין

בנוסף ,קטע המנשך בבקרות הניווט יודגש באדום.
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ההודעה עשויה להיות כללית ,או מאוד ספציפית לבעיה ,כולל הנחיות לתיקון הבעיה .במקרים מסוימים ,תוזהר כי יתכן שהמקרה
יוחזר מהמעבדה אם לא יתוקנו הבעיות.

איור  :75הודעת סריקה חסרה וקטעים חסרים מודגשים באדום

באפשרותך להקיש על ( Return to Scanningחזור לסריקה) כדי לחזור למצב סריקה ולסרוק מחדש את הקטעים החסרים,
המודגשים באדום בבקרי הניווט.

4.3.2

עבודה עם כלי המחק
כלי המחק

מאפשר למחוק אזור שנבחר בדגם הסרוק ואז לסרוק אותו מחדש.

לדוגמה:
•

באפשרותך להסיר רטיבות וממצאים ברמת השוליים ,כגון דם או רוק.

•

אם השן המוכנה מציגה אזורים אדומים על פי מקרא המרווח הסגרי ,באפשרותך להקטין את השן המוכנה ,למחוק את האזור
בדגם ואז לסרוק אותה מחדש ,כמתואר להלן.
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כדי למחוק חלק מהסריקה:
 .1בחלון ( Viewתצוגה)  ,ודא שאתה נמצא בתצוגת חלל הפה ובקטע הרלוונטי למחיקה ,ואז הקש על כלי המחק

.

איור  :76כלי מחיקה

כלי המחק מתרחב להצגת האפשרויות הבאות:

איור  :77אפשרויות כלי המחק
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 .2סמן עם האצבע את האזור שיש לשנות.

איור  :78סמן את האזור שיש לשנות

ברגע שאתה מרים את האצבע ,האזור שנבחר מוסר וכלי הסריקה

מופעל.

איור  :79האזור שנבחר הוסר וכלי הסריקה מופעל

 .3במידת הצורך ,לחץ על
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 .4לאחר התאמת המרווח על שן המטופל ,הקש על
באדום.

כדי לחזור למצב סריקה ולסרוק מחדש את האזור שנמחק ,המסומן

איור  :80האזור שנמחק מסומן באדום

 .5הקש על כלי המרווח

4.3.3

כדי לוודא שהשן המוכנה הוקטנה במידה מספקת.

עבודה עם כלי המרווח
מאפשרת לך לראות את המגע והמרחק בין השיניים המנוגדות ,כדי להבטיח כי השן המוכנה הוקטנה במידה
כלי המרווח
מספקת עבור החומר שנבחר במרשם.
ניתן לגשת לכלי המרווח ממצב תצוגה ומהמציג ,כמתואר בסעיף .4.7.1
הערה :כלי המרווח מוצג רק לאחר סריקת הלסתות העליונות והתחתונות והמנשך.
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להצגת המרווח הסגרי:
 .1בתוך חלון ( Viewתצוגה)  ,הקש על כלי המרווח

.

המרווח הסגרי בין השיניים המנוגדות מוצג.

איור  :81מרווח סגרי בין השיניים המנוגדות

 .2במידת הצורך ,הקטן את השן המוכנה וסרוק מחדש את האזור ,כמתואר בסעיף  ,4.3.2למעלה.
 .3במידת הצורך ,באפשרותך לשנות את קנה המידה של הערכים הסגריים המוצגים על השיניים המנוגדות.
 .aעל המקרא ,לחץ ( Scaleקנה מידה).
המקרא מתרחב ומציג רשימה של אפשרויות טווח ,במילימטרים.

איור :82אפשרויות טווח מרווח סגרי

 .bבחר את קנה המידה הדרוש.
המרווח הסגרי מוצג לפי קנה המידה החדש.
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4.3.4

עבודה עם כלי החלקת שוליים
מאפשר לך לחתוך את הרקמות הרכות העודפות כגון פריטי לחיים או שפתיים
כלי ( Edge Trimmingהחלקת שוליים)
מהסריקה .כלי זה זמין לכל סוגי המקרים ,למעט סוגי מקרי שחזור.
כדי לקצץ את החומר העודף:
 .1בחלון ( Viewתצוגה)  ,הקש על הכלי להחלקת שוליים

.

איור  :83כלי קיצוץ קצוות

הכלי להחלקת שוליים מתרחב ומציג את האפשרויות הבאות:

איור  :84אפשרויות כלי להחלקת שוליים
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 .2סמן עם האצבע את האזור שאותו תרצה לחתוך.

איור  :85סמן את האזור אותו יש לקצץ

האזור אותו יש לחתוך מודגש וסמל האישור מופעל.

איור  :86האזור שנבחר מודגש וסמל האישור מופעל

 .3במידת הצורך ,תוכלו להקיש על
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 .4הקש על

כדי לאשר את החיתוך.

האזור שנבחר מוסר.

איור  :87האזור שנבחר הוסר

4.3.5

עבודה עם כלי הפרדת התבניון
הפרדת התבניון נוצרת באופן אוטומטי ,על פי מיקום הנקודה הירוקה ,במרכז השן המוכנה לאחר הסריקה.
במידת הצורך ,ניתן לערוך או ליצור ידנית את אזור הפרדת התבניון.
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כדי להציג את הפרדת התבניון:
 .1לאחר סריקת השן המוכנה ,וודא שהנקודה הירוקה ממוקמת במרכז השן המוכנה .העבר אותה ידנית ,במידת הצורך.

איור  :88נקודת רמז ירוקה הממוקמת במרכז השן המוכנה

 .2הקש

בסרגל הכלים כדי לעבור למצב ( Viewתצוגה) .

 .3בחלון ( Viewתצוגה)  ,הקש על כלי הפרדת התבניון

.

הפרדת התבניון מוצגת ברזולוציה גבוהה.

איור  :89הפרדת המבלט מוצגת ברזולוציה גבוהה
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כדי ליצור את הפרדת התבניון באופן ידני:

 .1בחלון ( Viewתצוגה)  ,הקש על כלי הפרדת התבניון

.

הכלי מתרחב להצגת האפשרויות הבאות:

איור  :90אפשרויות כלי הפרדת התבניון

 .2הקש על

וסמן את כל הקטע בעזרת האצבע.

הסריקה מוצגת ברזולוציה נמוכה.

איור  :91הסריקה מוצגת ברזולוציה נמוכה
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 .3הקש על

כדי לסמן את השן המוכנה ברזולוציה גבוהה.

הדגם מוצג כדלקמן:

איור  :92לפני בחירת הפרדת המבלט

 .4צייר את השטח להפרדת התבניון.
האזור שנבחר מוצג ברזולוציה גבוהה.

איור  :93השן המוכנה מוצגת ברזולוציה גבוהה
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4.3.6

שימוש בטיימר הסריקה
טיימר הסריקה מאפשר לך לראות כמה זמן לקח לסרוק את הדגם.
לצפייה בזמן הסריקה:
 .1בסרגל הכלים ,לחץ על לחצן

.

זמן הסריקה מוצג.

איור  :94לחצן טיימר סריקה בסרגל הכלים וזמן הסריקה

 .2לחץ על ( OKאישור) כדי לסגור את החלון.

4.4

שליחת הסריקה
לאחר שסרקת את המטופל וצפית במקרה כדי להבטיח שלא חסרים נתונים ,תוכל לשלוח את הסריקה למעבדה או לאחסון ,תלוי
בסוג המקרה.
לשליחת הסריקה:
 .1הקש על

בסרגל הכלים כדי לשלוח את המקרה ,כולל צילומי המסך אם היו.

 .2הוסף את חתימתך כדי לאשר את ההזמנה ולחץ על ( Confirm and Sendאשר ושלח).

איור  :95שליחת הסריקה

90

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

 .3במידת הצורך ,בחר בתיבת הסימון ( Save Signatureשמור חתימה) כדי לשמור את חתימתך לצורך הרשאת מקרים
עתידיים.
 .4במידת הצורך ,בחר בתיבת הסימון ( Don't show againאל תציג שוב) כדי לדלג על שלב ההרשאה.
כדי להחזיר את שלב ההרשאה ,הגדר את הגדרות החתימה ,כמתואר בסעיף .3.6.2.3
מוצגת הודעת התראה על כך שהדגם נשלח ואז מוצג עמוד הפרופיל של המטופל המציג את מצב ההזמנה.

4.5

יסודות סריקת שחזור
לתיאור מפורט של סריקת מקרי שחזור ,עיין בhttp://storagy-itero- iTero Element Restorative eGuidebook -
production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

יסודות סריקה אורתודונטית
לתיאור מפורט כיצד לסרוק מקרים אורתודונטים ,עיין בhttp://storagy-itero- iTero Element Orthodontic eGuidebook -
production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

עבודה עם הViewer-
ה Viewer-הוא כלי המאפשר להציג ולתפעל את המודל הדיגיטלי עבור הצגת מקרה .ניתן להציג ב Viewer-רק את המקרים שכבר
נשלחו.
ניתן לגשת אל ה Viewer-דרך הזמנות קודמות בדף ( Ordersהזמנות) או מדף הפרופיל של מטופל ספציפי.

איור  :96אפשרות ה Viewer-בחלונית ההזמנות הקודמות בדף הזמנות
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איור  :97אפשרות ה Viewer-בדף הפרופיל של המטופל

ב ,Viewer-באפשרותך ללחוץ על הדברים הבאים כדי:
להציג/להסתיר את הלסת העליונה

להציג/להסתיר את הלסת התחתונה

להציג את שתי הלסתות
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להציג את הדגם בתצוגת חלון אחד ,כאשר הלסתות העליונות והתחתונות באותו החלון (תצוגה קדמית).

איור  :98דגם בתצוגת חלון יחיד

רלוונטי לסוגי מקרים אורתודונטים בלבד.
להציג את הדגם בתצוגת  2חלונות ,כאשר הלסתות העליונות והתחתונות בחלונות נפרדים (תצוגה סגרית) .ניתן
לשלוט על כל דגם בנפרד ,לצורך הערכה טובה יותר.

איור  :99דגם בתצוגת  2חלונות

רלוונטי לסוגי מקרים אורתודונטים בלבד.
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להציג את הדגם בתצוגת  5חלונות ,עם הלסתות העליונות והתחתונות בנפרד ,ושתי הלסתות משמאל ,מרכז
וימין (תצוגת גלריה) .ניתן לשלוט על כל דגם בנפרד ,להערכה טובה יותר.

איור  :100דגם בתצוגת  5חלונות

רלוונטי לסוגי מקרים אורתודונטים בלבד.
להציג/להסתיר את קו השוליים של השן המוכנה.
רלוונטי לסוגי מקרי שחזור בלבד.
להציג/להסתיר את התעלה שנוצרה על ידי צוות העיצוב.
רלוונטי לסוגי מקרי שחזור בלבד.
החלפה בין צפייה בדגם בצבע או במונוכרום.

להציג/להסתיר את המרווח בין השיניים המנוגדות ,כמתואר בסעיף .4.7.1

הערה :כאשר מצב המקרה הוא  ,iTero Modelingהוא נמצא בשלבים הראשונים של העיצוב וכלי קו השוליים והתבניון מושבתים.
לאחר השלמת תהליך העיצוב וכאשר התבניון וקו השוליים נערכו ,השינויים יופיעו בצבע על גבי הדגם והכלים יוצגו בצבע ,מה
שמעיד שהם פעילים.
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4.7.1

כלי מרווח
באפשרותך לראות את המרווח הסגרי בין השיניים המנוגדות ב.Viewer-

ב ,Viewer-הקש על

.

המרווח בין השיניים המנוגדות מוצג.

איור  :101כלי המרווח ומקרא מוצגים בViewer-

ניתן לראות את המרווח הסגרי גם ממצב תצוגה בזמן סריקת המטופל ,כמתואר בסעיף .4.3.3
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 5עבודה עם מטופלים
במסך הבית ,הקש על לחצן ( Patientsמטופלים) להצגת עמוד ( Patientsמטופלים).

עמוד ( Patientsמטופלים)מציג רשימה של כל המטופלים שלך ,מספר הטבלה שלהם ותאריך הסריקה האחרון.

איור  :102עמוד מטופלים

לאחר שבחרת מטופל ,באפשרותך להציג את דף הפרופיל של המטופל עם נתוני המטופל.
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5.1

חיפוש אחר מטופלים
במידת הצורך ,באפשרותך לחפש מטופלים במסד הנתונים של  iTeroבאמצעות שמותיהם או מספרי הטבלה שלהם.
כדי לחפש מטופל:
•

בעמוד ( Patientsמטופלים) ,הזן את שם המטופל או את מספר הטבלה שלו (או חלק ממנו) בסרגל החיפוש ולחץ על כפתור
החיפוש

.

איור  :103חיפוש מטופל

המטופלים התואמים את קריטריוני החיפוש שלך מוצגים.

איור  :104מוצגים מטופלים התואמים לקריטריוני החיפוש
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5.2

הצגת פרטי המטופל
ניתן להציג את פרטי המטופל ,כולל כל הסריקות הקודמות של המטופל ,בדף הפרופיל של המטופל.
לצפייה בפרטי המטופל:
 .1הקש על לחצן ( Patientsמטופלים) במסך הבית.
עמוד ( Patientsמטופלים)מוצג ומציג רשימה של המטופלים שלך ,מספר הטבלה שלהם ותאריך הסריקה האחרונה שלהם.
 .2בחר את המטופל הנדרש ברשימה.
עמוד הפרופיל של המטופל שנבחר מוצג:

איור  :105עמוד פרופיל המטופל

מדף הפרופיל של המטופל באפשרותך:
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o

ליצור סריקה חדשה עבור המטופל הספציפי ,כמתואר בסעיף 5.3

o

לצפות בפרטי המרשם ,כמתואר בסעיף 5.4

o

לצפות בסריקות הקודמות של המטופל במציג ,כמתואר בסעיף 5.5

o

להשוות בין  2סריקות קודמות באמצעות טכנולוגיית  ,iTero TimeLapseכמתואר בסעיף 5.5.1

o

לצפות בתהליכים כלשהם הקשורים לInvisalign-
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5.3

יצירת סריקה חדשה עבור מטופל ספציפי
במידת הצורך ,תוכל ליצור סריקה חדשה עבור מטופל ספציפי .המרשם ייפתח כאשר פרטי המטופל כבר מלאים.
כדי ליצור סריקה חדשה עבור מטופל ספציפי:
 .1בדף הפרופיל של המטופל ,הקש על ( New Scanסריקה חדשה).

איור  :106עמוד הפרופיל של המטופל  -אפשרות סריקה חדשה

חלון ( New Scanסריקה חדשה) מוצג.

איור  :107חלון סריקה חדש עם פרטי המטופל כבר מלאים

 .2מלא את שאר פרטי המרשם בהתאם לדרישות החדשות.
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5.4

צפייה במרשם
במידת הצורך ,באפשרותך להציג את המרשם של הזמנה קודמת.
לצפייה במרשם של הזמנה קודמת:
 .1בדף הפרופיל של המטופל ,בחר את ההזמנה עבורה יש צורך להציג את המרשם ולחץ על ( View Rxצפה במרשם).

איור  :108עמוד הפרופיל של המטופל  -אפשרות צפייה במרשם

חלון ( Rx Detailsפרטי מרשם) מוצג.

איור  :109חלון פרטי מרשם

 .2הקש על
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כדי לחזור לדף הפרופיל של המטופל.
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5.5

הצגת סריקות קודמות בViewer-
במידת הצורך ,באפשרותך להציג סריקות קודמות ב.Viewer-
לצפייה בסריקה קודמת ב:Viewer-
 .1בדף הפרופיל של המטופל ,הקש על הסריקה שברצונך להציג במציג ולאחר מכן לחץ על ( Viewerמציג).

איור  :110עמוד הפרופיל של המטופל  -אפשרות הViewer-

הסריקה מוצגת ב.Viewer-

איור  :111סריקה המוצגת בViewer-

למידע נוסף על עבודה עם ה ,Viewer-ראה סעיף .4.7
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5.5.1

השוואת סריקות קודמות בטכנולוגיית iTero TimeLapse
חולים אשר נסרקים על בסיס קבוע יכולים לקבל ניתוח של הסריקות שלהם באמצעות טכנולוגיית .iTero TimeLapse
טכנולוגיית  iTero TimeLapseמשווה  2מהסריקות התלת-ממד של המטופל שצולמו בעבר ,על מנת לאפשר הדמיה של שינויים
בשיני המטופל ,מבנה השיניים והרקמות הרכות בחלל הפה שלו לאורך התקופה שבין הסריקות .לדוגמה ,טכנולוגיית iTero
 TimeLapseיכולה להציג שחיקה בשיניים ,נסיגת חניכיים ותנועת שיניים לאורך התקופה הרלוונטית.
הערה :טכנולוגיית  iTero TimeLapseזמינה לסוגי מקרים של  iRecordומקרים אורתודונטים בלבד.
כדי להשתמש בטכנולוגיית :iTero TimeLapse
 .1בחר את המטופל עבורו יש ליצור הדמיית .iTero TimeLapse
 .2בדף הפרופיל של המטופל ,בחר שתי סריקות להשוואה .באפשרותך לבחור את הסריקות על ידי בחירת תיבות הסימון לצד
ההזמנות הרלוונטיות ,או על ידי בחירת תיבות הסימון באזור ( Timelineציר הזמן) בתחתית העמוד.

איור  - iTero TimeLapse :112בחירת הסריקות להשוואה
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 .3הקש על לחצן ( Compare Selectedהשווה בין נבחרים) כדי להשוות ולנתח את הסריקות.
חלון  iTero TimeLapseמוצג ומדגיש את האזורים עם שינויים בין הסריקות .ככל שהצבע כהה יותר ,כך השינוי בין הסריקות
גדול יותר ,כפי שמוצג במקרא (מידות קנה המידה הן במילימטרים).

איור  :113חלון  iTero TimeLapseה Viewer-את השינויים המודגשים בין הסריקות

הערה :שינויים מודגשים רק כאשר הסריקות מוצגות במצב מונוכרומטי.
כדי להעביר את הסריקה לתצוגה הסגרית המוגדרת כברירת מחדל  -קשת תחתונה עם שיניים
במידת הצורך ,לחץ על
קדמיות בתחתית וקשת עליונה עם שיניים קדמיות בחלק העליון ושתי הקשתות בתצוגה חזיתית כמו תצוגת ברירת המחדל
של .iRecord
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 .4גרור את זכוכית המגדלת על הדגם כדי להציג אזורי עניין ואזורי טיפול פוטנציאליים בחלון האנימציה.
מוצגת אנימציה שמשווה בין מצב השיניים באזור העניין הנוכחי בתאריכי הסריקה שנבחרו.

איור  :114אזור העניין מהסריקה הראשונה המוצג בחלון האנימציה

איור  :115אזור העניין מהסריקה השנייה המוצג בחלון האנימציה
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באפשרותך להתקרב לתמונה בחלון האנימציה או להקיש על לחצן ההשהיה

כדי להשהות את האנימציה.

במידת הצורך ,באפשרותך לשנות את קנה המידה של השינויים המוצגים.
 .aעל המקרא ,לחץ ( Scaleקנה מידה).
המקרא מורחב להצגת רשימת טווחים ,במילימטרים:

איור  :116אפשרויות קנה המידה של iTero TimeLapse

 .bבחר את קנה המידה הרצוי.
השינויים מוצגים לפי קנה המידה החדש.
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 6עבודה עם הזמנות
הקש על ( Ordersהזמנות) כדי להציג רשימה של כל ההזמנות שלך .הכפתור עשוי להכיל תג המציין את מספר ההזמנות שטרם
הוגשו.

דף ( Ordersהזמנות)מורכב משני חלונות המציגים את ההזמנות שעדיין בתהליך וכאלה שכבר הוגשו.
באפשרותך להציג את הפרטים הבאים עבור כל הזמנה :שם המטופל ,תאריך הסריקה ,סוג המקרה ומצב ההזמנה.
ההזמנה יכולה לכלול את אחד הסטטוסים הבאים ,בהתאם לסוג המקרה:
•

( Rx Createdמרשם נוצר) :המרשם מולא ,אך המטופל טרם נסרק.

•

( Scanningמבצע סריקה) :תהליך הסריקה נמצא בעיצומו

•

( Sendingשולח) :הסריקה נמצאת בתהליך שליחה

•

( Sentנשלחה) :המקרה נשלח

•

( iTero Modelingעיצוב  :)iTeroההזמנה נשלחה לiTero Modeling-

•

( Lab Reviewסקירת מעבדה) :ההזמנה נשלחה למעבדה לסקירה

•

 :Align Productionהמקרה עובר תהליך פנימי

•

( Exporting to Doctor Siteייצוא לאתר רופא) :המקרה בדרכו לפורטל IDS

•

( Completedהושלמה) :הזרימה הושלמה

איור  :117עמוד הזמנות
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לצפייה או סקירה של הזמנות:
 .1הקש על לחצן ( Ordersהזמנות) במסך הבית.
עמוד ( Ordersהזמנות)מוצג ומציג שני חלונות  -הזמנות ( In Progressבתהליך) ו( Past Orders -הזמנות קודמות).
o

( In Progressבתהליך) :טרם הוגשו סריקות.

o

( Past Ordersהזמנות קודמות) :סריקות כבר הוגשו.

 .2הקש על הזמנה בחלונית ( In Progressבתהליך) להצגת האפשרויות הבאות:

איור  :118חלונית 'בתהליך'  -אפשרויות

o

( View Rxהצגת מרשם) :פותחת את חלון ( Rx Detailsפרטי מרשם) ,המאפשר לך להציג את המרשם להזמנה זו.

o

( Scanסריקה) :פותח את חלון ( Scanסריקה) ,המאפשר לך ליצור סריקה חדשה או להמשיך לסרוק את המטופל.

o

( View Scansצפה בסריקות) :פותח את חלון ( Viewתצוגה) ,המאפשר לך לסקור את הסריקה הנוכחית.
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 .3הקש על הזמנה בחלונית ( Past Ordersהזמנות קודמות) להצגת האפשרויות הבאות ,בהתאם לסוג המקרה:

איור  :119חלונית הזמנות קודמות  -אפשרויות
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o

( View Rxהצגת מרשם) :פותחת את חלון ( Rx Detailsפרטי מרשם) ,המאפשר לך להציג את המרשם להזמנה זו.

o

 :Viewerפותח חלון( Viewerמציג) ,המאפשר לך להציג ולתמרן את הדגם.

o

( Add Rxהוסף מרשם) :פותח חלון ( New Scanסריקה חדשה) ומאפשר הוספת מרשם להזמנה זו (ישימה רק להזמנות
אורתודונטיות וזמינה עד  21יום לאחר הסריקה).

o

משתמשי  Invisalignיכולים לבחור גם בתכונות  Invisalignהבאות:
▪

( Invisalign Go Outcome Simulatorסימולטור תוצאת )Invisalign Go

▪

( Invisalign Go Case Assessmentהערכת מקרה )Invisalign Go

▪

סימולטור תוצאת Invisalign

▪

הערכת התקדמות Invisalign
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 7הצגת הודעות
דף ( Messagesהודעות) מציג התראות ,עדכונים והודעות מערכת אחרות מ ,Align Technology-לדוגמה ,עדכוני מוצרים,
הפעלות לימודיות קרובות או בעיות קישוריות לאינטרנט.
אם זה רלוונטי ,באפשרותך להציג את מספר ההודעות החדשות או שלא נקראו בתג שבלחצן ( Messagesהודעות) .

איור  :120עמוד הודעות

לצפייה בהודעות:
 .1הקש על כפתור ( Messagesהודעות) במסך הבית.
מוצגת רשימה של התראות ,עדכונים והודעות אחרות מ.Align Technology-
 .2בחלונית השמאלית ,חפש במהירות הודעה ספציפית לפי כותרת נושא או גלול מטה בחלונית כדי למצוא הודעה ספציפית.
 .3כדי לסמן הודעה כלשהי כלא נקראה ,לחץ על ( Mark as Unreadסמן כלא נקרא).
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 8עבודה עם MyiTero
 MyiTeroהוא פורטל מבוסס אינטרנט ,עם אותו מראה-ו-תחושה כמו תוכנת .iTeroמאפשר למשתמשים לבצע משימות ניהול כגון
מילוי מרשם חדש בכל מכשיר נתמך ,למשל ,מחשב או טאבלט ,מבלי להשתמש בזמן סורק יקר ערך .בנוסף ,הפורטל מאפשר
להציג דגמי תלת-ממד לאחר שנוצרו על ידי הסורק ולעקוב אחר הזמנות.
 MyiTeroמיועד לאורתודונטים ורופאי שיניים כללים ,וצוות העובדים שלהם (אסיסטנטים ,מנהל משרד וכו').
למידע נוסף על עבודה עם  ,MyiTeroאנא עיין ב( MyiTero User Manual -מדריך למשתמש .)MyiTero
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 9תכונות iTero Invisalign
9.1

סימולטור תוצאת טיפול Invisalign
סימולטור תוצאת טיפול  Invisalignהוא כלי תוכנה המאפשר לך להראות למטופלים את התוצאה המדומה של טיפול Invisalign
שלהם.
באפשרותך לבצע התאמות בזמן אמת לתוצאה המדומה תוך ההצגה למטופל .כלי זה יספק מידע נוסף למטופל בהחלטתו לקבל
טיפול.
לקבלת מידע נוסף על סימולטור תוצאת  ,Invisalignעיין בhttp://storagy-itero-production- -
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

הערכת התקדמות טיפול Invisalign
כלי הערכת ההתקדמות כולל דוח המהווה טבלה של תנועת שיניים עם קידוד צבע המסייעת למשתמש לקבל החלטות טיפול על
מנת לעקוב אחר התקדמות המטופל בתכנית הטיפול שלו ב.ClinCheck-

איור  :121חלון הערכת התקדמות

לקבלת מידע נוסף אודות כלי הערכת ההתקדמות של  ,Invisalignעיין בסעיף ( Progress Assessmentהערכת
התקדמות)ב( Invisalign Outcome Simulator User Guide -מדריך למשתמש של סימולטור תוצאת Invisalign
.http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.3

מערכת Invisalign Go
 Invisalign Goהוא מוצר המיועד למקרים פשוטים הדורשים יישור שינייםוהמסייע לך להעריך ולטפל בחולים שלך בכמה שלבים,
תוך הדרכה בכל שלב.
לקבלת מידע נוסף אודות מערכת  ,Invisalign Goעיין בתיעוד של .Invisalign
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 10טיפול ותחזוקה
10.1

טיפול בידית הסריקה ובכבל
ידית הסריקה מכילה רכיבים עדינים ויש לטפל בה בזהירות.
כאשר אינה בשימוש ,יש לשמור את ידית הסריקה בעריסה ,עם שרוול המגן הכחול מחובר .אם ברשותך מערכת iTero Element
 ,Flexיש לאחסן את השרביט בתיק הנשיאה שסופק כאשר המערכת אינה בשימוש.
בין מטופלים ,פתח את כל הפיתולים והקשרים בכבל ידית הסריקה כדי לשחרר כל מתח בכבל .אם מכסה הכבל מתנתק מידית
הסריקה ,חבר אותו מחדש בעדינות.
ידית הסריקה דורשת ניקוי וחיטוי נאותים לפני השימוש הראשון ובין כל שימוש נוסף ,ולא יאוחר מ 30-דקות לאחר הסריקה
האחרונה .למידע נוסף על ניקוי וחיטוי ידית הסריקה ראה סעיף  10.2להלן.

10.2

ניקוי וחיטוי ידית הסריקה
יש לנקות את ידית הסריקה ולחטא אותה כדלקמן:
 .1השרה מטלית נטולת מוך  CaviCide 1 -מוכן לשימוש ,ואז סחוט את הבד עד שהוא לח.
 .2נגב היטב את ידית הסריקה כדי להסיר שאריות גסות.
יש לבדוק את המכשיר כולו באופן ויזואלי בכדי להבטיח שלא יישארו עוד שאריות לפני שממשיכים לשלב הבא.
 .3השרה שתי מטליות נטולות מוך נוספות ב CaviCide 1-וסחוט עד שהמטליות לחות.
 .4נגב היטב את המכשיר במשך  2דקות לפחות ,וודא שכל המשטחים ,כולל כל הקצוות והחריצים ,מכוסים.
 .5הרטב שתי מטליות נטולות-מוך במים מזוקקים ונגב את כל המשטחים במשך לפחות  15-30שניות.
 .6יבש את המשטחים באמצעות מטליות יבשות נטולות מוך.

10.2.1

ניקוי מסך המגע של הסורק
יש לנקות את מסך המגע של הסורק בין מטופלים ,כדלקמן:
 .1יש לנקות את כל המשטחים החיצוניים של המערכת באמצעות מגבוני חיטוי מאושרים ,או ריסוס חומר חיטוי על מגבון נטול-מוך
נקי ופעולה לפי הוראות היצרן.
 .2הסר את כל חומרי חיטוי נוזליים נותרים באמצעות מגבון נטול-מוך נקי.
הערה :אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים ו/או בחומרי ניקוי מאכלים או בחומרי חיטוי עם חומצות ,בסיסים ,חומרי חמצון וממסים.

10.3

תחזוקת מצלמת רשת
מצלמת הרשת המסופקת אינה דורשת תחזוקה וניתן לנקות אותה עם מגבון נטול-מוך במידת הצורך.
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 11הנחיות רשת ה LAN-של הקליניקה
11.1

מבוא
הסורק משתמש בקישוריות  Wi-Fiלאינטרנט כדי לשלוח ולאחזר סריקות אל ומענן .iTero
להלן מספר הנחיות מועילות לחיבור  Wi-Fiהטוב ביותר.
רמות קישוריות  Wi-Fiלאינטרנט

מצויין

טוב

סביר

חלש

גדול מdBm 70--

בין  50-לdBm 60--

בין  60-לdBm 70--

קטן מdBm 70--

חשוב:על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר של הסורק שלך ,וודא כי חוזק האות של ה Wi-Fi-מצוין או לפחות טוב.
זהירות:ודא שכבל  LANלא מחובר לסורק בעת סריקת חולה  -דבר זה אסור מסיבות בטיחותיות.

11.2

11.3

הכנות
•

יש להגדיר את המודם/הנתב הנדרש בתקן האבטחה  ,WPA2כולל סיסמה.

•

ודא שצוות ה IT-המקצועי שלך יהיה זמין כאשר מתוכננת התקנת הסורק.

•

ודא כי פרטי הכניסה שלך ל SSID-של ה Wi-Fi-זמינים :שם משתמש וסיסמה.

•

עוצמת אות ה Wi-Fi-המינימלי למערכת אמורה להציג לפחות שני קווים ,כמוצג למעלה.

•

להלן מספר הצעות לאנשי ה IT-במשרד ,בנוגע למה שיש לקחת בחשבון על מנת למנוע בעיות כגון גישה או קישוריות לסורק
:iTero
o

המלצות על שם מארח הקשורות לשירותי  Alignהמאזינים ליציאות  80ו ,443-כמתואר בסעיף .11.7

o

אין לחסום תקשורת  FTPשכן הסורק שולח סוגי קבצים ספציפיים (.)dsand.3dc / .3dm3.

o

יש להשבית כל לקוחות פרוקסי לתקשורת נתונים דרך .TCP/IP

o

אין להוסיף את הסורק לשום קבוצת דומיינים.

o

אין להפעיל מדיניות קבוצתית כלשהי בסורק מכיוון שהיא עלולה לשבש את תפקודו התקין.

הנחיות נתב
תקני מינימוםN / 802.11AC802.11:

11.4

הנחיות חיבור לאינטרנט
על מנת להשיג את הביצועים הטובים ביותר מהסורק שלך ,וודא שמהירות העלאת חיבור האינטרנט שלך היא לפחות  Mbps1לכל
סורק .כמו כן ,שים לב כי התקנים נוספים המחוברים לאינטרנט במקביל לסורק עשויים להשפיע על ביצועי הסורק.
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11.5

חומת אש
פתח את היציאות הבאות (במקרה של חומת אש):

11.6

•

HTTP - TCP - 80

•

HTTPS - TCP - 443

טיפים לWi-Fi-
נתבי  Wi-Fiמאפשרים גישה למערכת האינטרנט באמצעות חיבור  Wi-Fiמכל מקום שהוא בטווח התפקודי של הרשת האלחוטית.
עם זאת ,מספרם ,עוביים ומיקומם של קירות ,תקרות ,או מחיצות נוספות שהאותות האלחוטיים צריכים לעבור דרכם עלולים להגביל
את טווח וחוזק האות .אותות רגילים משתנים בהתאם לסוגי החומר ולרעש הרדיו ( )RFבביתך או בעסק שלך.
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•

יש להקפיד על מספר מינימלי של קירות ותקרות בין הנתב והתקני רשת אחרים .כל מחסום יכול להקטין את טווח המתאם
שלך ב 1-3-מטר ( 3-9רגל).

•

הקפד על קו ישר ,ללא כל מחיצה ,בין התקני רשת .אפילו קיר שנראה דק למדי יכול לחסום אות של מטר ( 3רגל) אם זווית
הקיר מוזזת ב 2-מעלות בלבד .כדי להשיג את הקליטה הטובה ביותר ,מקם את כל המכשירים כך שאות ה Wi-Fi-יעבור ישר
דרך קיר או מחיצה (במקום בזווית).

•

לחומרי הבנייה יש השפעה .דלת מתכת מלאה ,או מסמרים מאלומיניום ,יכולים להיות צפופים מאוד ועלולים להשפיע לרעה
על אות ה .Wi-Fi-נסה למקם נקודות גישה ,נתבים אלחוטיים ומחשבים כך שהאות יעבור דרך קירות גבס או פתחי דלתות.
חומרים וחפצים כגון זכוכית ,פלדה ,מתכת ,קירות עם בידוד ,מכלי מים (אקווריומים) ,מראות ,ארונות תיוק ,לבנים ובטון עשויים
להפחית את האות האלחוטי שלך.

•

הרחק את מוצר  iTeroשלך (לפחות  3-6רגל או  1-2מטר) ממכשירים חשמליים או מכשירים המייצרים רעש .RF

•

אם נעשה שימוש בטלפונים אלחוטיים בתדר  GHz2.4או ב( X-10-מוצרים אלחוטיים כגון מאווררי תקרה ,אורות מרוחקים
ומערכות אבטחה ביתיות) ,ייתכן שהחיבור האלחוטי שלך ייפגע משמעותית או יפסק לחלוטין .הבסיס של מכשירים אלחוטיים
רבים משדר אות  ,RFגם אם המכשיר אינו בשימוש .מקם את ההתקנים האלחוטיים האחרים רחוק ככל האפשר מהסורק
ומהנתב.

•

באזור שלך תתכן יותר מרשת אלחוטית פעילה אחת .כל רשת משתמשת בערוץ אחד או יותר .אם הערוץ נמצא בקרבת ערוצי
המערכת שלך ,התקשורת עשויה להידרדר בהדרגה .בקש ממחלקת ה IT-שלך לבדוק זאת ,ואם נדרש ,שנה את מספרי
הערוצים המשמשים את הרשת שלך.
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Align המלצות שם מארח של

11.7

. ספציפיתIP  ולכן יכולה להתחייב לשם מארח ולא לכתובת, משפרת ללא הרף את מוצריה ושירותיהAlign
 על מנת לאפשר את ניצול כל, את פונקציות התפעול הנכונותAlign רשימת שמות המארחים הבאה נוצרה כדי לספק לסורקי
.היכולות המתקדמות של ביצועי הסורק
:Align המלצות שמות מארחים של
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יציאה

)Hostname( שם מארח

443 ,80

Mycadent.com

443 ,80

Myaligntech.com

443 ,80

Export.mycadent.com

443 ,80

Cboserver.mycadent.com

443 ,80

Matstore.invisalign.com

443 ,80

Matstore2.invisalign.com

443 ,80

Matstore3.invisalign.com

443 ,80

Matstore4.invisalign.com

443 ,80

Matstoresg.invisalign.com

443 ,80

Matstorechn.invisalign.com.cn

443 ,80

 עולמי שלCDN  שירות- AWS IP טווח
 משתנהIP- טווח כתובת ה- Amazon
.בהתאם למיקום הסורק

443

cloud.myitero.com

80

speedtest.tele2.net

443 ,80

alignapi.aligntech.com

443 ,80

http://www.google.com

443 ,80

http://www.microsoft.com

443 ,80

http://www.yahoo.com

443 ,80

iterosec.aligntech.com

443

storage.cloud.aligntech.com
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 12הצהרת EMC
 IEC 60601-1-2מהדורה )2014( 4.0

ציוד חשמלי רפואי; חלק :1-2תקן נלווה :תאימות אלקטרומגנטית -
דרישות ובדיקות

CFR 47 FCC

חוקים ותקנות :חלק .15מכשירי תדר רדיו.תת חלק ב' :מקרינים לא
מכוונים ()2015

ETSI EN 301489-1

תקן תאימות אלקטרומגנטית ( )EMCלציוד ושירותי רדיו; חלק :1דרישות
טכניות נפוצות

(רלוונטי עבור  iTero Element 2בלבד)

סביבת מתקני בריאות מקצועיים ומתקני בריאות ביתיים

סביבה לשימוש המיועד

בשל הפרעה אלקטרומגנטית ,במקרים מסוימים התמונה עשויה להיעלם והודעת אי-תקשורת תופיע על מסך המגע .הסורק יחזור
למצב פעולה לאחר התערבות המשתמש או התאוששות אוטומטית.
להלן סיכום תוצאות בדיקת  EMCעבור סורקי  iTero Element 2ו:iTero Element Flex-
בדיקה

תקן

תוצאות
הבדיקה

רמת/קווי חומרה

פליטה ( IEC 60601-1-2סעיף )7
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פליטה בהולכה טווח תדירות:
 kHz150עד MHz30

CISPR 11

קבוצה  1מחלקה  Bעל קווי חשמל ,220 ,230
 VAC 100 & 120ב 50-הרץ; VAC 220
ב 60-הרץ

תואם

טווח תדרים של פליטה
מקרינה 1000 - 30:מגהרץ

CISPR 11

קבוצה  1דרג B

תואם

בדיקת פליטת זרם הרמונית

3-2-IEC 61000

קווי חשמל  VAC 230ב 50-הרץ וV 220-
ב 50-הרץ ו 60-הרץ

תואם

שינויי מתח ,תנודות מתח
ובדיקת הבהוב

3-3-IEC 61000

קווי חשמל  VAC 230ב 50-הרץ וקווי חשמל
 VAC 220ב 50-הרץ

תואם
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בדיקה

תקן

רמת/קווי חומרה

תוצאות
הבדיקה

חסינות ( IEC 60601-1-2סעיף )8
חסינות בפני פריקה
אלקטרוסטטית ()ESD

IEC 61000-4-2

פריקות מגע  kV 8ופריקות אוויר kV 15

תואם

חסינות לקרינת שדות
אלקטרומגנטיים

IEC 61000-4-3

V/m; 80 MHz 2.7 GHz, 80% AM, 10.0
1 kHz

תואם

חסינות בפני אזור קרבה לציוד
תקשורת אלחוטית

IEC 61000-4-3

רשימת התדרים ,מ  V/m 9עד V/m, PM 28
 (18הרץ או  217הרץ) FM 1 ,קילוהרץ

תואם

חסינות למעבר חשמל מהיר
()EFT

IEC 61000-4-4

 kV 2.0±בקווי חשמל  VAC 230ב 50-הרץ; ו-
VAC 220ב 60-הרץ; Tr/Th – 5/50 ns, 100
kHz

תואם

חסינות בפני פרץ חשמל פתאומי

IEC 61000-4-5

 CM / ±1.0 kV ±2.0קווי חשמל DMon 230
 VACב 50-הרץ; וקווי חשמל  VAC 220ב-
 60הרץ; Tr/Th – 1.2/50 (8/20) s

תואם

חסינות להפרעות הולכה שמקורן
בהשראה משדות תדר-רדיו

IEC 61000-4-6

 VRMS 6.0 ,3.0בקווי חשמל  VAC 230ב50-
הרץ וקווי חשמל  VAC 220ב 60-הרץ וכבל
שרביט;  80 ÷0.15מגהרץAM @ 1 80% ,
קילוהרץ

תואם

עמידות לנפילות מתח ,הפרעות
קצרות ושינויי מתח

IEC 61000-4-11

בקווי חשמל  VAC 230ו VAC 100-ב 50-הרץ:
 - 0%במחזור  0.5ומחזור 25 - 70% ;1
מחזורים;  250 - 0%מחזורים; בקווי חשמל 220
 VACב 60-הרץ - 0%:מחזור  0.5ומחזור ;1
 30 - 70%מחזורים;  300 - 0%מחזורים

תואם
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תקן

בדיקה

תוצאות
הבדיקה

רמת/קווי חומרה

פליטה (לפי )ETSI EN 301 489-1
(רלוונטי עבור  iTero Element 2בלבד)
פליטות מולכות במסופי קווי
חשמל בטווח תדרים  150קילו
הרץ  30 -מגהרץ

;ETSI EN 301 489-1
EN 55032

Group 1 Class B
קווי חשמל VAC 230

תואם

פליטות קרינה בטווח תדרים 30
 6000 -מגהרץ

;ETSI EN 301 489-1
EN 55032

Class B

תואם

בדיקת זרם הרמוני

;ETSI EN 301 489-1
3-2-EN 61000

קווי חשמל VAC 230

תואם

בדיקות הבהוב

ETSI EN 301
3-3-EN 610001-489

קווי חשמל VAC 230

תואם

חסינות (לפי )ETSI EN 301 489-1
(רלוונטי עבור  iTero Element 2בלבד)
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חסינות בפני פריקה
אלקטרוסטטית ()ESD

EN 61000-4-2

פריקת מגע  kV4פריקת אוויר kV8

תואם

חסינות לקרינת שדות
אלקטרומגנטיים

EN 61000-4-3

V/m, 80MHz 6.0 GHz,80% AM, 3.0
1 kHz

תואם

חסינות למעבר חשמל מהיר
()EFT

EN 61000-4-4

קווי חשמל ;AC:± 1.0 kV
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz

תואם

חסינות בפני פרץ חשמל פתאומי

EN 61000-4-5

קווי חשמל C:± 1.0 kV DM / ± 2.0 kV
)s CM,Tr/Th – 1.2/50 (8/20

תואם

חסינות להפרעות הולכה שמקורן
בהשראה משדות תדר-רדיו

EN 61000-4-6

קווי חשמל ;C:3.0 VRMS
80 MHz, 80% AM @ 1 kHz0.15

תואם

חסינות מפני הפרעות מתח

EN 61000-4-11

קווי חשמל  - C::0%מחזור  0.5ומחזור ;
 25 - 70%מחזורים;  50 - 0%מחזורים

תואם
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 13מסמך לבן לאבטחת מוצר iTero Element
מסמך לבן זה חל על סדרת מערכות ההדמיה האופטיות .™iTero® Elementתלוי בגרסת המוצר שרכשת ,יתכנו הבדלים בתכונות
המוצר .בנוסף ,מכיוון שפריט זה נוצר בנקודה בזמן ,יתכנו שינויים בשיטות אבטחת המוצר של  Align Technologyעל מנת
להתמודד עם התפתחות והתבגרות במערכת האקולוגית של אבטחת המוצר.
אנו מבינים את תעשיית מדעי החיים והבריאות ונותנים מענה לאבטחה ברחבי
הארגון.
האיום של התקפות סייבר למוצרי מדעי החיים ובריאות מתפתח כל הזמן.
בהתחשב בכך ,הקמנו באופן יזום תכנית אבטחת מוצר המתמקדת במזעור סיכון
האבטחה הקשור למוצרינו ,והיא מאפשרת לנו להיות ערניים כאשר אנו עומדים
בפני איומים מתפתחים ולשפר את המוצרים שלנו ללא הרף.
הכרנו בחשיבות של שילוב שיקולי אבטחה ופרטיות בתכנון מראש ולאורך מחזור
חיי המוצר שלנו .לשם כך הקמנו צוות אבטחת מוצרים מגוון הכולל נציגים מפיתוח
הנדסה/תוכנה ,אבטחה ,משפטי/פרטיות ,טכנולוגיית מידע ואיכות.
אנו מזהים סיכוני אבטחה באמצעות תהליכי ניהול סיכונים חסונים.
 Align Technologyמחויבת לטפל בסיכוני אבטחה ופרטיות ולמזער
אותם במוצרים שאנו מעצבים ,מפתחים ומתחזקים .אנו מבצעים
הערכות מעמיקות לגבי המוצרים שלנו ,כך שנוכל ליישם אמצעי
הפחתת סיכונים מתאימים כבר בתחילת פיתוח המוצר .בהתבסס על
רמת הסיכון של המוצר ,כמו גם על הפונקציונליות של המוצר,
מיושמת המתודולוגיה שלהלן.
הערכת סיכוני אבטחת מוצר ( PSRA):Align Technologyערכה
 PSRAבסדרת מערכות ההדמיה האופטיות iTero® Element
™.מתודולוגיית ההערכה כללה תכנון ואיסוף מידע ,זיהוי פרופילי
מוצרים רלוונטיים ,פיתוח מרשם רכיבים ,ביצוע ניתוח בקרות ,זיהוי
נקודות תורפה ,חישוב דירוג הסיכון של הפגיעות ,זיהוי בקרות
הפחתה מותאמות וחישוב דירוג הסיכון הנותר .סיכוני אבטחה
ופרטיות הנחשבים כחלק ממסגרות סיכוני האבטחה המובילות בתעשיית מינוף ההערכה ,כולל ,אך לא מוגבלים לNIST 800-53, -
 ,NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001ותוכן ה FDA-של הגשות טרום-מסחר עבור ניהול אבטחת סייבר במכשירים רפואיים.
מאפייני אבטחה ופרטיות של המוצר.
רשימת בקרות האבטחה החלקית הבאה מיושמת בסדרת מערכות ההטבעות האופטיות :™ iTero® Element
•

נתוני  PIIבמנוחה מוצפנים :מידע המאפשר זיהוי אישי ( )PIIמאוחסן בבסיס נתונים מוצפן .דבר זה מסייע למנוע מהתוקף
להשיג מידע על מטופלים ולקוחות המאוחסנים בסורק.

•

נתונים במעבר מוצפנים :נתוני הסריקה המגובים לשרת  Alignמועברים באמצעות הצפנת שכבת תעבורה ( )TLSבאמצעות
אישורים מהימנים .דבר זה מסייע למנוע מהתוקף להשיג מידע על מטופלים ולקוחות במהלך המעבר.

•

קיימות הגנות נגד תכנות זדוניות :הסורקים מגיעים עם תוכנת אנטי-וירוס  Trend Microהמותקנת מראש הבודקת אם
קיימים קבצים זדוניים במערכת .הגדרות תוכנת האנטי-וירוס מתעדכנות לעתים תכופות וסריקות מתוזמנות לפעול מדי יום
במכשירים.

•

תחזוקה מרחוק אינה אפשרית ללא אישור :המכשירים משתמשים ב TeamViewer-לצורך יצירת הפעלה מרחוק .תוכנת
 TeamViewerדורשת מזהה משתמש וסיסמה שעליה להיות מסופקת מהלקוח לאנשי שירות  Alignלפני שהחיבור יכול
להתקיים.

•

השינויים במערכת ההפעלה והתכנה מוגבלים :הסורקים מיישמים מצב קיוסק שמונע מהמשתמש לבצע שינויים לא רצויים
במערכת ההפעלה ורכיבי התכנה.

•

בקרות ניהול הגישה למשתמשים נאכפות :חשבון משתמש וסיסמה נדרשים כדי להשתמש בסורקים .דבר זה עוזר להגן על
הגישה לסורק ולהגן מפני שימוש לא מורשה.
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•

הפרדת תפקידים :הסורקים מספקים את האפשרות לרשום חשבונות משתמשים מרובים בתפקידים שונים עבור סורק אחד.
קיימים תפקידים עבור רופא ,אסיסטנט וטכנאי תמיכה .דבר זה עוזר להבטיח את היכולת לעקוב אחר פעילויות המבוצעות על
ידי משתמשים פרטניים על מנת להגן טוב יותר על המכשיר.

•

אם יש לך שאלות או חששות לגבי הסיכונים כפי שהם מתוארים ,אנא אל תהסס ליצור קשר עם  TRM@aligntech.comאו
.privacy@aligntech.com
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 14מפרט המערכת
14.1

מפרט מערכת iTero Element 2 -
צג

מסך מגע  HDבגודל  21.5אינץ'

ידית סריקה

הסורק פולט אור לייזר אדום ( )nm Class 1680כמו גם פליטות  LEDלבן.

רשת  LANאלחוטית

כרטיס רשת  LANמספק תקשורת רשת מקומית עם חיבור אלחוטי.

אבטחה

אנא עיין בספר הלבן של אבטחת המוצר בסעיף .13

מתח הפעלה

( VAC- 50/60 Hz – 200VA100-240מקסימום)

טמפרטורת הפעלה

 18°Cעד  26°C / 64.4°Fעד 78.8°F
הערה :המערכת תפעל בביצועים ירודים  -ללא יכולת סריקה  -כאשר היא נתונה לטמפרטורות
של  10°Cעד  17°C (50°Fעד  )62.6°Fו 27°C-עד  40°C (80.60°Fעד )104°F

טמפרטורת אחסון/שינוע

 5°C-עד  50°C / 23°Fעד 122°F

לחץ וגובה הפעלה

לחץ 520:מ"מ כספית עד  771מ"מ כספית ( kPa -69עד )kPa -103
גובה -400:רגל עד  10,000רגל

לחץ וגובה אחסון/שינוע

לחץ 430:מ"מ כספית עד  760מ"מ כספית ( kPa 57עד )kPa 101
גובה 0:רגל עד  15,000רגל

לחות יחסית

הפעלה 40%:עד 70%
אחסון 30%:עד 90%

ממדים

מסך מגע :iTero HD

עגלה:

•

גובה 356:מ"מ (~ 14אינץ')

•

גובה 1280:מ"מ (~ 50אינץ')

•

רוחב 552:מ"מ (~ 21.7אינץ')

•

רוחב 645:מ"מ (~ 25אינץ')

•

עומק 65:מ"מ (~ 2.5אינץ')

•

עומק 625:מ"מ (~ 24.5אינץ')

ידית סריקה:

משקל נטו

•

אורך 338.5:מ"מ (~ 13אינץ')

•

רוחב 53.5:מ"מ (~ 2אינץ')

•

עומק 69.8:מ"מ (~ 3אינץ')

מסך מגע  iTero HD:8.3ק"ג (~ 18.3ליברות)
ידית סריקה 0.47:ק"ג (~ 1ליברה) ,ללא הכבל
עגלה 13.6:ק"ג (~ 30ליברות)

משקל משלוח

~ 37.5ק"ג (~ 83ליברות)

©  .Align Technology, Inc 2019כל הזכויות שמורות.

121

מדריך  iTero Element 2וiTero Element Flex-

14.2

מפרט מערכת iTero Element Flex -
צג

מסך מגע של המחשב הנייד

ידית סריקה

הסורק פולט אור לייזר אדום ( )nm Class 1680כמו גם פליטות  LEDלבן.

אבטחה

 Align Technologyלוקחת את האחריות לאבטחת הנתונים של לקוחותינו ומטופליהם ברצינות
רבה .כל נתוני המטופלים מועברים דרך ערוץ  TLSמוצפן ,והתקשורת והמידע מאוחסנים בצורה
מאובטחת ,מה שמאפשר ללקוחותינו לנקוט באמצעים סבירים להגנה על נתוני המטופלים
שלהם.

מתח הפעלה

( VAC- 50/60 Hz – 40VA100-240מקסימום)

טמפרטורת הפעלה

 18°Cעד  26°C / 64.4°Fעד 78.8°F

טמפרטורת אחסון/שינוע

 5°-עד  50°C / 23°עד 122°F

לחץ וגובה הפעלה

לחץ :לחץ 520 :מ"מ כספית עד  760מ"מ כספית ( kPa ~69עד ~)kPa 101
גובה 0:רגל עד  10,000רגל

לחץ וגובה אחסון/שינוע

לחץ 430:מ"מ כספית עד  760מ"מ כספית ( kPa 57עד )kPa 101
גובה 0:רגל עד  15,000רגל

לחות יחסית

הפעלה 40%:עד 70%
אחסון 30%:עד 90%

ממדים

:iTero Element Flex hub
•

אורך 206:מ"מ (~ 8אינץ')

•

אורך 262:מ"מ (~ 10אינץ')

•

רוחב 94:מ"מ (~ 3.7אינץ')

•

רוחב 89:מ"מ (~ 3.5אינץ')

•

עומק 36.5:מ"מ (~ 1.4אינץ')

•

עומק 52:מ"מ (~ 2אינץ')

ידית סריקה :iTero Element Flex

משקל נטו

עריסת :iTero Element Flex

תיק נשיאה:

•

אורך 338.5:מ"מ (~ 13אינץ')

•

גובה 326.5:מ"מ (~ 13אינץ')

•

רוחב 53.5:מ"מ (~ 2אינץ')

•

רוחב 455:מ"מ (~ 18אינץ')

•

עומק 69.8:מ"מ (~ 3אינץ')

•

עומק 184:מ"מ (~ 7אינץ')

 iTero Element Flex hub:~0.5ק"ג (~ 1ליברה)
ידית סריקה  iTero Element Flex:0.47ק"ג (~ 1ליברה)
תיק נשיאה ריק 2~:ק"ג (~ 4.5ליברות)

משקל משלוח
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~ 8ק"ג (~ 17.6ליברות)
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