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Осы нұсқаулықта қамтылған ақпарат ескертусіз 
өзгертілуі мүмкін. 

Осы нұсқаулықта сипатталған аппараттық пен 
бағдарламалық жасақтама сату және қызмет 
көрсету келісімі бойынша қамтамасыз етіледі 
және тек осы келісімнің шарттарына сәйкес 
пайдаланылуы мүмкін. 

Осы нұсқаулықтың ешбір бөлігін Align 
Technology. компаниясының алдын ала жазбаша 
рұқсатынсыз қайталауға, фотокөшіруге, қойма 
жүйесінде сақтауға немесе тұтынушының 
қалыпты пайдалануынан басқа кез келген 
мақсатта (электрондық немесе механикалық) 
тасымалдауға болмайды. 

Қазақ тіліндегі нұсқасы.  
2019 жылдың қараша айында жаңартылған. 

Сауда белгілері 

Align, Invisalign, iTero, iTero Element және iTero 
Element 5D Align Technology, Inc. компаниясының 
немесе оның еншілес компанияларының біреуінің 
сауда белгілері және/немесе қызмет көрсету 
белгілері болып табылады және АҚШ-та 
және/немесе басқа елдерде тіркелуі мүмкін. 

Осы нұсқаулықта кездесетін кез келген басқа 
сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері, 
олардың тиісті иелерінің меншігі болып 
табылады. 

 

АҚШ кеңсесі 

Align Technology, Inc. 
компаниясының корпоративтік 
штаб-пәтері 

2820 Орчард Парквей, Сан-Хосе  

Калифорния 95134 

www.aligntech.com 

Тел:+1 (408) 470-1000 

Факс:+1 (408) 470-1010 

 

Align Technology Ltd. 

Ариэль Шарон бульвары, 3  

6037606 Ор-Йехуда, Израиль 

Тел:+972 (3) 634-1441 

Факс:+972 (3) 634-1440 

 

Align Technology B.V. 

Зекерингстраат 41 

Амстердам 1014 BV 

Нидерланд 

 

Тұтынушыларға қолдау 
көрсету 

Тел:+1 (800) 577-8767 

Электрондық 
пошта:iterosupport@aligntech.com  

http://www.aligntech.com/
mailto:iterosupport@aligntech.com
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Қарсы көрсетімдер 
Эпилепсия диагнозы қойылған адамдар үшін iTero сканерінің жыпылықтаған жарығынан эпилепсиялық 
соққы қауіпі бар. Бұл адамдар жұмыс кезінде жүйемен бөлінетін жыпылықтаған жарыққа қарамауы тиіс. 

Сәйкестік 

Класс 1 лазеріне сәйкестік 

Бұл құрылғы "21 CFR 104010" және "EN 60825-1" 
сәйкес келеді. 

 

Электрмагниттік үйлесімділік 

талаптарына сәйкестік 

Бұл құрылғы Электрмагниттік үйлесімділіктің 
келесі талаптарына сәйкес келеді: 

«IEC 60601-1-2 Медициналық электр жабдықтары - 
Бөлім 1-2:Негізгі қауіпсіздікке және негізгі өнімділікке 
қойылатын жалпы талаптар - Қосалқы стандарт: 
Электромагниттік құбылыс - Талаптар мен сынақтар». 

Сәйкестік, қауіпсіздік, жауапкершілік 

(CSA) талаптарына сәйкестік 

Бұл құрылғы Канада мен АҚШ үшін келесі CSA 
стандартына сәйкес келеді: «UL Ст. № 60601-1 - 
Медициналық электр жабдықтары Бөлім 
1:Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар». 

 

Қауіпсіздік талаптарына сәйкестік 

Бұл құрылғы келесі қауіпсіздік стандартына 
сәйкес келеді: 

«IEC 60601-1 Медициналық электр жабдықтары - 
Бөлім 1:Негізгі қауіпсіздікке және негізгі 
өнімділікке қойылатын жалпы талаптар. 

Федералды байланыс комиссиясына 

(FCС) сәйкестік 

Бұл құрылғы FCС ережелерінің 15-ші бөліміне 
сәйкес келеді және оны пайдалану келесі екі 
шартқа байланысты болады: 

1. Бұл құрылғы қауіпті кедергіге алып келмейді. 

2. Бұл құрылғы кез келген кедергіні, соның 
ішінде жұмыстың нашарлауына себеп 
болатын кедергіні қабылдайды. 

 

АҚШ Федералды Байланыс Комиссиясының 
ескертуі  

Құрылғыға өндірушінің тарапынан тікелей 
мақұлданбаған өзгертулер енгізу, FCC 
ережелеріне сәйкес, құрылғыны пайдалану 
құқығынан айыруға әкелуі мүмкін. 

СЕ стандарттарына сәйкестік 

Бұл құрылғы медициналық құрылғыларға 
арналған 93/42/ЕЕС Еуропалық Комиссияның 
нұсқауына сәйкес келеді. 
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Таңбалар 
Келесі таңбалар iTero Element 2 және iTero Element Flex аппараттық жасақтама құрамдастарында, осы 
құжатта және iTero Element 2 және iTero Element Flex әдебиеттерінде пайда болуы мүмкін. 

 

Құрылғыда бұл таңба пайда болған әр 
кезде, құрылғыны дұрыс пайдалану 
туралы ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты 
қолдану ұсынылады. 

 

BF түрінде қолданылатын бөлік. Бұл таңба 
пайда болған кез келген құрамдас, 
электрлік оқшауланған BF түрі болып 
табылады. 

 

Электрлік қалдықтар және электрондық 
жабдықтар бөлек жиналуы қажет. Электр 
және электрондық жабдықтардың 
қалдықтары туралы Еуропалық директиваға 
(WEEE) сәйкес, бұл өнімді тұрмыстық 
немесе муниципалдық қалдықтарға тастауға 
болмайды. Бұл құрылғыда WEEE 
материалдары бар. 

Еуропалық жетілдірілген қайта өңдеу 
желісі (EARN) қызметіне хабарласыңыз. 

Онлайн сұраныс нұсқасына сілтеме: 
http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 

Назар аударыңыз! Бұл таңба құрылғыға 
қатысты арнайы ескертпелер немесе 
алдын ала ескертулер бар екендігін 
көрсету үшін пайдаланылады. Бұл таңба 
құрылғыда пайда болған барлық 
жағдайларда, осы құжаттағы қауіпсіздікке 
қатысты ақпаратқа жүгінуі міндетті. 

 

Бұл таңба бар болған қосалқы 
бөлшектерді немесе керек-жарақтарды 
қайта пайдаланылмауы тиіс. 

 

ЕСКЕРТУ:АҚШ Федералдық заңға сәйкес, 
бұл құрылғыны лицензияланған дантист, 
ортодонт немесе тіс дәрігері сатуына 
немесе оның тапсырысы бойынша 
сатуына шектеу қояды. Бұл жүйе арнайы 
медициналық құрал болып табылады 
және тек қана білікті медициналық қызмет 
көрсетушілерімен ғана пайдалануы қажет. 

 

Медициналық құрылғы өндірушісі. 

 

Тапсырыс нөмірі. 

 

Сериялық нөмірі. 

 

Айнымалы тоқ. 

 

Ылғалдан қорғануы тиіс медициналық 
құрылғыны көрсетеді. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Медициналық құрылғыны қауіпсіз түрде 
қолдануға болатын температура 
шектеулерін көрсетеді. 

 

Пайдаланушыға пайдалану нұсқауларына 
жүгіну қажеттілігін көрсетеді. 

 

Өндірушінің топтама коды 

 

Медициналық құралды қауіпсіз ұшыратуға 
болатын атмосфералық қысым 
диапазонын көрсетеді. 

 

Медициналық құралды қауіпсіз ұшыратуға 
болатын ылғалдылық диапазонын 
көрсетеді. 

 

Сынғыш, ұқыпты ұстаңыз. 

 

Бұл жағы жоғары болуы керек. 

 

IEC 60417-5031:Тұрақты тоқ. 

 

Таяқша (сканерлеу құрылғысы). 

 

USB көзі. 

 

Электр батареясы. 

 

IEC 60417-5009: КҮТУ РЕЖИМІ. 

 

ЕСКЕРТУ: іTero Element Flex хабына 
баспаңыз. 

 

Еуропалық Қоғамдастықтағы уәкілетті 
өкілін білдіреді. 

 

Құрылғының Қытай үшін қауіпті заттарды 
шектеу (RoHS) туралы директивасына 
сәйкес келетіндігін көрсетеді. 
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Қауіпсіздік нұсқаулары 
Жүйемен жұмыс жасамас бұрын, барлық пайдаланушылар осы қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығуы қажет.  

 

Қуат көзі Қуат жүйеге ішкі медициналық мақсаттағы қуат көзі арқылы жеткізіледі. 

Батарея қуаты Тек iTero Element 2: 

• Зарядталу - сканер батареясы 2 сағат бойы қуат көзіне қосылған 
жағдайда толық зарядталады. 

• Толық зарядталған батареямен 30 минутқа дейін сканерлеуіңізге болады. 

• Ескерту: Сканер Li-иондық қайта зарядталатын батарея жинағымен 
қамтамасыз етілген. Батареяны дұрыс ауыстырмаған жағдайда жарылыс 
қауіпі бар. Өндіруші ұсынған түріне ғана ауыстырылуы тиіс. Қолданылған 
батареялар өндірушінің нұсқауларына сәйкес тасталуы тиіс.  

Электрлік 
ескертулер 

• Электр тоқ соғу қауіпі!!Сыртқы панельдер мен қақпақтарды тек Align 
Technology компаниясы рұқсат еткен мамандар ғана шешіп ала алады. 
Ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ.  

• Тоқ соғу қауіпін болдырмас үшін сканерді тек жерге тұйықталған электр 
желісіне қосу керек.  

• Сенсорлық экранның артындағы USB көзіне тек Align Technology 
компаниясы мақұлдаған веб-камера немесе флэш-дискі қосылуы керек. 

Тек iTero Element Flex: 

• iTero Element Flex таяқшаға арналған қуат көзі бар хабпен жеткізіледі. 
Flex хабы құрғақ күйде сақталып, бұзылудан қорғалуы қажет. 

• Flex хабы тек IEC60950 және UL60950-1 стандартына сәйкес 
мақұлданған ноутбукке қосылуы қажет. Ноутбук пен оның барлық 
керек-жарақтары емделушіден кем дегенде 1,5 м қашықтықта 
орналасуы қажет. Емделушіні сканерлеу кезінде ноутбукты немесе 
оның кез келген керек-жарақтарын қолмен ұстамаңыз.  

• Flex хабының USB көздеріне тек iTero таяқшасы мен мақұлдаған 
ноутбук қосылуы тиіс.  

• Flex хабын айнымалы тоқ розеткасына жалғау үшін тек Align 
Technology компаниясы мақұлдаған қуат кабелі қолданылуы тиіс.  

Сымсыз LAN  Жүйе сымсыз LAN құрылғысымен жабдықталған.  

Қауіпсіздік 
классификациялары  

• Электр тоғы соғуынан қорғау түрі: Класс 1  

• Электр тоғы соғуынан қорғау дәрежесі: BF түрі.  

• Зиянды су енуінен қорғау дәрежесі: Қалыпты.  

• Құрылғы тұтанғыш анестетикалық қоспалар бар ортада қолдануға 
жарамсыз.  

• Жұмыс режимі: Үздіксіз.  

Арнайы 
медициналық құрал  

Бұл жүйе арнайы медициналық құрал болып табылады және тек қана 
білікті медициналық қызмет көрсетушілерімен ғана пайдалануы қажет.  
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Сканер ескертулері  • Таяқша қызыл лазер жарығын (680 нм, Класс 1), сондай-ақ, ақ 
жарықдиодты таратады. Таяқша қалыпты қолдану кезінде адамның 
көзіне қауіп төндірмейді. Дегенмен, таяқшаны емделушінің көзіне 
тікелей бағыттамауыңыз қажет.  

• Кабельдің бұралуын, байлануын, созылуын және кабельге басуды 
болдырмау қажет.  

• Жүйе қолданылмаған кезде, лазер сәулесі немесе жанып тұрған ақ 
жарықдиоды көзге тимеуі үшін таяқшаны тұғырыққа зондты сенсорлық 
экранға қаратып салу қажет.  

• Таяқша ұшы емделушінің аузында болған кезде ғана таяқшаны қосыңыз. 

• Сканерлеу жұмысы әлі де белсенді болған кезде, таяқшаны тұғырыққа 
орналастырмаңыз. 

• Егер физикалық зақымдану әлде сканерде ақаулық байқалса, сканерлеуді 
тоқтатып, Тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. 

Тазалау және 
залалсыздандыру  

• Тоғыспалы ластануды болдырмау үшін міндетті түрде: 

o Таяқшаны10.2әр емделуші сеансынан кейін бөлімде 
сипатталғандай тазалаңыз және залалсыздандырыңыз 
1.4.3.1.1және бөлімде сипатталғандай бір рет қолданылатын 
таяқша жеңдерін ауыстырыңыз. 

o Әр емделушіден кейін қолғапты шешіп ауыстырыңыз. 
o Жыртылған, ластанған немесе ауыстырылған қолғапты тастаңыз. 

• Сканердің жеңдерін стандартты жұмыс тәртіптеріне немесе ластанған 
медициналық қалдықтарды жою туралы жергілікті ережелерге сәйкес 
тасталуы қажет.  

Орамасынан 
шығару және орнату  

Жүйе Align Technology нұсқауларына сәйкес орамасынан шығарылып, 
2.1 бөлімінде сипатталғандай орнатылуы қажет.  

Жұмыс ортасы  • Жүйені зақымдап алмау үшін бөлмелер арасында барынша абай 
жылжыту керек.  

• Таяқша мен экрандағы желдету саңылауларын жаппаңыз.  

• Жүйе тек мекеме ішінде пайдалануға арналған. Оны тікелей күн сәулесі, 
шамадан тыс жылу немесе ылғалдылыққа ұшыратпау қажет.  

• Тек iTero Element Flex:Егер iTero Element Flex кеңсеге ыстық, суық немесе 
дымқыл ортадан алып келінген болса, ішкі конденсацияны болдырмау 
үшін бөлме температурасына дейін реттелмейінше оны бөлек қою қажет.  

Электрмагниттік 
кедергі  

ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы сынақтан өткізілген және медициналық құрылғыларға 
қойылатын IEC6060112-1-2 стандартына сәйкес болып танылған.  

Бұл стандарт әдеттегі медициналық қондырғыдағы зиянды кедергілерден 
сапалы қорғанысты қамтамасыз етуге арналған. Дегенмен, денсаулық сақтау 
орталықтарындағы жоғары жиілікті таратушы жабдықтар және басқа да 
электрлік және электрмагиттік кедергі көздерінің (мысалы, ұялы телефондар, 
мобильді екі жақты радиостанциялар, электр аспаптары, радиожиілік 
сәйкестендіру), осындай кедергілер көзінің жақындығы немесе олардың 
жоғары күш деңгейінің нәтижесінде, бұл құрылғы жұмысын тоқтатуы мүмкін. 
Бұл жағдайда пайдаланушының араласуынан кейін құрылғыны жұмыс 
режиміне қайтаруға немесе автоматты түрде-қалпына келтіруге болады. 

Негізгі ЕСКЕРТУЛЕР:  

• Бұл жабдықты түрлендіруге тиым салынады.  

• Тек iTero Element 2: сенсорлық экран жиналғаннан кейін әрқашан 
тірекке бекітілуі керек. 
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1 Кіріспе 

1.1 Осы құжат туралы 

Бұл құжат iTero Element 2 және iTero Element Flex сканерлері мен бағдарламалық жасақтама туралы 
жалпы ақпаратты және шолуды ұсынады. Сонымен қатар, ол жүйені құрастыру, iTero Element Flex 
жүйелеріне бағдарламалық жасақтаманы орнату, жүйені іске қосу және өшіру, таяқша мен кабельді 
қалай қолдану, таяқшаны қалай тазарту және залалсыздандыру, емделушілердің арасында таяқша 
саптамаларын ауыстыру жолдарын сипаттайды. 

• iTero Element 2 келесі буындық есептеуіш, 21,5 дюймды сенсорлы кең экран, орнатылған батарея 
мен эргономикалық, орталықтандырылған ұстағышпен, тез сканерлеу, жетілдірілген эргономика 
және жоғары анықтылықпен түстерді бейнелеу мүмкіндігін береді. 

• iTero Element Flex таяқшамен басқарылатын жүйе және портативті, арнайы тасымалдау қорабы 
арқылы технологияны ең кішкентай жұмыс орындарына жеткізуге мүмкіндік беретін жүйе. 
Кеңістіктік талаптарды азайту және жүйелік жылжымалылықты жоғарылату үшін, оны Align 
Technology мақұлдаған ноутбуктерге қосуға болады. 

1.2 Қолданыс аясы 

ITero Element 2 және iTero Element Flex сканерлері ауыз қуысы сканерлері болып табылады және 
келесі мүмкіндіктері мен арнайы салаларда қолданысы бар: 

• Сканердің оптикалық әсер ету (CAD/CAM) мүмкіндігі, топографиялық тістер мен ауыз тіндерінің 
суреттерін түсіруге арналған/көрсетілген. іTero-дан алынған деректер тіс құрылғыларын (мысалы, 
туралаушылар, брекет, құрылғылар және т.б.) және керек-жарақтарын жасауға қатысты 
қолданылуы мүмкін. 

• iTero бағдарламалық жасақтамасы iTero сканерімен, тістің 3D сипатын, ауыздың жұмсақ тіні мен 
құрылысын, тістеу кескіндерін алу үшін пайдалынады. Бағдарламалық жасақтама деректердін 
өңдеуін бақылау арқылы олардың интеграциясын және CAD/CAM стоматологиялық қалпына 
келтірулерге, ортодонтиялық құрылғыларға, қосалқы құралдар мен керек-жарақтарға 
экспорттауды жеңілдетеді. Деректерді сканерлеумен қоса, әр түрлі емделушілер және клиникалық 
жағдайлар туралы ақпаратты, импорттау/экспорттау немесе үлгі көрсету мақсаттарында 
пайдалануға болады. Басқа атқарымдар жүйені тексеру және қызмет көрсету үшін қол жетімді 
және тапсырысты басқару құралы ретінде де қызмет етеді. 

1.3 Артықшылықтары 

iTero Element 2 және iTero Element Flex жүйелері қолданыстағы тіссауыт-өндіру әдістерімен, соның 
ішінде ұнтақсыз сканерлеуде, тіссауыт өндіріс дәлдігін және сканерлеу барысында дереу кері 
байланыс алуға маңызды әдістермен қамтамасыз етілген. 

iTero қызметі көмегімен, емделушінің қанағат деңгейін арттыру, клиникалық нәтижелерді жетілдіру 
және кеңсе тиімділігін арттыру арқылы ісіңізді қалай күшейтуге болатынын білу үшін, біздің веб-
сайтымызға өтіңіз http://www.itero.com. 

http://www.itero.com/
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1.4 iTero Element аппараттық жасақтамасы 

Төменде iTero сканерінің келесі үлгілері сипатталған: 

• iTero Element 2 

o Дөңгелекті тірек конфигурациясы 

o Тірек конфигурациясы 

• iTero Element Flex 

o Ноутбук конфигурациясы (тек таңдаулы елдерде қол жетімді) 
Минималды жүйелік талаптар үшін http://www.itero.com/kz/products/itero_element_flexқараңыз. 

http://www.itero.com/kz/products/itero_element_flex
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1.4.1 iTero Element 2 

Алдыңғы жақ  

 

A Сенсорлық экран 

B Қуат қосқышы 

C Жарықдиодты қуат 

D Таяқша 

E Тұғырық 

F Дөңгелекті негіз 

Сурет 1: ITero Element 2 алдыңғы көрінісі 

 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
4 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

Артқы көрініс  

 

A Таяқша қосқышы 

B Таяқша кабелі 

C Экранның қуат кабелі 

Сурет 2: ITero Element 2 артқы көрінісі 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A Ноутбуктің 
сенсорлық 
экраны 

B iTero Element 
Flex хабы 

C Таяқша мен 
тұғырық 

 

Сурет 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 iTero Element Flex тасымалдауы 

Жүйенің жоғарғы дәрежелі қорғанысын қамтамасыз ету үшін жүйені абайлап жылжыту ұсынылады: 

1. Таяқшаға көк қорғаныш жеңін кигізіңіз. 

2. Жүйені кеңселер арасында жылжыту үшін барлық бөліктерді жеткізілген тасымалдау қорабына 
салыңыз. 

  
Сурет 4: жеткізілген тасымалдау қорабындағы iTero Element Flex 

3. Жүйенің компоненттерін ылғалдылықтан қорғау үшін қорапты құрғақ ұстаңыз. 

1.4.3 iTero Element таяқшасы 

 

A Бір реттік жең 

B Сенсорлы тақта 

C Бүйірлік батырмалар: Сканерлеу, қосу/өшіру, сенсорлық тақтаны іске қосу 

D Желдету тесіктері 

E USB қосқышы бар таяқшаның алмалы кабелі 

Сурет 5: iTero Element таяқшасы 
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1.4.3.1 iTero Element таяқша жеңдері 

Таяқшаның екі түрлі жеңі бар: 

• Қорғаныш жеңі: сканер қолданылмаған кезде таяқшаның оптикалық бетін қорғау үшін көк 
қорғаныш жеңін пайдаланыңыз. 

• Бір реттік жеңі: Емделушіні сканерлеуден бұрын жаңа бір реттік жеңді орнатыңыз. 

  

Сурет 6: Қорғаныш жеңі Сурет 7: Бір реттік жең 

1.4.3.1.1 Емделушілер арасында таяқша жеңдерін ауыстыру 

Таяқша жеңдері бір емделушіге пайдалануға арналған және өзара ластануды болдырмас үшін оны әр 
емделушіден кейін лақтырылып, ауыстыру қажет. 

ЕСКЕРТУ: Пайдаланған жеңдер стандартты жұмыс тәртіптеріне немесе ластанған 
медициналық қалдықтарды жою туралы жергілікті ережелерге сәйкес тасталуы қажет. 

 

Таяқша жеңін ауыстыру үшін: 

1. Жеңнің ортасына сәл басу арқылы, жеңді ақырын тартып, таяқшадан шешіп алыңыз және 
тастаңыз. 

 
Сурет 8: Таяқша жеңін шешіп алу 
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ЕСКЕРТУ:ОПТИКАЛЫҚ БЕТ! 

Оптикалық бетті ұстауға БОЛМАЙДЫ. Тиіп кету зақым келтіруі мүмкін. Тазалау қажет болған 
кезде, жең қорапшасындағы анти-статикалық матаны пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін 
жең қорабындағы нұсқауларды қараңыз. 

 
Сурет 9: Таяқшаның оптикалық беті 

2. Таяқшаны 10.2 бөлімде сипатталғандай тазалаңыз және залалсыздандырыңыз. 

3. Жаңа жеңді орнына түскенінше таяқша ұшына сырғыта кіргізіңіз. 

Ескерту: Егер сканер бірден қолданылмайтын болса, көк қорғаныш жеңін кигізіңіз. 

 
Сурет 10: Жаңа жеңді орнына жайлап кіргізіңіз 

1.5 iTero бағдарламалық жасақтамасы 

Жаңа iTero Element 2 жүйелері орнатылған бағдарламалық жасақтамамен бірге келеді. iTero Element 

Flex жүйелеріне бағдарламалық жасақтама 2.2 бөлімінде сипатталғандай орнатылуы керек. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
8 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

2 Жұмысты бастау 

2.1 Құрастыру нұсқаулықтары 

2.1.1 ITero Element 2 сканерін құрастыру - дөңгелекті тірек конфигурациясы 

ITero Element 2 сканерін құрастыру үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. 

 

Айнымалы 
тоқ қуаты 

 

Батарея 

 

Түрту 

 

Тұрақты тоқ 
қуаты 

 

Қосу 
батырмасы 

 

Таяқша 

 

Орнату 
үшін 2 адам 
қажет 

 

A Сенсор
лық 
экран 

B Қуат 
қос-
қышы 

C Жарық-
диодты 
қуат 

D Таяқша 

E Тұғырық 

F Дөңге-
лекті 
негіз 

 

1. Қораптардың құрамын 

тексеріңіз. 

 

2. Бағананы дөңгелекті тіреуішпен 

біріктіріңіз. 

 

3. Үлкен алтықырлы кілтті 

пайдаланып, 2 алтықырлы 

бұрандамен бұрап бекітіңіз. 

 

4. Тұтқаның артқы жағындағы 

қақпақты шешіңіз 

 

5. Таяқша тұғырығын дөңгелекті 

негіздің алдыңғы жағына 

бекітіңіз. 
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6. Тұғырықты ұстап тұрыңыз.  

 

7. Кішкентай алтықырлы кілтті 

пайдаланып, таяқша тұғырығын 

артқы жағын алтықырлы 

бұрандамен бұрап бекітіңіз. 

 

8. Тұтқаның артқы жағына 

қақпақты қайта бекітіңіз. 

 

9. Дөңгелекті негіз рамасының 

артқы жағынан магнитті 

қақпақты шешіңіз. 

 

10. Құлақты бұрандаларды 

босатыңыз және батарея 

қақпағын алыңыз. 

 

11. Батареяны батарея ұясына 

қондырып, құлақты 

бұрандаларды бұрап бекітіңіз 

 

12. Орнату үшін сенсорлық 

экранды көтеріңіз. 

 

13. Экранды қауіпсіз бекіту үшін 

сканерді айналдырып, құлақты 

бұранданы бұрап бекітіңіз. 

 

14. Келесі суретте көрсетілгендей 

қуат кабелін тұрақты тоқ (DC) 

деп белгіленген портқа 

қосыңыз. 
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Қуат кабелі салынған.  

 

15. Магнитті артқы қақпақты 

бекітіңіз. 

 

16. Таяқшаны тұғырыққа 

орналастырыңыз. 

 

17. Таяқша кабелін сенсорлық 

экранның артына жалғаңыз. 

 

18. Қуат кабелін дөңгелекті 

негіздің астыңғы жағына 

жалғаңыз. 

 

19. Қабельді дөңгелекті негіздің 

астыңғы жағына қысқышпен 

бекітіңіз. 

 

20. Қашықтықтан оқыту немесе 

қолдау сессияларын өткізу 

үшін веб-камераны сенсорлық 

экранға орналастырыңыз. 

 

21. Веб-камераны сенсорлық 

экранының төменгі жағындағы 

USB портына жалғастырыңыз. 

 

22. Қуат кабелін АТ розеткасына 

қосыңыз, содан кейін сканерді 

қосу үшін Қосу батырмасын 

басыңыз. 
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2.1.2 іTero Element 2 сканерін құрастыру - тірек конфигурациясы 

іTero Element 2 сканерін құрастыру үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. 

 

1. Тіреуді рамаға салыңыз. 

 

2. Алтықырлы кілтті пайдаланып 
тіреуді бекітіңіз 

 

3. Қақпақты шешіңіз. 

 

4. Жаңа қақпақты бекітіңіз. 

 

5. Орнату үшін сенсорлық 
экранды көтеріңіз. 

 

6. Экранды қауіпсіз бекіту үшін 
сканерді айналдырып, құлақты 
бұранданы бұрап бекітіңіз. 

 

7. Қақпақты бекітіңіз. 

 

8. Қуат кабелін DC деп 
белгіленген портқа қосыңыз. 

 

9. Таяқша кабелін сенсорлық 
экранның артына жалғаңыз. 
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10. Қашықтықтан оқыту немесе 
қолдау сессияларын өткізу 
үшін веб-камераны сенсорлық 
экранға орналастырыңыз. 

 

11. Веб-камераны сенсорлық 
экранының төменгі жағындағы 
USB портына жалғастырыңыз. 

12. Қуат кабелін АТ розеткасына 
қосыңыз, содан кейін сканерді 
қосу үшін Қосу батырмасын 
басыңыз. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 13 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

2.1.3 iTero Element Flex сканерін құрастыру 

ITero Element Flex сканерін құрастыру үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз. 

A Хаб және хаб қуат кабелі 

B Тұғырық 

C Таяқша және таяқша кабелі 

D Ноутбук пен хабты қосатын 

USB кабелі 

 

1. Таяқшаны тұғырыққа 

орналастырыңыз. 

 

2. Хаб қуат кабелін хабқа 

қосыңыз. 

 

3. USB кабелін хабқа қосыңыз. 

 

4. USB кабелін ноутбукке 

қосыңыз. 

 

5. Таяқша кабелін хабқа қосыңыз. 

6. Хаб қуат кабелін АТ 

розеткасына қосыңыз. 

Ескертпелер: 

• Хаб әрқашан АТ 
розеткасына қосылып 
тұруы қажет 

• Ауыз қуысы ішін сканерлеу 
кезінде ноутбук АТ 
розеткасына қосылып 
тұруы қажет 
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2.2 iTero бағдарламалық жасақтамасын орнату - iTero Element Flex 

Жаңа iTero Element 2 жүйелері орнатылған бағдарламалық жасақтамамен бірге келеді, бірақ 
пайдаланушы iTero Element Flex жүйелеріне бағдарламалық жасақтаманы орнатуы қажет. 

Ескерту: iTero бағдарламалық жасақтамасын Flex жүйелеріне орнатпас бұрын, барлық қол жетімді 
Windows жаңартуларын орнатыңыз. Жаңа Windows компьютерлері жаңартуларды автоматты түрде 
қолдануы тиіс. 

iTero Element Flex жүйесінің бағдарламалық жасақтамасын дұрыс орнату және конфигурациялау үшін 
келесілерді тексеріңіз: 

• Таяқша тұғырыққа бекітілген және хабқа қосылған 

• Хаб ноутбукке қосылған 

• Бағдарламалық жасақтаманы орнату кезінде ноутбуктің АТ розеткасына жалғанған 

iTero бағдарламалық жасақтамасын iTero Element Flex жүйесіне орнату үшін: 

1. Барлық қол жетімді Windows жаңартуларын орнатыңыз. 

a. Windows жаңартуларын тексеру үшін Windows Settings (Windows параметрлері) (Winkey + I) 
ашыңыз және Update & Security (Жаңарту және қауіпсіздік) басыңыз.  

b. Windows Update (Windows жаңарту) түймесін басыңыз. 

c. Соңғы жаңартулардың бар-жоғын білу үшін Check for updates (Жаңартуларды тексеру) 
басыңыз. 

2. Тіркелген электрондық поштаның кіріс жәшігінде «Сіздің iTero құрылғыңыз жіберілді» хаттын 
табыңыз, сонда жүктеп алынатын нұсқаулықтарды бар. 

3. Бағдарламалық жасақтаманы жүктеп алу бетіне кіру үшін сілтемесін басыңыз немесе 
http://download.itero.com өтіңіз. 

4. Веб-сайтта Get Started (Жұмысты бастау) батырмасын басыңыз. FirstTimeInstaller.exe файлы 
жүктелетін болады. 

5. Жүктелген орнату файлын іске қосыңыз және iTero бағдарламалық жасақтамасының жүктелуін 
аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. 

Welcome (Қош келдіңіз) экраны көрсетілген. Төменде 2.3 бөлімде сипатталғандай жалғастырыңыз. 

http://download.itero.com/
http://download.itero.com/
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2.3 Сканерге бірінші рет кіру 

Сканерді бірінші рет қосқан кезде, Welcome (Қош келдіңіз) экраны көрсетіледі: 

 
Сурет 11: Қош келдіңіз экраны 

Қажетті тілді және келесі режимдердің бірін таңдаңыз: 

• Демо режимі: Сканердің ерекшеліктерімен танысуға және сканер нәтижелерін жіберместен 

сынамалы сканерлеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу үшін 2.4 бөлімін 

қараңыз. 

• Өзіндік қылу Сканерді тіркеуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу үшін 2.5 бөлімін қараңыз. 

Ескерту: Егер "Өзіндік қылу" опциясынан бұрын "Демо режимі" опциясын таңдасаңыз, "Өзіндік қылу" 
опциясына кіру үшін сканерді қайта іске қосу қажет болады. 

2.4 Демо режимінде жұмыс 

Демо режимі жаңа қызметкерлерді оқытуға және сканерлеуде жаттығуға арналған. Демо режимі iTero 
сканерінде тіс дәрігерлері сканерлеу техникасына, арнайы бланкілер бойынша нұсқаулықтар, 
клиникалық жағдай түрлері, iTero интерфейсімен танысу жаттығулары үшін кез-келген уақытта 
қолжетімді. Демо режимі сканерлеу процесінің барлық аспектілерін қамтиды және клиникалық 
жағдайлар, Invisalign жағдайлары және қалпына келтіру жағдайлары сияқты көптеген нұсқа 
жағдайларды қамтиды. 

Демо режимі сканерлеу жаттығуында қолданылған кезде, аздап жолақ фондағы сол жақтағы жоғарғы 
бұрыштағы қызыл белгі демо режимінің жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді. Жүйеге бірінші рет кірген 
кезде демо режимі Welcome (Қош келдіңіз) экранынан немесе бастапқы экранда iTero логотипін басу 
арқылы кез келген кезде қолжетімді болады. 

Ескерту: Демо режимінде түсірілген скандарды сақтау мүмкін емес және олар емделушінің емінде 
қолданылмайды. 
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Жүйеге кіргеннен кейін демо режиміне кіру үшін: 

1. Сканер экранының жоғарғы жағындағы iTero Element логотипін басыңыз. 

 
Сурет 12: iTero Element логотипі 

2. Demo Mode (Демо режимі) түймесін басыңыз. 

 
Сурет 13: Демо режимі опциясы 

Демо пайдаланушысын таңдауға мүмкіндік беретін Login (Жүйеге кіру) беті көрсетіледі. 

 
Сурет 14: Демо пайдаланушылар тізімі бар жүйеге кіру беті 
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3. Қалпына келтіру жағдайларын қарау үшін Doctor Name (Дәрігердің аты) ашылмалы тізімнен 
Dr. Demo (Дәрігер демо), iTero қолданушысын таңдаңыз. 

 
Сурет 15: Демо кіру түймесі 

4. Demo Login (Демо кіру) түймесін басыңыз. 

Демо режимінің басты экраны көрсетілген Demo Mode (Демо режимі) беттің жоғарғы сол жағында 
белгіленген. 

 
Сурет 16: Демо режимінің басты экраны 
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5. Демо жағдайларын көру үшін, қазіргі уақытта орындалып жатқан тапсырыстардың тізімін, сондай-
ақ бұрынғы тапсырыстардың тізімін көрсету үшін Orders (Тапсырыстар) түймесін басыңыз. 

 
Сурет 17: Бұрыңғы тапсырыстар тізімінде көрсетілетін демо жағдайлар 

6. Қажетті демо жағдайға басыңыз. 

Таңдалған жағдай келесі опцияларды көрсету үшін кеңейтілген: 

 
Сурет 18: Өткен тапсырыстар тақтасы - опциялар 

Тапсырыстармен жұмыс атқару туралы қосымша ақпарат алу үшін 6 бөлімін қараңыз. 
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2.4.1 Демо режимінен шығу 

Демо режимінен шығу үшін: 

• іTero Element логотипін басыңыз, содан кейін демо режимінен шығу үшін Exit Demo (Демодан 
шығу) түймесін басыңыз. 

 
Сурет 19: Демо режимінен шығу 

2.5 Сканерді тіркеу - Өзіндік қылу процессі 

Сканерді тіркеу кезінде тіркеу процесін аяқтау үшін сізге келесі қажет: 

• Пайдаланушы аты 

• Пайдаланушы құпиясөзі 

• Компания идентификаторы 

Сізге кіру деректері және Өзіндік қылу процесінен қалай өту керектігі туралы iTero өкілінен 
электрондық пошта арқылы толық ақпарат келеді. 

Ескерту: Егер демо режиміне Welcome (Қош келдіңіз)бетінен сканерді тіркемес бұрын кірсеңіз, 
Өзіндік қылу опциясына кіру үшін сканерді қайта іске қосуыңыз қажет. 
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Сканерді тіркеу үшін: 

1. Қажетті тілді таңдаңыз. 

2. Make It Mine (Өзіме баптау) түймесін басыңыз. 

Connect (Байланыстыру) беті көрсетілген. 

 
Сурет 20: Желіні таңдау 

3. Қажетті желі байланысын таңдап, Next (Келесі) түймесін басыңыз. 

Align-мен байланыс тексерілді. 

 
Сурет 21: Align-мен байланысты тексеру 
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4. Тексеру аяқталғаннан кейін Next (Келесі) түймесін басыңыз. 

Time Zone (Уақыт белдеуі) беті көрсетілген. 

 
Сурет 22: Сіздің уақыт белдеуіңізді таңдау 

5. Егер әдепкі уақыт белдеуі дұрыс болса Next (Келесі) түймесін басыңыз немесе ашылмалы 
тізімнен уақыт белдеуін таңдаңыз, содан кейін Apply (Қолдану) түймесін басыңыз. 

Register System (Жүйені тіркеу) беті көрсетілген. 

 
Сурет 23: Орнатуды баптау үшін жүйені тіркеу 
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6. Электрондық поштаңызды, құпиясөзіңізді және компания идентификаторын берілген өрістерге 
енгізіп, Register (Тіркеу) түймесін басыңыз. 

iTero жазылым пакеті көрсетілген Scanner Configuration (Сканер конфигурациясы) беті көрсетілген. 

 
Сурет 24: iTero жазылым пакеті 

7. Next (Келесі) түймесін басыңыз. 

License Agreement (Лицензиялық келісім) беті көрсетілген. 

 
Сурет 25: Лицензиялық келісім 
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8. Лицензиялық келісімді қарап шыққаннан кейін келісім шарттарын қабылдау үшін жалаушаны 
белгілеңіз де, Next (Келесі) түймесін басыңыз. 

Жүйе жаңартуды тексереді және егер қажет болса, ең соңғы нұсқаға жаңартады. 

 
Сурет 26: Жаңартуларды тексеру 

9. Next (Келесі) түймесін басыңыз. 

Жүйе тіркелді және дайын. 

 
Сурет 27: Жүйе тіркелген және дайын 

10. Жүйеге кіру үшін келесі бөлімде сипатталғандай Login to iTero Element (iTero Element кіру) 
түймесін басыңыз. 
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3 ITero Element 2 және iTero Element Flex сканерімен жұмыс істеу 

3.1 Сканерге кіру 

Сканер қосылған кезде Login (Жүйеге кіру) беті пайда болады. 

 
Сурет 28: Жүйеге кіру беті 

iTero сканеріне кірген кезде сіздің MyAligntech аккаунты туралы ақпараттың дайын екеніне көз 
жеткізіңіз. Сізге атыңыз, аккаунттың электрондық поштасы және құпиясөз қажет болады. Барлық 
қажетті жолдарды толтырыңыз, содан кейін Login (Жүйеге кіру) батырмасын басыңыз. 

Сканерге кіру үшін: 

1.  Doctor Name (Дәрігер аты) ашылмалы тізімнен өз пайдаланушы атыңызды таңдаңыз. 

2. myaligntech.com сайтында тіркелу кезінде пайдаланылған электрондық поштаңызды енгізіңіз. Егер 
сіз алдыңғы жүйеге кіру сессиясында Remember Me (Мені есте сақтау) белгісін қойған болсаңыз, 
электрондық поштаңыз автоматты түрде көрсетілетін болады. 

3. Құпиясөзіңізді енгізіңіз. Егер құпиясөзіңізді ұмытып қалсаңыз, оны 3.1.1 бөлімде сипатталғандай 

қалпына келтіре аласыз. 

4. Болашақ сеанстарда электрондық поштаңызды жүйеде сақтау үшін Remember Me (Мені есте 
сақтау) белгісін қойыңыз. Сканерге кіру үшін әлі де құпиясөзіңізді енгізуіңіз қажет болады. 
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5. Login (Жүйеге кіру) түймесін басыңыз. 

iTero негізгі экраны көрсетілген. 

 
Сурет 29: iTero негізгі экраны 
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3.1.1 Құпиясөзіңізді қалпына келтіру 

Қажет болса, құпиясөзіңізді қалпына келтіруіңізге болады. 

Құпиясөзіңізді қалпына келтіру үшін: 

1. Login (Жүйеге кіру) бетінде Forgot Password (Құпиясөзді ұмыттым) түймесін басыңыз. 

 
Сурет 30: Құпиясөзді ұмыттым батырмасы 

Бұдан әрі не істеу керек екеніңізді сипаттайтын бет пайда болады. 

 
Сурет 31: Ұмытылған құпиясөз үшін электрондық пошта өрісі 

2. Email (Электрондық пошта) өрісінде, myaligntech.com сайтына тіркелу үшін пайдаланған 
электрондық поштаңызды енгізіңіз. 
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3. Submit (Жіберу) түймесін басыңыз. 

Сіздің алдын-ала анықтаған қауіпсіздік сұрағыңыз көрсетіледі. 

 
Сурет 32: Қауіпсіздік жауап өрісі 

4. Қауіпсіздік сұрағыңыздың жауабын енгізіңіз. 

Сізге уақытша құпиясөз жіберіледі. 

5. myaligntech.com сайтына кіру үшін уақытша құпиясөзді қолданыңыз және содан кейін құпиясөзіңізді 
қайта орнатыңыз. 

6. Егер сіз тіркелген электрондық поштаңызды білмесеңіз, iTero тұтынушыларды қолдау қызметіне 
хабарласыңыз. 

3.2 Сканерден шығу 

Емделуші ақпаратын қорғау үшін сканер қолданылмаған кезде одан шығу қажет. 

Әдепкі бойынша, алдын-ала белгілеген әрекет етпеу уақыты өткеннен кейін сіз жүйеден шығарылатын 

боласыз. Оны 3.6.3.1 бөлімінде сипатталғандай Жүйеге кіру параметрлерінде белгілеуге болады. 

Сканерден шығу үшін: 

1. Негізгі экранға оралу үшін  түймесін басыңыз. 

2. Жүйеден шығу үшін  түймесін басыңыз. 

Келесі пайдаланушының жүйеге кіруіне дайын Жүйеге кіру беті көрсетілген. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
28 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

3.3 Сканерді өшіру 

Бағдарламалық жасақтама жаңартулары орнатылуына мүмкіндік беру үшін жүйені әр күннің соңында 
өшіру ұсынылады. 

Сканерді өшіру үшін: 

1. Барлық файлдар мен қосымшаларды жабыңыз. 

2. Жүйені өшіру үшін экранның төменгі оң жағында орналасқан Қосу батырмасын басыңыз да, жіберіңіз. 

Ескерту: Батырманы 4 секундтан артық ұстап тұру қатаң қалпына келтіру процессін іске қосады, 
сондықтан сұр және көк экрандар сияқты проблемаларды тудыруы мүмкін . 

3.4 Сканерді кеңсе ішінде жылжыту 

iTero Element 2 сканерін кеңсе ішінде жылжытуға болады. 

Сканерді жылжыту үшін: 

1. Таяқшаның тұғырыққа нық тұрғанына көз жеткізіңіз. 

2. Жүйені қабырғадағы розеткадан суырыңыз. 

3. Жүйені жаңа орынға қойып, оны қабырға розеткасына қосыңыз. 

3.5 Пайдаланушы интерфейсі 

Қалпына келтіру немесе ортодонттық пайдалану мақсатында сандық сканерлеуді орындау үшін iTero 
бағдарламалық жасақтамасы ыңғайлы пайдаланушы интерфейсін ұсынады. Сенсорлы экран және 
таяқша батырмалары сканерлеу кезінде экран нұсқаулықтарына жауап беру үшін пайдаланылады. 

Сенсорлы экрандағы пайдалануға болатын ым қимылдар тізімін мына бөлімнен қараңыз 3.5.2. 

 
Сурет 33: iTero негізгі экраны 
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Негізгі экранда келесі батырмалар көрсетіледі: 

 

Battery (Батарея): iTero сыртқы батареясының қалған зарядын көру үшін 

басыңыз. 

Батарея зарядының қалған пайызын көрсететін батарея индикаторы пайда 
болады. Батарея белгішесінде найзағай белгісі пайда болса, онда батарея 
зарядталуда. 

 
Сурет 34: Қалған батарея заряды 

 

Оқу орталығы: iTero сканеріңіздің оқу материалдары мен оқу бейнелеріне қол 
жеткізу үшін басыңыз.  

 

Lock (Құлыптау): 3.2 бөлімде сипатталғандай, сканер пайдаланылмаған кезде 

аккаунтыңыздын шығу үшін басыңыз. Бұл стоматологиялық практиканың 
HIPAA актіне сәйкес екендігін және барлық медициналық ақпарат қауіпсіз 
екендігін қамтамасыз етеді.  

Кеңес: Байқамай кірулерден сақтану үшін жүйені тазалау кезінде 
құлыптауыңыз қажет. 

 

Settings (Параметрлер): сканеріңіздің қажеттілік параметрлерін, мысалы, 
таяқша конфигурациясы, жергіліктендіру, пайдаланушы параметрлері және 
басқа параметрлерді реттеу үшін басыңыз.  

Қосымша ақпарат алу үшін 3.6 бөлімін қараңыз. 
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Help (Көмек):Мүмкіндіктер мен құралдарға бейімделуге көмектесетін кеңестері 

бар шаламөлдір көмек бетін көрсету үшін басыңыз. 

 
Сурет 35: Көмек беті 

Бұл көріністе түйме  өзгереді. Тұтынушыларды қолдау орталығынан 
қашықтан көмек алу үшін батырманы басыңыз. Тұтынушыларды қолдау 
қызметі кез-келген Көмек бетінен қолжетімді. 

Ескерту: Қашықтан қосылмас бұрын Тұтынушыларды қолдау қызметіне 
хабарласыңыз.  

Көмек бетін жауып, тиісті экранға оралу үшін кез келген жерді басыңыз. 

 

Жаңа сканерлеу: Жаңа сканерлеуді бастамас бұрын Rx толтыру мақсатында 
New Scan (Жаңа сканерлеу)бетін ашу үшін басыңыз.  

Қосымша ақпарат алу үшін 4 бөлімін қараңыз. 

 

Емделушілер: Емделушілеріңіздің тізімі, медициналық карта нөмірі және 
соңғы сканерлеу деректерін қамтитын тізімді қарау үшін Patients 
(Емделушілер)бетіне басыңыз.  

Қосымша ақпарат алу үшін 5 бөлімін қараңыз. 

 

Тапсырыстар: Барлық тапсырыстарыңыздың тізімін көрсету үшін басыңыз.  

Қосымша ақпарат алу үшін 6 бөлімін қараңыз. 

 

Хабарламалар: Align Technology компаниясының хабарламаларын көру үшін 
басыңыз.  

Қосымша ақпарат алу үшін 7 бөлімін қараңыз. 

Battery (Батарея) және Settings (Параметрлер) батырмалары сканердің әр бетінде көрсетілген және 

де 3.5.1 бөлімінде сипатталған. 
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3.5.1 Сканердің құралдар тақтасы 

Келесі құралдар тақтасы әр сканер бетінің жоғарғы жағында көрсетілген: 

 

Ортаңғы 4 батырмалар сканерлеу процесінің қазіргі күйін көрсетеді. 

 

Негізгі экранға оралу үшін басыңыз. 

 
Сканерлеу процесінің қазіргі кезеңін көрсетеді, сонымен қатар құралдар тақтасындағы 
тиісті батырмамен белгіленген. 

 
Rx көру үшін New Scan (Жаңа сканерлеу) бетіне оралуды басыңыз, 4.1 бөлімінде 

сипатталғандай. 

 
4.2 бөлімде сипатталғандай емделушіні сканерлеу үшін Сканерлеу режиміне өтуді 

басыңыз. 

 
4.3 бөлімде сипатталған сканерленген үлгіні көру үшін Көру режиміне өтуді басыңыз. 

 
04.4 бөлімде сипатталған сканерленген үлгіні зертханаға жіберу үшін басыңыз. 

 

iTero сыртқы батареясының қалған зарядын көру үшін басыңыз. 

Батарея зарядының қалған пайызын көрсететін батарея индикаторы пайда болады. 
Батарея белгішесінде найзағай белгісі пайда болса, онда батарея зарядталуда. 

 
Сурет 36: Қалған батарея заряды 

 
iTero сканеріңіздің қажеттілік параметрлерін, мысалы, таяқша конфигурациясы, 
жергіліктендіру, пайдаланушы параметрлері және басқа параметрлерді реттеу 
үшін басыңыз.  

Параметрлерді баптау туралы қосымша ақпаратты 3.6 бөлімінен қараңыз. 
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Мүмкіндіктер мен құралдарға бейімделуге көмектесетін кеңестері бар шаламөлдір 
көмек бетін көрсету үшін басыңыз. 

 
Сурет 37: Көмек беті 

Бұл көріністе батырма  өзгереді. Тұтынушыларды қолдау орталығынан қашықтан 
көмек алу үшін батырманы басыңыз. Тұтынушыларды қолдау қызметі кез-келген 
Көмек бетінен қолжетімді. 

Көмек бетін жауып, тиісті экранға оралу үшін кез келген жерді түртіңіз. 

3.5.2 Сенсорлық экранның ым қимылдары 

iTero бағдарламалық жасақтамасы сенсорлық экран (сонымен қатар мульти-сенсорлық деп танымал) 
қимылдарын қолдайды. Бұл мульти-сенсорлық құрылғылармен өзара әрекеттесу үшін қолданылатын 
алдын-ала анықталған қимылдар. 

Сенсорлық экранның жалпы қимылдарының мысалдары: 

   
Басыңыз Екі рет басыңыз Ұзақ басыңыз 

   
Айналдыру Бұрау Сырғыту 

   
Бұру Кішірейту Үлкейту 
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3.6 Сканер параметрлерін анықтау 

Сканердің параметрлері сіз сканерді қолданған кезде әдепкі түрде көрсетілетін параметрлер мен 
сіздің таңдаулырыңызды анықтауға мүмкіндік береді. 

Сканер параметрлерін анықтау үшін: 

1.  батырмасын басыңыз. 

Settings (Параметрлер) беті көрсетіледі. 

 
Сурет 38: Параметрлер беті 

2. Анықтағыңыз келетін параметрлерді басыңыз. 

o Компьютер параметрлері 3.6.1 бөлімінде сипатталған 3.6.1 

o Пайдаланушы параметрлері 3.6.2 бөлімінде сипатталған 3.6.2 

o Жүйе параметрлері 3.6.3 бөлімінде сипатталған 

Тиісті бет ашылады. 

3. Өзгерістерді енгізіп, оларды сақтау үшін  түймесін басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне 
қайта оралыңыз. 
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3.6.1 Компьютер параметрлерін анықтау 

Компьютер параметрлері сканердің жарықтығын, дыбыс көлемін, Wi-Fi және уақыт белдеуі 
параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді. 

3.6.1.1 Әдепкі жарықтық параметрін анықтау 

Әдепкі жарықтық параметрін анықтау үшін Brightness (Жарықтық)батырмасын басыңыз, тетікті 

қажетті жарықтық деңгейіне жылжытыңыз да, өзгертулерді сақтау үшін  басыңыз және Settings 
(Параметрлер)бетіне қайта оралыңыз. 

 
Сурет 39: Жарықтық параметрлері 

3.6.1.2 Әдепкі дыбыс көлемінің параметрін анықтау 

Әдепкі жүйелік дыбыс көлемі параметрін анықтау үшін Volume (Дыбыс көлемі) батырмасын 

басыңыз, тетікті қажетті дыбыс деңгейіне жылжытыңыз да, өзгертулерді сақтау үшін  басыңыз және 
Settings (Параметрлер) бетіне қайта оралыңыз. 

 

Сурет 40: Дыбыс параметрлері 

Жүйелік дыбыстардан басқа, дыбыс көлемі параметрлері оқу орталығындағы мазмұнның дыбыс 

көлемін анықтайды . 
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3.6.1.3 Wi-Fi параметрлерін анықтау 

Сканерді клиниканың Wi-Fi желісіне бірінші рет қосқан кезде құпиясөзіңізді енгізуіңіз қажет болады. 
Осыдан кейін, әдепкі бойынша, сканер автоматты түрде қосылатын болады. 

Wi-Fi желісіне қосылу үшін: 

1. Wi-Fi батырмасын басыңыз. 

Жақындағы Wi-Fi желілерінің тізімі көрсетіледі. 

 
Сурет 41: Жақындағы Wi-Fi желілерінің тізімі 

2. Клиникаңыздың желісін таңдап, Connect (Қосылу) батырмасын басыңыз. 

3. Ашылған бетте желілік қауіпсіздік кілтін (құпиясөз) енгізіп, содан кейін Connect (Қосылу) 
батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 42: Клиниканың Wi-Fi желісіне қосылу 

Сканер Wi-Fi желісіне қосылады және күйі Connected (Қосылды) деп өзгереді. 
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4. Егер желіге автоматты түрде қосылғыңыз келмесе, сіз қосылған желіге басып, Forget (Ұмыту) 
батырмасын басыңыз. 

Келесі рет қосылғыңыз келгенде қажет желіні таңдап, Wi-Fi құпиясөзін енгізуіңіз керек. 

 
Сурет 43: Ұмыту немесе желіден ажырату 

5. Желіден ажырау үшін Disconnect (Ажырату) басыңыз. 

6. Параметрлерді сақтау үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 
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3.6.1.4 Уақыт белдеуіңізді анықтау  

Уақыт белдеуіңізді анықтау үшін Time Zone (Уақыт белдеуі) батырмасын басыңыз, ашылмалы 

тізімнен уақыт белдеуін таңдап, өзгертулерді сақтау үшін  басыңыз да Settings (Параметрлер) 
бетіне оралыңыз. 

 
Сурет 44: Уақыт белдеуінің параметрлері 

Ескерту: Уақыт белдеуі параметрлеріне сканерге кірген кезде ғана қол жеткізуге болады. 
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3.6.2 Пайдаланушы параметрлерін анықтау 

Пайдаланушы параметрлері әр пайдаланушыға белгілі бір пайдаланушы сканерге кіргенде әдепкі 
түрде көрсетілетін параметрлерді анықтауға мүмкіндік береді. 

3.6.2.1 Сканерлеу параметрлерін анықтау 

Сіз емделушіні сканерлеу кезінде ескерілетін әдепкі параметрлерді анықтай аласыз 

Сканерлеу параметрлерін анықтау үшін: 

1. Scan Settings (Сканерлеу параметрлері) батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 45: Сканерлеу параметрлерінің беті 
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2. Әдепкі сканерлеу параметрлеріңізді Scan Settings (Сканерлеу параметрлері) бетінен таңдаңыз. 

Сканерлеу 
параметрі 

Сканерлеу опциялары 

Сканерлеу  
қалыпы 

Емделушіні сканерлеу кезіндегі қалпыңызды таңдаңыз: 

• Емделушінің артында 

• Емделушінің алдында 

Гироскоп арқылы 
бағыттау 

Әдепкі гироскоп бағытын таңдаңыз: 

• Таяқшаның ұшы экранға қарай 

• Таяқшаның негізі экранға қарай 

Сенсорлық 
тақтаның бағыты 

Әдепкі сенсорлық тақта бағытын таңдаңыз: 

• Таяқшаның ұшы экранға қарай 

• Таяқшаның негізі экранға қарай 

Жоғарғы жаққа 
арналған айна 
көрсеткіші 
жалаушасы 

Жоғарғы жақты сканерлеу кезінде көрсеткіштің бағытын анықтау үшін 
осы жалаушаны таңдаңыз. 

Сканерлеуді 
тексеру кезінде 
түсті көрсету 
жалаушасы 

Әдепкі бойынша түрлі-түсті сканерлеу үшін осы жалаушаны таңдаңыз. 

Сканерлеу реті Жақтарды сканерлеу ретін таңдаңыз: 

• Бірінші жоғарғы жақ 

• Бірінші төменгі жақ 

Жақты қалпына 
келтіру реті 

Қалпына келтіру жағдайларының түрі үшін жақтарды сканерлеу ретін 
таңдаңыз: 

• Бірінші қарама-қарсы жақ 

• Бірінші дайындалған жақ 

Қалпына келтіру 
дайындықтар реті 

Қалпына келтіру жағдайларының түрі үшін дайындалған тістерді және 
доғаларды сканерлеу ретін таңдаңыз: 

• Бірінші дайындалғандар 

• Бірінші доға 

• Нұсқаулық жоқ 
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Сканерлеу 
параметрі 

Сканерлеу опциялары 

Нұсқаулық 
кеңестерін қосу 
жалаушасы 

4.2.1 бөлімінде сипатталғандай сканерлеу кезінде нұсқаулықты көрсету 

үшін осы жалаушаны таңдаңыз. 

Ұсынылған 
сканерлеуді 
белгілеп көрсету 
ауқымы жалаушасы 

Навигация басқару элементтерінде тек сканерлеу ауқымын белгілеп 
көрсету үшін осы жалаушаны таңдаңыз. 

 
Сурет 46: Тек сканерлеу ауқымы белгілеп көрсетілген 

Қосымша 
сканерлеу қызметі 

4.2.3.1 бөлімінде көрсетілгендей сканерлеу кезінде жетіспейтін 

анатомия аймақтарын көрсету үшін тиісті жалаушаны таңдаңыз. 

• Ортодонттық  

• Қалпына келтіретін 

3. Өзгертулеріңізді сақтау үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 
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3.6.2.2 Rx параметрлерін анықтау 

Сіз Scan Details (Сканерлеу мәліметтері) бетін жаңа Rx толтыру үшін ашқанда әдепкі бойынша 
көрсетілетін параметрлерді анықтай аласыз. 

Rx параметрлерін анықтау үшін: 

1. Rx Settings (Rx параметрлері) батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 47:Rx параметрлер беті 

2. Әдепкі Rx параметрлеріңізді Rx Settings (Rx параметрлері) бетінен таңдаңыз. 

Rx параметрі Rx опциялары 

Тіс 
идентификаторы 

Әдепкі тіс идентификаторы жүйесін таңдаңыз: 

• FDI (Дүниежүзілік стоматология федерациясы) 

• ADA (Американдық стоматологиялық қауымдастық) 

• Сектор 

Реңк жүйесі: Әдепкі реңк жүйесін таңдаңыз: 

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• Басқа 
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Rx параметрі Rx опциялары 

Клиникалық 
жағдай түрі 

Әдепкі клиникалық жағдай түрін таңдаңыз: 

• Әдепкісіз 

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

• Емделуші көзінше фрезерлеу 

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• Қалпына келтіретін 

Ескерту: Қол жетімді опциялар тізімі сіздің жазылым пакетіңізге 
сәйкес өзгереді. 

3. Өзгертулеріңізді сақтау үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 

3.6.2.3 Қол қою параметрлерін анықтау 

Зертханаға тапсырыс жіберу кезінде көрсетілетін әдепкі параметрлерді анықтай аласыз. 

Қол қою параметрлерін анықтау үшін: 

1. Signature Settings (Қол қою параметрлері) батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 48: Қол қою параметрлер беті 
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2. Әдепкі қол қою параметрлерін анықтаңыз. 

Қол қою параметрі Қол қою опциялары 

Лицензия Лицензияңыздың нөмірін қосыңыз. 

Қолы Қолыңызды қосыңыз. 

Қолдың қолданылуы Келесі қол қою опцияларының біреуін таңдаңыз: 

• Бір рет қол қойыңыз және әр Rx үшін пайдалануға сақтаңыз 

• Менің қол қоюымды сақтамаңыз (әр Rx үшін қол қою қажет) 

• Бұл функцияны өшіру (тек осы пайдаланушы үшін) 

3. Өзгертулеріңізді сақтау үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 
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3.6.2.4 Тіл параметрлерін анықтау 

Тіл батырмасын басыңыз, ашылмалы тізімнен қажетті тілді таңдаңыз, содан кейін өзгертулерді сақтау 

үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 

 
Сурет 49: Тіл параметрлер беті 

3.6.3 Жүйе параметрлерін анықтау 

Жүйе параметрлері жүйеге кіру параметрлерін орнату, диагностиканы жүргізу, лицензияларды көру, 
жүйе ақпаратын көру, конфигурацияны синхрондау және экспорт параметрлерін анықтау 
мүмкіндіктерін береді. 
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3.6.3.1 Жүйеге кіру параметрлерін анықтау 

Құпиялылық пен қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін алдын-ала белгіленген әрекетсіздік уақытынан 
кейін сканерден шығарылатын боласыз. Әдепкі бойынша бұл уақыт 4 сағатқа орнатылған, бірақ қажет 
болса оны өзгертуіңізге болады. 

Әрекетсіздік уақытын анықтау үшін: 

1.  Login Settings (Жүйеге кіру параметрлері) батырмасын басыңыз. 

 Login Settings (Жүйеге кіру параметрлері) беті көрсетіледі. 

 
Сурет 50: Жүйеге кіру параметрлер беті 

2. Пайдаланушы сканерден шығарылатын әрекетсіздік уақытын таңдаңыз.(Мин уақыт:10 минут, Макс 
уақыт:10 сағат) 

3. Егер жүйе әрекетсіздіктен шығу уақыты аяқталғанға дейін қайта іске қосылса, пайдаланушының 
құпиясөзін есте сақтау үшін Жүйені қайта қосу кезінде жүйде қалу жалаушасын таңдаңыз. 

4. Өзгертулеріңізді сақтау үшін  басыңыз және Settings (Параметрлер) бетіне оралыңыз. 
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3.6.3.2 Диагностика жүргізу 

Желі қосылымы мен жылдамдығын тексеру үшін Диагностика батырмасын басыңыз. 

Жүйе диагностикасын іске қосу үшін: 

1. Диагностика батырмасын басыңыз. 

Желі қосылымы мен жылдамдығы тексерілген. 

 
Сурет 51: Диагностика беті 

2. Settings (Параметрлер) бетіне оралу үшін  батырмасың басыңыз. 
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3.6.3.3 Лицензиялар 

Сканерде орнатылған үшінші тарапты бағдарламалық жасақтама компоненттерінің тізімін көру үшін 

Licenses (Лицензиялар) батырмасын басыңыз, содан кейін Параметрлер бетіне оралу үшін 
батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 52: Лицензиялау туралы ақпарат беті 
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3.6.3.4 Жүйе туралы ақпарат 

Қазіргі уақытта орнатылған бағдарламалық жасақтама нұсқалары мен аппараттық жасақтама 
сериялық нөмірлері мен идентификаторы туралы мәліметтерді көру үшін System Information (Жүйе 

туралы ақпарат) батырмасын басыңыз, содан кейін Settings (Параметрлер) бетіне оралу үшін 
батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 53: Жүйе туралы ақпарат беті 

3.6.3.5 Конфигурация синхрондауы 

Жаңа бағдарламалық жасақтама опциялары сияқты кез келген жаңа жаңартуларды синхрондау үшін 
Sync Configuration (Конфигурация синхрондауы) батырмасын басыңыз. 

Settings (Параметрлер)бетіне оралу үшін  батырмасын басыңыз. 
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3.6.3.6 Экспорттау параметрлері 

Экспортталған файлдар жойылмастан бұрын қанша уақыт сақталуы керектігін анықтай аласыз. 
Сонымен қатар, сіз экспортталатын файлдардың жергілікті мекен-жайын көре аласыз, олар қалың 
әріптермен жазылған ("\\" басталады).Бұл мекен-жай жергілікті желідегі кез-келген компьютерде 
қолжетімді. 

Ескерту: Қажет болса, файлдарды кез-келген уақытта MyiTero-дан экспорттай аласыз. 

Экспорттау параметрлерін өзгерту үшін: 

1. Export Settings (Экспорттау параметрлері) батырмасын басыңыз. 

2. Экспортталған файлдардың қанша күннен кейін жойылу керек екенін анықтай аласыз. Әдепкі 
бойынша, ол 30 күнге орнатылған. 

 
Сурет 54: Параметрлерді экспорттау беті - экспортталған файлдарды жою 

3. Қажет болса, экспортталған файлдарды дереу жою үшін Clear Export Data Now (Экспорттау 
деректерін қазір жою) батырмасын басыңыз. 

4. Settings (Параметрлер)бетіне оралу үшін  батырмасын басыңыз. 
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4 Жаңа сканерлеуді бастау 

Сканерлеу процесін бастау үшін New Scan (Жаңа сканерлеу) батырмасын басыңыз. 

 

New Scan (Жаңа сканерлеу) беті және сіздің прогресіңізді көрсететін құралдар тақтасы көрсетілген. 

 
Сурет 55: Бос Rx пен беттің жоғарғы жағындағы прогрес құралдары тақтасы көрсетіліп тұрған Жаңа сканерлеу беті 

Сканерлеу процесі құралдар тақтасында көрсетілгендей, келесі қадамдарды қажет етеді: 

 
 

 
Rx толтыру, 4.1 бөлімінде сипатталған  

 
Емделушіні сканерлеу 4.2 бөлімінде сипатталған  

 
Сканерлеуді қарау 4.3 бөлімінде сипатталған 4.3 

 
Сканерлеуді зертханаға жіберу 4.4 бөлімінде сипатталған 

Қазіргі прогресіңіз құралдар тақтасында белгіленген. 
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4.1 Rx толтыру 

Сканерлеу процесінің алғашқы қадамы - Rx толтыру (рецепт). New Scan (Жаңа сканерлеу) беті сізге 
емделушінің деректері, сондай-ақ жағдай түрі жайлы мәліметтерді енгізуге мүмкіндік береді. Қызыл 
жұлдызшамен белгіленген тармақтар міндетті болып табылады. 

Rx толтырғаннан кейін, сканерлеу режиміне өтіп, 4.2 бөлімінде сипатталғандай емделушіні сканерлеу 

үшін  басыңыз . 

Rx толтыру үшін: 

1. Берілген тармақтарға емделушінің аты-жөнін енгізіңіз. 

2. Case Type (Клиникалық жағдай түрі) ашылмалы тізімнен қажетті клиникалық жағдай түрін 
таңдаңыз. 

Ескерту: Көрсетілген клиникалық жағдай түрлерінің тізімі сіздің жазылым пакетіңізге байланысты. 

 
Сурет 56: Клиникалық жағдайдың қажетті түрін таңдау 

Қалпына келтіру немесе ортодонттық жазылым пакетіне байланысты келесі клиникалық жағдай 
түрлері әдепкі бойынша қол жетімді: 

o Емделуші көзінше фрезерлеу: зертханаға сканерлеуді модельдеуге және фрезерлеуге 
жіберуді қажет етпейтін қалпына келтіру сканерлеуі. 

o iRecord: Қосымша өзгертулерсіз қарапайым сканерлеу, негізінен сілтеме жасау үшін және заң 
талаптарына сәйкес гипс үлгісін сақтаудың орнына пайдаланылады.(Бұл жағдай кейін қажет 
болса, iCast немесе Invisalign түріне өзгертілуі мүмкін.) 

o iCast: iRecord сияқты, бірақ қолданылмаған деректерді жоюға және қажет болған жағдайда 
тістеуді дұрыстауға мүмкіндік беретін ABO үлгісі мен үлгі қадамын көрсетеді.(Бұл жағдай кейін 
қажет болса Invisalign түріне өзгертілуі мүмкін.) 

o Invisalign: Invisalign емінің негізгі сканерлеуі. Түзеткіштердің емделушінің тістерімен жақсы 
үйлесетініне көз жеткізу үшін үлгіні ешбір саңылаусыз сканерлеу керек. 

o Vivera: Қосымша өңдеусіз қарапайым сканерлеу, емдеуден кейін тістердің орналасуын 
сақтайтын жалғыз Invisalign түзеткішіне ұқсас мөлдір бекіткішін жасауға арналған. 

o Vivera Pre-Debond: Емделушілердің брекеттері тұрған кезде қолданылатын сканерлеу. Vivera 
бекіткіштері кейіннен ұстанымы бүлінген кезде ұсынылады. 
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o Invisalign + iRecord: Файлды жазып алады (iRecord) және Invisalign сканерлеуді IDS 
порталына жүктейді. Сақтандыруды қайтару мақсатында сұралуы мүмкін екі түрлі сканды 
сақтайды. 

o Қалпына келтіру: Зертханаға модельдеуге және фрезерлеуге жіберуді қажет ететін 
сканерлеу. 

▪ Кеңейтілген - 6 тіс сканерленеді 

▪ Квадрант - бір сауытқа 4-6 тіс сканерленген 

▪ Толық доға - барлық тістер сканерленеді 

▪ Анықтама - дайындалған тіс немесе қалпына келтіру таңдалмаған 

New Scan (Жаңа сканерлеу) беті көрсетілген, таңдалған жағдай түріне сәйкес. 

 
Сурет 57: Жаңа сканерлеу беті - iRecord жағдай түрі 

3. Таңдалған жағдай түріне байланысты тиісті мәліметтерді толтырыңыз. 

o Қалпына келтіретін және Емделуші көзінше фрезерлеу жағдай түрлері, 4.1.1 бөліміне 

қараңыз. 

o iCast: Емделушінің тісінде брекеттер бар болса Brackets Present (Брекеттер бар) 
жалаушасын белгілеңіз. 

o iRecord:  

▪ Емделушінің тісінде брекеттер бар болса Brackets Present (Брекеттер бар)жалаушасын 
белгілеңіз. 

▪ Көп тістеу сканерлеуі қажет болса Multi-Bite (Көп тістеу)жалаушасын белгілеңіз. Бұл сіздің 
қажеттіліктеріңізге байланысты екі тістеу арасындағы байланысты сақтауға мүмкіндік 
береді және құралды жасау үшін зертханаға тістеу туралы нақты ақпаратты жібереді, 
мысалы, ұйқы апноэ құралдары. 

Егер сіздің жазылым пакетіңізде Final Records (Қорытынды жазбалар) опциясы болса, 
емдеу кезеңін таңдай алатын боласыз. Қосымша ақпаратты Invisalign құжаттамасынан 
қараңыз. 
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4. Егер қажет болса, Send To (Жіберу) ашылмалы тізімнен сканды жібергіңіз келетін зертхананы 
таңдаңыз. 

5. Сканерлеу режиміне өту үшін 4.2 бөлімінде сипатталғандай құралдар тақтасында  басыңыз. 

4.1.1 Қалпына келтіру сканерлеу түрлерімен жұмыс 

Қалпына келтіру жағдай түрлерін таңдаған кезде, қалпына келтіруге жататын тісті, қажетті қалпына 
келтіру түрін, қалпына келтіру материалын, реңкін және т.б. таңдауыңыз қажет. 

Қалпына келтіру немесе емделуші көзінше фрезерлеу сканерлеуі үшін. 

1. Case Type (Жағдай түрі) ашылмалы тізімнен Restorative (Қалпына келтіру) таңдаңыз. 

Бетте тіс кестесі көрсетіледі. 

 
Сурет 58: Жаңа сканерлеу беті - тіс кестесі бар қалпына келтіру жағдай түрі 

2. Керекті тісті дайындау алдында емделушіні сканерлегіңіз келсе, Pre-Treatment Scan (Емдеуге 
дейінгі сканерлеу) жалаушасын таңдаңыз. Бұл жағдайда емделушіні екі рет сканерлеу қажет - 
тісті дайындағанға дейін және дайындағаннан кейін. 

Емдеуге дейінгі сканерлеу лабораторияға түпнұсқа анатомияны жаңа қалпына келтіруге көшіруге 
мүмкіндік береді. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
54 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

3. Тіс кестесінде, қалпына келтіру керек тісті басыңыз. 

Таңдалған тісті емдеуге қолжетімді нұсқаларының тізімі көрсетіледі. 

 
Сурет 59: Қалпына келтіру емдеудің опциялар тізімі 

Төмендегілерді қоспағанда, емдеу опцияларының тізімі барлық тістерге бірдей: 

o Пломба және Қаптама: Тек молярлар мен премолярларға қатысты 

o Винир: Тек күрек тістер мен премолярларға қатысты 
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4. Қажетті емдеу опциясын таңдаңыз, мысалы, тіссауыт. 

Сізге таңдалған стоматологиялық тапсырысыңызға тиісті емдеу опциясын таңдау ұсынылатын 
болады. 

 
Сурет 60: Қалпына келтіру қасиеттерін анықтау 

5. Тиісті ашылмалы-тізімдерден келесі параметрлерді таңдаңыз. Жұлдызшамен белгіленген 
параметрлер міндетті болып табылады. Бастапқыда тек материалды таңдау міндетті, бірақ 
материал таңдалғаннан кейін, таңдалған материалға байланысты басқа параметрлер міндетті 
болады. Сонымен қатар, әр параметрдегі опциялар таңдалған материалға сәйкес өзгереді. 

o Материал: Стоматологиялық тапсырыс жасалатын материал. 

o Дизайнды дайындау: Пайдаланушы дайындық кезінде жасаған әрлеу сызығының нысаны 
(қызыл иек шегі).Мұны буккальдык және тілдік үшін де таңдауыңыз қажет 

o Қызыл иек шегі дизайны: Таңдалған металл-негізіндегі тіссауытына қажет 
керамикалық-металл шегінің қатынасы. Мұны буккальдык және тілдік үшін де таңдауыңыз 
қажет. Бұл тек металды стоматологиялық жұмыстарға қатысты. 

o Реңк жүйесі: Тіссауыт реңкін таңдау үшін қолданылатын жүйе. 

▪ Кескіш бөлігі: Тіссауыттың кескіш бөлігіне арналған реңк. 

▪ Дене бөлігі: Тіссауыт дене бөлігіне арналған реңк. 

▪ Қызыл иек бөлігі: Тіссауыттың қызыл иек бөлігіне арналған реңк. 

o Сынықтың реңкі: Дайындалған тіс реңкі. 
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6. Таңдауыңызды сақтау үшін  басыңыз және New Scan (Жаңа сканерлеу) бетіне оралыңыз. 

Сіздің қалауыңыз Treatment Information (Емдеу туралы ақпарат) аймағында көрсетілген. 

 
Сурет 61: Емдеу туралы ақпарат аймағы 

Сканды жібермес бұрын, өз қалауыңызды кез келген уақытта  басу арқылы өзгерте аласыз. 

4.2 Емделушіні сканерлеу 

Rx толтырғаннан кейін, құралдар тақтасынан сканерлеу режиміне кіру үшін  басыңыз. Емделушінің 
сканерлеуін бастауға мүмкіндік беретін Scan (Сканерлеу) беті көрсетілген. 

Сканерлеу кезінде сіз келесі әрекеттерді орындай аласыз: 

• Қосымша сканерлеу қызметін қарау 4.2.3.1 бөлімінде сипатталған 4.2.3.1 

• Түрлі-түсті және монохромды режим арасында ауысу 4.2.3.2 бөлімінде сипатталған  

Сканерлеуден кейін сіз сканды келесімен өзгерте аласыз: 

• Сегментті жою 4.2.4.1 бөлімінде сипатталғандай 4.2.4.1 

• Таңдалған аймақты жою 4.2.4.2 бөлімінде сипатталғандай 4.2.4.2 

• Анатомиясы жетіспейтін аймақтарды қамыту 4.2.4.3 бөлімінде сипатталғандай  
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Емделушіні сканерлеуді аяқтағаннан кейін құралдар тақтасында  басыңыз және View (Көру) 

режиміне өтіңіз, 4.3 бөлімінде сипатталғандай, бұл жерде зертханаға немесе сақталуға жібермес 

бұрын сканерлеу аяқталғанына көз жеткізе аласыз. 

4.2.1 Сканерлеу нұсқаулықтары 

Сканерлеу режиміне өткенде, сканер бетінің ортасында таңдалған сканерлеу сегменті үшін ұсынылған 
сканерлеу реттілігі көрсетіледі. Біраз уақыттан кейін ол автоматты түрде жоғалады немесе оны 
жасыру үшін экранның кез келген жерін бассаңыз болады. 

iTero сізге жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін сканерлеу ретін ұстануды ұсынады. 

 
Сурет 62: Ұсынылған сканерлеу реті- төменгі жақ 

Ескерту: Егер сіз Don’t show again (Қайтадан көрсетпеу) жалаушасын таңдасаңыз, бұл нұсқаулық 

болашақ сканерлеуде көрсетілмейтін болады. Нұсқаулықты 3.6.2.1 бөлімінде сипатталғандай Scan 

(Сканерлеу) параметрлерінде қосу арқылы қайтаруға болады. 
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Сонымен қатар, егер сіз таяқшаның екі батырмасын бір уақытта бассаңыз, келесі нұсқаулық көрсетіледі: 

 
Сурет 63: Таяқша нұсқаулығы 

4.2.2 Сканерлеудің үздік әдістері 

iTero қалпына келтіру сканерлеу жағдайлары үшін келесі үздік әдістерді ұсынады: 

• Дайындалған тіс және оның айналасы қоқыс, сілекей және қанмен ластанбағанына көз жеткізіңіз. 

• Дайындалған тіс құрғақ, ал қызыл иек шегі тіннен таза болуы керек. 

• Сканерлеудің тиісті әдістерімен таныс болуыңыз керек және артық сканерлеуден аулақ болуыңыз 
қажет. 

4.2.3 Сканерлеу опциялары 

Сканерлеу режимінде сіз келесі опцияларды таңдауыңызға болады: 

• Қосымша сканерлеу қызметі 4.2.3.1 бөлімінде сипатталған 4.2.3.1 

• Түрлі-түсті/монохромды 4.2.3.2 бөлімінде сипатталған 4.2.3.2 

• Сканды өзгерту: 

o Сегментті жою 4.2.4.1 бөлімінде сипатталған 

o Таңдауды жою 4.2.4.2 бөлімінде сипатталған 4.2.4.2 

o Жетіспейтін анатомияны толықтыру 4.2.4.3 бөлімінде сипатталған 4.2.4.3 
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4.2.3.1 Қосымша сканерлеу қызметі 

Бүкіл модельге қауіп төндіретін маңызды аймақтарды өткізіп алмау үшін қосымша сканерлеуді қажет 

ететін аймақтар туралы ескерту беретін  қосымша сканерлеу режимін қосуыңызға болады. 

Анатомиясы толық емес аймақтар монохромды режимде сканерленген кезде қызыл түспен, ал түрлі-
түсті режимде күлгін түспен ерекшеленеді.  

  

Сурет 64: Анатомиясы толық емес аймақтар қосымша сканерлеу қызметі қосыдғанда және қосылмағанда қалай 
болатыны көрсетілген - монохром 

  
Сурет 65: Анатомиясы толық емес аймақтар қосымша сканерлеу қызметі қосылғанда және қосылмағанда қалай 
болатыны көрсетілген - түрлі-түсті режим 

Әдепкі бойынша, бұл режим қосулы, бірақ оны  басу арқылы бір ретке немесе 3.6.2.1 бөлімінде 

сипатталғандай сканерлеу параметрлерінде әдепкі бойынша өшіруге болады. 
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4.2.3.2 Түс ауыстырғышымен сканерлеу 

Түс ауыстырғыш батырмасы  түрлі-түсті және монохромды режимдерді ауыстыруға мүмкіндік 
береді. Бұл жағдайларды сканерлеуге және қарап шығуға қолданылады.  

  
Сурет 66:Модель түрлі-түсті және монохромды режимде көрсетілген 

Әдепкі бойынша, модельдер түрлі-түсті болып сканерленеді, бірақ  басу арқылы дисплейді әр 

жағдайға немесе 3.6.2.1 бөлімінде сипатталғандай сканерлеу параметрлерінде әдепкі бойынша 

ауыстыруыңызға болады. 

4.2.3.3 Келесі сканерлеу сегментіне ауысу 

Сканерлеу кезінде, қазіргі сегмент навигация басқаруында көк түспен ерекшеленеді, сонымен қатар 
бағыттаушылар арасында сегмент көрсеткіші жолағында көрсетіледі. 

Келесі сегментке өту жолдары: 

• Тиісті доғаға, дайындық немесе тістеу сегментіне басу арқылы 

• Бағыттауыштарды басу арқылы 

 
Сурет 67: Оны таңдау үшін қарама-қарсы доғаны немесе бағыттауыштарды басыңыз 
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• Таяқшаның сенсорлық тақтасында сол немесе оң жағына сырғытыңыз. 

Ескерту: Таяқшаның сенсорлық тақтасын қосу үшін таяқшаның екі батырмасын қатар басып 
тұрыңыз. 

4.2.4 Сканды өзгерту 

Модельді сканерлеп болғаннан кейін, оны келесі құралдар көмегімен өзгертуге болады: 

• Сегментті жою құралы 4.2.4.1 бөлімінде сипатталған 4.2.4.1 

• Таңдауды жою құралы 4.2.4.2 бөлімінде сипатталған 4.2.4.2 

• Толтыру құралы 4.2.4.3 бөлімінде сипатталған 4.2.4.3 

Өзгерту құралдарына экранды басу арқылы қол жеткізуге болады. 

 
Сурет 68:Өзгерту құралдары 
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4.2.4.1 Сегментті жою 

Сегментті жою құралы бүкіл сканерленген сегментті жоюға мүмкіндік береді. 

Сегментті жою үшін: 

1. Өзгерту құралдарын көрсету үшін экранды басыңыз. 

2. Delete Segment tool (Сегментті жою құралын)  басыңыз. 

 
Сурет 69: Сегментті жою құралы 

Растау хабары көрсетілген. 

3. Жоюды растау үшін ОК басыңыз. 

Сканерленген сегмент толығымен жойылды. 

4.2.4.2 Таңдауды жою 

Таңдауды жою құралы   сканерлеудің бөлігін, оны қайта сканерлеу үшін жоюға мүмкіндік береді. 

Таңдауды жою үшін: 

1. Өзгерту құралдарын көрсету үшін экранды басыңыз. 

2. Delete Selection tool (Таңдауды жою құралын)  басыңыз. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 63 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

 
Сурет 70: Таңдауды жою құралы 

Таңдауды жою құралы үлкейеді және модель монохромда көрсетілген: 

 
Сурет 71: Үлкейтілген таңдауды жою құралы 
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3. Жойғыңыз келетін анатомия аймағын басыңыз. 

Таңдау жойылды. 

 
Сурет 72: Анатомияның таңдалған аймағы жойылды 

4. Қажет болса, өзгертулерді болдырмау үшін басыңыз. 

5. Жойылған анатомияны қалпына келтіру үшін  басыңыз. 

4.2.4.3 Жетіспейтін анатомияны толтыру 

Кейде аймақты бірнеше рет сканерлеп көргеннен кейін де анатомияның жетіспейтін жерлері болады. 
Бұл аймақтар анатомияның араласуынан (ерін, бет және тіл) немесе сканерлеу сегментіндегі 
ылғалдан туындауы мүмкін. 

Толтыру құралы  қажеттен тыс сканерлеуге жол бермеу үшін осы аймақтарды белгілеп, содан кейін 
тек белгіленген аймақтарды сканерлейді. 

Толтыру құралын пайдалану үшін: 

1. Өзгерту құралдарын көрсету үшін экранды басыңыз. 
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2. Fill tool (Толтыру құралын)  басыңыз. 

 
Сурет 73: Толтыру құралы 

Сканерлеуді қажет ететін аймақтар қызыл түспен белгіленген. 

 
Сурет 74: Сканерлеуді қажет ететін аймақтар қызыл түспен белгіленген - Толтыру құралы 
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4.3 Сканды қарау 

Емделушіні сканерлегеннен кейін, модельді тексеру және жеткілікті окклюзиялық және буккальды 
жақтарға қатысты анатомияның түсірілгенін және модельдің дәл және толық болуын қамтамасыз ету 

үшін Көру режиміне өту мақсатымен  басыңыз. 

Егер сканерлеу сегменттері немесе тістеу жетіспейтін болса, хабарлама процестен-кейінгі кезеңде 
пайда болады және сізге ескерту жасап, сканерлеуді түзетуге мүмкіндік береді. Қосымша ақпарат алу 

үшін 4.3.1 бөлімін қараңыз. 

Сканерлеуді қарау кезінде сіз мыналарды жасай аласыз: 

• Сканның таңдалған аймақтарын жою 4.3.2 бөлімінде сипатталған  

• Сканнан артық тіндерді 4.3.4 бөлімінде көрсетілгендей етіп алу 4.3.4 

• Сканерлеу кезінде жасыл түсті нүкте дайындалған тіс ортасында болмаса, 4.3.5 бөлімінде 

сипатталғандай тіс көшірмесін бөлуді қолмен жасаңыз  

Сканды қарап шыққаннан кейін, сканды зертханаға немесе сақтау орнына жіберу үшін 4.4 бөлімінде 

сипатталғандай, құралдар тақтасында  басыңыз. 

4.3.1 Жетіспейтін скан сегменті туралы хабарландырулар 

 батырмасын басқан кезде сканерлеу сегменттері немесе тістеу скандары жетіспейтін болса, сіз 
процестен кейінгі кезеңнің басында ескертілесіз, содан кейін қолмен араласуды азайту үшін қайтып 
оралып, скан түзете аласыз. 

Хабарламалар келесі жағдайларда көрсетіледі: 

• Дайындық немесе доға жетіспейді - сегменттер сканерден өткізілмеген немесе бір-біріне дұрыс 
тиіспеген 

• Тістеу мәселелері: 

o Тістеу жетіспейді 

o Тістеу тек бір жағынан сканерленген 

o Сол және оң жақ тістеу арасындағы сәйкессіздік 

Сонымен қатар, навигация басқаруында тістеу бөлімі қызыл түспен ерекшеленеді. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 67 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

Хабарлама мәселеге қатысты жалпы немесе нақты болуы мүмкін және мәселені қалай түзету туралы 
нұсқаулығы болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, мәселелерді шешпесеңіз, жағдай зертханадан 
қайтарылуы мүмкін екендігі туралы ескертілетін болады. 

 
Сурет 75: Скан мен сегменттердің жетіспейтіндігі туралы хабар қызыл түспен белгіленген 

Навигация басқарымында қызыл түспен белгіленген жетіспейтін сегменттерді қалпына келтіру 
мақсатымен сканерлеу режиміне оралу үшін Return to Scanning (Сканерлеуге оралу) басыңыз. 

4.3.2 Өшіргіш құралымен жұмыс атқару 

Өшіргіш құралы  сканерленген модельдің таңдалған аймағын өшіріп, оны қайта сканерлеуге 
мүмкіндік береді. 

Мысалы: 

• Қан және сілекей сияқты артефактілерді және ылғалды қызыл иек шетінен алып тастай аласыз. 

• Егер дайындалған тіс Оклюзиялық Саңылау Легендасында қызыл түсті аймақтарды көрсетсе, онда 
сіз дайындалған тісті кішірейтіп, модльдегі аймақты өшіріп, содан кейін төменде көрсетілгендей 
қайта сканерлеуді жасай аласыз. 
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Сканның бір бөлігін өшіру үшін: 

1. View (Карау) бетінде, буккальды көрінісінде және жойылуға тиісті бөлімде екендігіңізді тексеріп, 

өшіргіш құралын басыңыз . 

 
Сурет 76: Өшіргіш құралы 

Өшіргіш құралы келесі опцияларды көрсету үшін үлкейеді: 

 
Сурет 77: Өшіргіш құралының опциялары 
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2. Саусағыңызбен өзгертілуі тиіс аймақты белгілеңіз. 

 
Сурет 78: Өзгертілуі тиіс аймақты белгілеңіз 

Саусағыңызды көтерген кезде таңдалған аймақ жойылып, сканерлеу құралы  қосылады. 

 
Сурет 79: Таңдалған аймақ жойылды және сканерлеу құралы қосылды 

3. Қажет болса, жоюды болдырмау үшін  басыңыз. 
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4. Емделушінің тісіндегі саңылауды реттегеннен кейін сканерлеу режиміне оралу және қызыл түспен 

белгіленген жойылған аймақты қайта сканерлеу үшін  басыңыз. 

 
Сурет 80: Жойылған аймақ қызыл түспен белгіленген 

5. Дайындалған тістің жеткілікті түрде кішірейтілгенін растау үшін Саңылау құралын басыңыз . 

4.3.3 Саңылау құралымен жұмыс атқару 

Саңылау құралы  дайындалған тістің Rx-те таңдалған материалына жеткілікті кішірейтілгеніне көз 
жеткізу үшін қарама-қарсы тістердің түйіспесі мен ара қашықтығын көруге мүмкіндік береді. 

Саңылау құралына 4.7.1 бөлімінде сипатталғандай, Қарау режимінен және Қарау құралынан қол 

жеткізуге болады. 

Ескерту: Саңылау құралы жоғарғы және төменгі жақтар мен тістеуді тексергеннен кейін ғана 
көрсетіледі. 
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Окклюзиялық саңылауын көрсету үшін: 

1. View (Көру) бетінде Саңылау құралын  басыңыз. 

Қарама-қарсы тістер арасындағы окклюзиялық саңылауы көрсетіледі. 

 
Сурет 81: Қарама-қарсы тістер арасындағы окклюзиялық саңылауы 

2. Қажет болса, 4.3.2 бөлімінде сипатталғандай, дайындалған тісті кішірейтіп, аймақты қайта сканерлеңіз. 

3. Қажет болса, қарама-қарсы тістерде көрсетілген окклюзиялық мәндерін өзгертуіңізге болады. 

a. Легендада Scale (Ауқым) басыңыз. 

Диапазон опцияларының тізімін көрсету үшін легенда үлкейеді, миллиметрмен. 

 
Сурет 82: Окклюзиялық саңылауы диапазонның опциялары 

b. Қажетті ауқымды таңдаңыз. 

Окклюзиялық саңылауы жаңа ауқым бойынша көрсетіледі. 
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4.3.4 Жиектерді кесу құралымен жұмыс атқару 

Edge Trimming (Жиектерді кесу) құралы  бет немесе ерін артефактары сияқты артық жұмсақ 
тіндерді сканнан алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл құрал қалпына келтіру жағдайларынан басқа 
барлық жағдайларға қол жетімді. 

Артық материалды кесу үшін: 

1. View (Көру) бетінде Жиектерді кесу құралын  басыңыз. 

 
Сурет 83: Жиектерді кесу құралы 

Жиектерді кесу құралы келесі опцияларды көрсету үшін үлкейеді: 

 
Сурет 84: Жиектерді кесу құралының опциялары 
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2. Саусағыңызбен кесіп тастағыңыз келетін аймақты белгілеңіз. 

 
Сурет 85: Кесіп тасталатын аймақты белгілеңіз 

Кесіп тасталатын аймақ белгіленген және растау белгісі қосылған. 

 
Сурет 86: Таңдалған аймақ белгіленген және растау белгісі қосылған 

3. Қажет болса, кесуді болдырмау үшін  баса аласыз. 
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4. Кесуді растау үшін  басыңыз. 

Таңдалған аймақ жойылды. 

 
Сурет 87: Таңдалған аймақ жойылған 

4.3.5 Тіс көшірмесін бөлу құралымен жұмыс атқару 

Сканерленгеннен кейін дайындалған тістің ортасында орналасуы керек жасыл нүктенің позициясына 
сәйкес тіс көшірмесін бөлу автоматты түрде жасалады. 

Қажет болса, тіс көшірмесін бөлу аймағын қолмен өзгертуге немесе жасауға болады. 
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Тіс көшірмесін бөлуді көрсету үшін: 

1. Дайындалған тісті сканерлеп болғаннан кейін, жасыл нүкте дайындалған тістің ортасында 
тұрғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, оны қолмен жылжытыңыз. 

 
Сурет 88: Жасыл нүкте дайындалған тістің ортасында орналасқан 

2. Құралдар тақтасында  басыңыз және View (Көру) режиміне өтіңіз. 

3. View (Көру) бетінде тіс көшірмесін бөлу құралын  басыңыз. 

Тіс көшірмесін бөлу жоғары ажыратымдылықта көрсетіледі. 

 
Сурет 89: Тіс көшірмесін бөлу жоғары ажыратымдылықта көрсетіледі 
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Тіс көшірмесін бөлуді қолмен жасау үшін: 

1. View (Көру) бетінде тіс көшірмесін бөлу құралын  басыңыз. 

Құрал келесі опцияларды көрсету үшін үлкейеді: 

 
Сурет 90: Тіс көшірмесін бөлу құралының опциялары 

2.  басыңыз және бүкіл сегментті саусағыңызбен белгілеңіз. 

Скан төмен ажыратымдылықта көрсетіледі. 

 
Сурет 91: Скан төмен ажыратымдылықта көрсетіледі 
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3. Дайындалған тісті жоғары ажыратымдылықпен белгілеу үшін  басыңыз. 

Модель келесі түрде көрсетіледі: 

 
Сурет 92: Тіс көшірмесін бөлуді таңдау алдында 

4. Тіс көшірмесін бөлу ауданын суретке салыңыз. 

Таңдалған аймақ жоғары ажыратымдылықта көрсетіледі. 

 
Сурет 93: Дайындалған тіс жоғары ажыратымдылықта көрсетіледі 
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4.3.6 Сканерлеу таймерін пайдалану 

Сканерлеу таймері модельді сканерлеуге қанша уақыт кеткенін көруге мүмкіндік береді. 

Сканерлеу уақытын көру үшін: 

1. Құралдар тақтасында  батырмасын басыңыз. 

Сканерлеу уақыты көрсетіледі. 

 
Сурет 94: Құралдар тақтасындағы Scan timer (Сканерлеу таймері) батырмасы және сканерлеу уақыты 

2. Бетті жабу үшін ОК басыңыз. 

4.4  Сканды жіберу 

Емделушіні сканерлеп, деректердің толық екендігіне көз жеткізгеннен кейін жағдай түріне қарай, 
сканерлеуді зертханаға немесе сақтау орнына жібере аласыз. 

Сканды жіберу үшін: 

1. Скриншоттармен бірге жағдайды жіберу үшін құралдар тақтасында  басыңыз. 

2. Тапсырысты авторизациялау үшін қолыңызды қойып, Confirm and Send (Растау және жіберу) 
басыңыз. 

 
Сурет 95: сканды жіберу 
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3. Қажет болса, болашақ жағдайларды авторизациялау мақсатында қолыңызды сақтау үшін Save 
Signature (Қолды сақтау) жалаушасын таңдаңыз. 

4. Қажет болса, авторизациялау кезеңін өткізіп жіберу үшін Don’t show again (Қайта көрсетпеу) 
жалаушасын таңдаңыз. 

Авторизациялау кезеңіне қайту үшін 3.6.2.3 бөлімінде сипатталғандай қолтаңба параметрлерін 

анықтаңыз. 

Модельдің жіберілгені туралы хабарлама көрсетіледі, содан кейін тапсырыс күйін көрсететін 
емделушінің профиль парағы көрсетіледі . 

4.5 Қалпына келтіру сканерлеу негіздері 

Қалпына келтіру жағдайларын сканерлеудің егжей-тегжейлі сипаттамасын мына бөлімнен қараңыз: 
iTero Element Қалпына келтіру электронды нұсқаулығы http://storagy-itero-production-
eu.s3.amazonaws.com/download/kz/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Ортодонттық сканерлеудің негіздері 

Ортодонттық жағдайларды сканерлеу туралы егжей-тегжейлі сипаттаманы мына жерден қараңыз: 
iTero Element ортодонттық электронды нұсқаулығы http://storagy-itero-production-
eu.s3.amazonaws.com/download/kz/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf  

4.7 Қарау құралымен жұмыс атқару 

Қарау құралы, бұл жағдай презентациялары үшін сандық жағдайларды көруге және басқаруға 
мүмкіндік беретін құрал. Қарау құралында тек жіберілген жағдайларды ғана көруге болады. 

Қарау құралына Orders (Тапсырыстар) бетіндегі Өткен тапсырыстарынан немесе емделушінің арнайы 
профиль бетінен кіруге болады. 

 
Сурет 96: Тапсырыстар парақшасындағы Өткен тапсырыстар тақтайшасындағы Қарау құралының опциясы 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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Сурет 97: Емделуші профилі бетіндегі Қарау опциясы 

Қарау құралында төмендегіні басуға болады: 

 

Жоғарғы жақты көрсету/жасыру 

 

Төменгі жақты көрсету/жасыру 

 

Екі жақты көрсету 
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Модельді жоғарғы және төменгі жақтармен бірге 1-бет көрінісінде көрсету (алдыңғы көрініс). 

 
Сурет 98: 1-бет көрінісіндегі модель 

Тек ортодонттық жағдайға қатысты. 

 

Модельді 2-бет көрінісінде, жоғарғы және төменгі жақтарын бөлек беттерде көрсету 
(окклюзиялық көрініс).Жақсырақ бағалау үшін әр модельді бөлек басқаруға болады. 

 
Сурет 99: 2-бет көрінісіндегі модель 

Тек ортодонттық жағдайға қатысты. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
82 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

 

Модельді 5-бет көрінісінде, жоғарғы және төменгі жақтарын бөлек және сол жақтан, 
ортадан және оң жақтан екі жақты бөлек көрсету (галереялы көрініс). Жақсырақ бағалау 
үшін әр модельді бөлек басқаруға болады.  

 
Сурет 100: 5-бет көрінісіндегі модель 

Тек ортодонттық жағдайға қатысты. 

 

Дайындалған тістің қызыл иек шетін көрсету/жасыру. 

Тек қалпына келтіру жағдайларына қатысты. 

 

Модельдеу тобы құрған каналды көрсету/жасыру.  

Тек қалпына келтіру жағдайларына қатысты. 

 

Үлгіні түрлі-түсті немесе монохромды қарау арасында ауысыңыз. 

 

 4.7.1 бөлімінде сипатталғандай, қарама-қарсы тістердің арасындағы саңылауды 

көрсету/жасыру. 

Ескерту: Жағдай күйі iTero Modeling (iTero Модельдеу) болған кезде, ол модельдеудің алғашқы 
кезеңдерінде және қызыл иек шеті мен тіс көшірме құралдары өшірілген дегенді білдіреді. 

Модельдеу процесі аяқталғаннан кейін және тіс көшірмесі мен қызыл иек шегі өзгертілгеннен кейін, 
модельдегі өзгерістер түрлі-түсті болып көрінеді және құралдар олардың белсенді екенін білдіру үшін 
түрлі-түсті болып көрсетіледі. 
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4.7.1 Саңылау құралы 

Қарама-қарсы тістердің окклюзиялық саңылауын Қарау құралынан көре аласыз. 

Қарау құралында  басыңыз. 

Қарама-қарсы тістер арасындағы саңылау көрсетілген. 

 
Сурет 101: Саңылау құралы мен легенда Қарау құралында көрсетіледі 

Емделушіні сканерлеу кезінде окклюзиялық саңылауын Қарау режимінен де көруге болады, 

4.3.3 бөлімінде сипатталғандай. 
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5 Емделушілермен жұмыс істеу 

Бастапқы экранда Patients (Емделушілер) батырмасын басыңыз және Patients (Емделушілер) беті 
көрсетіледі. 

 

Patients (Емделушілер) беті барлық емделушілеріңіздің тізімін, олардың медициналық карта нөмірін 
және соңғы сканерлеу күнін көрсетеді. 

 
Сурет 102: Емделушілер беті 

Емделушіні таңдағаннан кейін сіз емделушінің деректері бар емделушінің профилін көруіңізге болады. 
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5.1 Емделушілерді іздеу 

Қажет болса, iTero дерекқорында емделушілерді олардың есімдерін немесе медициналық карта 
нөмірін пайдаланып іздей аласыз. 

Емделушіні іздеу үшін: 

•  Patients (Емделушілер) бетінде емделушінің есімін немесе медициналық карта нөмірін (немесе 

оның бір бөлігін) іздеу жолағына енгізіп,  іздеу батырмасын басыңыз. 

 
Сурет 103: Емделушіні іздеу 

Іздеу критерияларына сәйкес келетін емделушілер көрсетіледі. 

 
Сурет 104: Іздеу критерияларына сәйкес келетін емделушілер көрсетіледі. 
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5.2 Емделушінің деректерін қарау 

Емделуші деректерін және емделушінің барлық бұрыңғы скандарын емделушінің профилінен қарай 
аласыз. 

Емделуші деректерін қарау үшін: 

1. Бастапқы экранда Patients (Емделушілер) батырмасын басыңыз. 

Patients (Емделушілер) беті барлық емделушілеріңіздің тізімін, олардың медициналық карта 
нөмірін және соңғы сканерлеу күнін көрсетеді. 

2. Тізімнен қажетті емделушіні таңдаңыз. 

Таңдалған емделушінің профилі көрсетіледі: 

 
Сурет 105: Емделушінің профилі  

Емделушінің профилінен сіз: 

o 5.3 бөлімінде сипатталғандай, нақты емделуші үшін жаңа сканерлеуді бастай аласыз  

o Rx мәліметтерін қарай аласыз, 5.4 бөлімінде сипатталған 5.4 

o 5.5 бөлімінде сипатталғандай, Қарау құралында емделушінің бұрыңғы сканерлеулерін қарай 

аласыз  

o 5.5.1 бөлімінде сипатталғандай, iTero TimeLapse технологиясын қолдана отырып алдыңғы 

2 сканерлеуді салыстыра аласыз 5.5.1 

o Invisalign тектес кез-келген процесті қарай аласыз 
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5.3 Нақты емделуші үшін жаңа сканерлеуді бастау 

Қажет болса, нақты емделуші үшін жаңа сканерлеуді бастай аласыз. Rx емделушінің толтырылған 
мәліметтерімен ашылады. 

Нақты емделушіге жаңа сканерлеуді бастау үшін: 

1. Емделуші профилінде, New Scan (Жаңа сканерлеу) басыңыз. 

 
Сурет 106: Емделуші профилі - жаңа сканерлеу опциясы 

New Scan (Жаңа сканерлеу беті көрсетіледі. 

 
Сурет 107: Емделушінің мәліметтері толтырылған жаңа сканерлеу беті 

2. Қалған Rx деректерін жаңа талаптарға сәйкес толтырыңыз. 
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5.4 Rx қарау 

Қажет болса, алдыңғы тапсырыстың Rx-ің көруіңізге болады. 

Алдыңғы тапсырыстың Rx-ің көру үшін: 

1. Емделуші профилінде көруге тиісті Rx тапсырысын таңдаңыз, содан кейін View Rx (Rx көру) 
басыңыз. 

 
Сурет 108: Емделуші профилі - Rx көру опциясы 

Rx Details (Rx деректері) беті көрсетіледі. 

 
Сурет 109: Rx деректері беті 

2. Емделушінің профиліне оралу үшін  басыңыз. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 89 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

5.5 Қарау құралында алдыңғы скандарды қарау 

Қажет болса, қарау құралында алдыңғы скандарды көрсеңіз болады. 

Қарау құралында алдыңғы скандарды көру үшін: 

1. Емделуші профилінде, көрсету құралы арқылы көргіңіз келетін скандарды таңдаңыз, содан кейін 
Viewer (Қарау құралы) басыңыз. 

 
Сурет 110: Емделуші профилі - Қарау құралы опциясы 

Скан Қарау құралында көрсетіледі. 

 
Сурет 111: Скан Қарау құралында көрсетілген 

Қарау құралымен жұмыс істеу туралы қосымша ақпарат алу үшін 4.7 бөлімін қараңыз. 
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5.5.1 iTero TimeLapse технологиясын қолдана отырып алдыңғы скандарды салыстыру 

Үнемі сканерлеуден өтетін емделушілер, iTero TimeLapse технологиясын қолдана отырып, өздерінің 
сканерлеулеріне сараптама жасай алады. 

iTero TimeLapse технологиясы емделушілердің бұрын түсірілген 2 3D скандарын салыстырады, бұл 
сканардың арасындағы өткен уақытта емделушілердің тістері, тістердің құрылымы және ауыз қуысының 
жұмсақ тіндері қалай өзгергенін көруге мүмкіндік береді. Мысалы, iTero TimeLapse технологиясы тиісті 
кезең ішінде тістің тозуын, қызыл иек құлдырауын және тістің қозғалысын көрсете алады. 

Note: (Ескерту): iTero TimeLapse технологиясы тек iRecord және ортодонттық жағдайлар үшін ғана 
қолжетімді. 

iTero TimeLapse технологиясын пайдалану үшін: 

1. iTero TimeLapse визуалдауын жасау үшін емделушіні таңдаңыз. 

2. Емделуші профилінде салыстыру үшін екі сканды таңдаңыз. Скандарды тиісті тапсырыстар 
жанындағы жалаушаны немесе беттің төменгі жағындағы Timeline (Хронология) аймағындағы 
жалаушаны таңдау арқылы таңдай аласыз. 

 
Сурет 112: iTero TimeLapse - салыстырылатын скандарды таңдау 
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3. Скандарды салыстыру және талдау үшін Compare Selected (Таңдалғанды салыстыру) 
батырмасын басыңыз. 

Скандар арасындағы өзгерістер бар аймақтар iTero TimeLapse бетінде белгіленіп көрсетіледі. 
Белгілеуде көрсетілгендей (масштаб өлшеулері миллиметрмен берілген), түс неғұрлым қара 
болса, соғұрлым сканерлеулер арасындағы айырмашылық үлкен болады. 

 
Сурет 113: iTero TimeLapse беті, скандар арасындағы өзгерістерді белгілеп көрсетеді 

Note: (Ескерту:) скандар монохромды режимде көрсетілгенде ғана өзгерістер белгіленеді. 

Қажет болса, скандыі әдепкі окклюзиялық көрінісіне ауыстыру үшін  басыңыз - төменгі доға 
алдыңғы тістермен төменде және үстіңгі доға алдыңғы тістермен жоғарыда және iRecord әдепкі 
көрінісі сияқты алдыңғы көріністегі екі доға. 
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4. Анимация бетінде қызықтыратын аймақтарды және емделуі мүмкін аймақтарды көру үшін лупаны 
сүйреңіз. 

Қазір таңдалған аймақтағы тістердің жағдайын, таңдалған сканерлеу күнінде салыстыра отырып, 
анимация көрсетіледі. 

 
Сурет 114: Бірінші скандағы қызығушылық аймағы анимация бетінде көрсетіледі 

 

 
Сурет 115: Екінші скандағы қызығушылық аймағы анимация бетінде көрсетіледі 
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Анимация бетінде суретті үлкейте аласыз немесе анимацияны паузаға қою үшін пауза 

батырмасын  басуыңызға болады. 

Қажет болса, көрсетілген өзгерістер масштабын өзгертуіңізге болады. 

a. Легендада Scale (Ауқым) басыңыз. 

Легенда диапазондардың тізімін миллиметрмен көрсету үшін үлкейтілген: 

 
Сурет 116: iTero TimeLapse масштаб опциялары 

b. Қажетті ауқымды таңдаңыз. 

Өзгерістер жаңа масштаб бойынша көрсетіледі. 
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6 Тапсырыстармен жұмыс атқару 

Барлық тапсырыстарыңыздың тізімін көрсету үшін Orders (Тапсырыстар) батырмасын басыңыз. 
Батырмада әлі тапсырылмаған тапсырыстардың санын көрсететін белгі болуы мүмкін. 

 

Orders (Тапсырыстар)беті екі панельден тұрады, олар орындалудағы және жіберіліп қойған 
тапсырыстарды көрсетеді. 

Сіз әр тапсырыстың келесі мәліметтерін көре аласыз: емделушінің есімі , сканерлеу күні, жағдай түрі 
және тапсырыс күйі. 

Жағдай түріне байланысты тапсырыста келесі күйдің біреуі болуы мүмкін: 

• Rx жасалды: Rx толтырылды, бірақ емделуші әлі сканерленбеген. 

• Сканерлеу: Сканерлеу процесі жүріп жатыр 

• Жіберу: Сканерлеу жіберілу күйінде 

• Жіберілді: Жағдай жіберілді 

• iTero модельдеуі: Тапсырыс iTero модельдеу қызметіне жіберілді 

• Зертханалық тексеру: Тапсырыс зертханаға тексеріс үшін жіберілді 

• Align өндірісі: Жағдай ішкі процесстен өтіп жатыр 

• Дәрігер сайтына экспорттау: Жағдай IDS порталына бара жатыр 

• Аяқталды: Ағын аяқталды 
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Сурет 117: Тапсырыстар беті 

Тапсырыстарды көру немесе шолу үшін: 

1. Негізгі экрандағы Orders (Тапсырыстар) батырмасын басыңыз. 

Екі панельді көрсететін Orders (Тапсырыстар) беті пайда болады - In Progress (Орындалудағы 
тапсырыстар) және Past Orders (Өткен тапсырыстар). 

o Орындалуда: Скандар әлі жіберілмеген. 

o Past Orders: (Өткен тапсырыстар): Скандар жіберілген. 

2. Келесі опцияларды көру үшін панельде In Progress (Орындалуда) тапсырысын басыңыз: 

 
Сурет 118: Орындалуда панелі - опциялар 
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o Rx көру: Осы тапсырыс бойынша рецептіні көруге мүмкіндік беретін Rx Details (Rx деректері) 
бетін ашады. 

o Сканерлеу: Жаңа сканерлеуді жасауға немесе емделушінің сканерлеуін жалғастыруға 
мүмкіндік беретін Scan (Сканерлеу) бетін ашады. 

o Скандарды көру: Қазіргі скандарды қарауға мүмкіндік беретін View (Көру) бетін ашады. 

3. Жағдайдың түріне байланысты келесі опцияларды көру үшін Past Orders (Өткен тапсырыстар) 
панелінде тапсырысты таңдаңыз: 

 
Сурет 119: Өткен тапсырыстар тақтасы - опциялар 

o Rx көру: Осы тапсырыс бойынша рецептіні көруге мүмкіндік беретін Rx Details (Rx деректері) 
бетін ашады. 

o Карау құралы: Модельді көруге және басқаруға мүмкіндік беретін Viewer (Қарау құралы) бетін 
ашады. 

o Rx қосу: New Scan (Жаңа сканерлеу) бетін ашады және осы тапсырысқа рецепт қосуға 
мүмкіндік береді (тек ортодонттық тапсырыстарға қолданылады және сканерлеуден кейін 21 
күн ішінде қолжетімді). 

o Invisalign пайдаланушылары келесі Invisalign мүмкіндіктерін таңдай алады: 

▪ Invisalign Go Нәтиже Симуляторы 

▪ Invisalign Go Жағдай Бағалауы 

▪ Invisalign Нәтиже Симуляторы 

▪ Invisalign Прогресті Бағалау 
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7 Хабарларды қарау 

Messages (Хабарлар) беті Align Technology компаниясының хабарламаларын, жаңартуларын және 
басқа жүйелік хабарларды, мысалы, өнім жаңартулары, алдағы оқыту сессиялары немесе Интернетке 
қосылу мәселелерін көрсетеді. 

Егер қажет болса, жаңа немесе оқылмаған хабарлар санын Messages (Хабарлар) батырмасының 
белгісінде көре аласыз. 

 

 
Сурет 120: Хабарлар беті 

Хабарларды қарау үшін: 

1. Негізгі экранда Messages (Хабарлар) батырмасын басыңыз. 

Align Technology компаниясының хабарландырулары, жаңартулары және басқа хабарлардың тізімі 
көрсетіледі. 

2. Сол жақтағы панельде тақырып атауы бойынша нақты хабарды тез іздеңіз немесе нақты хабарды 
табу үшін панельді төмен қарай айналдырыңыз. 

3. Кез келген хабарды оқылмаған деп белгілеу үшін Mark as Unread (Оқылмаған деп белгілеу) 
басыңыз. 
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8 MyiTero-мен жұмыс атқару 

MyiTero, бұл сыртқы көрінісі-және-интерфейсі iTero бағдарламалық жасақтамасы ұқсайтын веб-
портал. Бұл пайдаланушыларға сканердің бағалы уақытын пайдаланбай, жаңа Rx-ті толтыру сияқты 
әкімшілік тапсырмаларды кез-келген қолдау көрсетілетін құрылғыдан, мысалы, компьютерге немесе 
планшеттен орындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, сканер жасап шығарғаннан кейін 3D 
модельдерін көруге және тапсырыстарды қадағалауға мүмкіндік береді. 

MyiTero ортодонт дәрігерлері мен жалпы тәжірибелік стоматологтарға және олардың қызметкерлеріне 
(ассистенттер, кеңсе әкімшісі және т.б.) бағытталған. 

MyiTero-мен жұмыс істеу туралы қосымша ақпаратты мына жерден қарауыңызға болады MyiTero User 
Manual (MyiTero пайдаланушы нұсқаулығы). 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 99 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

9 iTero Invisalign мүмкіндіктері 

9.1 Invisalign Нәтиже Симуляторы 

Invisalign Нәтиже Симуляторы емделушілерге олардың Invisalign емінің симуляцияланған нәтижесін 
көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал. 

Емделушіге көрсету кезінде сіз дәл сол уақытта имитацияланған нәтижеге түзетулер енгізе аласыз. 
Бұл құрал емделушіге ем алу туралы шешім қабылдауы кезінде қосымша ақпарат береді. 

Invisalign Нәтиже Симуляторы туралы қосымша ақпарат алу үшін http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf қараңыз  

9.2 Invisalign Прогресті Бағалау 

Прогресті Бағалау құралы емделушілердің ClinCheck емдеу жоспарында емделу барысын бақылау 
үшін, емдеу туралы шешім қабылдауға көмектесетін түрлі-түске боялған тіс қозғалысының кестесі 
болып табылатын есепті қамтиды. 

 
Сурет 121: Прогресті Бағалау беті 

Invisalign Прогресті Бағалау құралы туралы қосымша ақпаратты мына Progress Assessment (Прогресті 
Бағалау) бөлімінен қараңыз, ол Invisalign Нәтиже Симуляторы бойынша пайдаланушы нұсқаулығында 
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 Invisalign Go жүйесі 

Invisalign Go емделушілерді тек бірнеше рет басу арқылы бағалап, емдеуге көмектесетін әр қадамда 
қолдау жасалатын төменгі сатылы түзету өнімі. 

Invisalign Go жүйесі туралы қосымша ақпаратты Invisalign құжаттамасынан қараңыз. 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
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10 Күтім және техникалық қызмет көрсету 

10.1 Таяқша мен кабельді пайдалану 

Таяқша нәзік компоненттерден тұратындықтан, оны абайлап қолдану қажет. 

Пайдаланылмаған кезде, таяқшаны көк жеңің кигізіп, тұғырықта ұстау қажет. Егер сізде iTero Element 
Flex жүйесі болса, онда жүйе қолданылмаған кезде таяқшаны жеткізілген қорапта сақтау қажет. 

Емделушілер арасында таяқша кабелін кернеуден жеңілдету үшін, барлық шатасып қалған жерлерді 
тарқату ұсынылады. Егер кабельдің қақпағы таяқшадан шығып кетсе, оны абайлап қайта салыңыз. 

Таяқшаны бірінші рет қолданар алдында және әрбір қосымша қолданудың арасында және соңғы 
сканерлеуден кейін 30 минуттан кешіктірмей тиісті түрде тазалау және залалсыздандыру қажет.Таяқшаны 

тазалау және залалсыздандыру туралы қосымша ақпаратты төменде 10.2 бөлімінен қараңыз. 

10.2 Таяқшаны тазарту және залалсыздандыру 

Таяқша келесідей тазаланып, залалсыздандырылуы қажет: 

1. Пайдалануға дайын түксіз матаны CaviCide 1 ішіне батырып, дымқыл болғанша сығып алыңыз. 

2. Қалдықтарды жою үшін таяқшаны жақсылап сүртіңіз. 

Келесі қадамға өтпес бұрын, қоқыс қалдықтары қалмауы үшін бүкіл құрылғыны көзбен қарап шығу 
қажет. 

3. Екі қосымша түксіз матаны CaviCide 1 ішіне батырып, дымқыл болғанша сығып алыңыз. 

4. Құрылғының барлық шеттері мен саңылаулары қамтылғанына көз жеткізіп, кем дегенде 2 минут 
сүртіңіз. 

5. Дистилденген сумен түксіз матаны сулаңыз және барлық беттерді кемінде 15-30 секунд сүртіңіз. 

6. Беттерді құрғақ түксіз матамен құрғатыңыз. 

10.2.1 Сканердің сенсорлық экранын тазалау 

Сканердің сенсорлық экранын емделушілер арасында келесідей тазалау қажет: 

1. Мақұлданған залалсыздандыру майлықтарын қолдана отырып жүйенің барлық беттерін тазалаңыз 
немесе залалсыздандыру ерітіндісін таза түксіз-матаға себіңіз және өндірушінің нұсқауларын 
орындаңыз. 

2. Залалсыздандырушы құралдарының қалдықтарын түксіз, таза майлықтармен сүртіңіз. 

Note: (Ескерту:) Абразивті тазартқыштарды және/немесе коррозиялық тазартқыш заттарды немесе 
қышқылдар, негіздер, тотықтырғыш заттар және еріткіштермен залалсыздандыру заттарын 
қолданбаңыз. 

10.3 Веб-камераға техникалық қызмет көрсету 

Берілген веб-камера техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді және қажет болған жағдайда түксіз 
майлықпен тазартылады. 
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11 Клиника LAN желісінің нұсқаулықтары 

11.1 Кіріспе 

iTero бұлтына сканерлеуді жіберу және алу үшін сканер Wi-Fi интернет байланысын пайдаланады. 

Төменде жақсы Wi-Fi қосылымына қатысты пайдалы нұсқаулар берілген. 

Wi-Fi Интернет байланысының деңгейлері 

 

Өте жақсы 

> -50 дБм> 

 

Жақсы 

-50-ден 60 дБм дейін 

 

Орташа 

-60-тан 70 дБм дейін 

 

Әлсіз 

<-70 дБм 

МАҢЫЗДЫ: Сканеріңіздің жақсы жұмыс істеуі үшін, Wi-Fi сигнал күші Өте жақсы немесе кем дегенде, 
Жақсы екеніне көз жеткізіңіз. 

CAUTION: (ЕСКЕРТУ:)емделушіні сканерлеу кезінде жергілікті LAN сымы қосылмағанына көз 
жеткізіңіз - бұл қауіпсіздік себептеріне байланысты рұқсат етілмейді. 

11.2 Дайындық шаралары 

• Қажетті модем/роутер құпиясөзді қоса WPA2 қауіпсіздік стандартымен конфигурациялануы қажет. 

• Сканерді орнату жоспарлаған кезде, АТ мамандарыңыздың дайын болатынына көз жеткізіңіз. 

• Wi-Fi SSID есептік деректеріңіз қолжетімді екеніне көз жеткізіңіз: Логин және құпиясөз. 

• Жүйенің ең төменгі Wi-Fi сигнал күші, жоғарыда көрсетілгендей, кемінде екі жолақты көрсетуі тиіс. 

• iTero сканеріне кіру немесе байланысу сияқты мәселелерді болдырмау үшін кеңсеңіздің АТ 
маманына берілетін кейбір ұсыныстар төменде көрсетілген: 

o 80 және 443 порттарын тыңдайтын Align қызметтеріне қатысты хост атауының ұсыныстары 

11.7 бөлімінде сипатталған. 

o Сканер ерекше файл түрін (.3dsand.3dc/.3dm) жіберетіндіктен, FTP байланысына бөгет 
жасамаңыз. 

o TCP/IP арқылы деректер табыстау үшін кез келген прокси-клиентті өшіріңіз. 

o Сканерді кез келген домен тобына қосуға болмайды. 

o Сканерде топтық саясатты іске қоспаңыз, себебі ол оның дұрыс жұмыс істеуін бұзуы мүмкін. 

11.3 Роутер нұсқаулықтары 

Минималды стандарттар:802.11N / 802.11AC 
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11.4 Интернет байланысына қатысты нұсқаулар 

Сканеріңіздің ең жоғарғы өнімділігіне жету үшін бір сканерге арналған интернет байланысының 
жүктелу жылдамдығы, кемінде 1 Мбит/с болатынына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, сканермен бір уақытта 
интернетке қосылған кез-келген қосымша құрылғылар сканердің жұмысына әсер етуі мүмкін. 

11.5 Брандмауэр 

Келесі порттарды ашыңыз (брандмауэр жағдайында): 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Wi-Fi кеңестері 

Wi-Fi роутерлері, Wi-Fi байланысын пайдаланып, сымсыз желінің функционалды ауқымында 
айтарлықтай кез келген жерден Интернет желіңізге кіруге мүмкіндік береді. Дегенмен, сымсыз 
сигналдар өтуге мәжбүр болатын қабырғалар, төбелер немесе қосымша бөлімдер саны, қалыңдығы 
мен орналасуы, сигналдың ауқымы мен күшін шектеуі мүмкін. Қалыпты сигналдар сіздің үйіңіз немесе 
кеңсеңіздегі материал түрлеріне және фондық радио шуыл жиілігіне байланысты өзгереді. 

• Роутер және басқа желілік құрылғылар мен қабырғалар және төбелердің арасында минималды 
арақашықтық болуы тиіс. Әрбір тосқауыл адаптердің ауқымын 1-3 метрге азайта алады (3-9 фут). 

• Желілік құрылғылар арасында ешқандай бөгет болмауына және түзу желі бар екеніне көз 
жеткізіңіз. Тіпті жұқа болып көрінетін қабырға да егер қабырға бұрышы тек 2 градусқа 
жылжытылса, 1 метр (3 фут) сигналын бұғаттай алады. Ең жақсы қабылдау алу үшін барлық 
құрылғыларды, Wi-Fi сигналын тікелей қабырға немесе бөгет (бұрыш емес) арқылы өтетіндей етіп 
орналастырыңыз. 

• Құрылыс материалдары маңызды. Қатты металл есік немесе алюминий шегелер өте тығыз және 
Wi-Fi сигналына жағымсыз әсер етуі мүмкін. Кіріс нүктелерін, сымсыз роутерлерді және 
компьютерлерді, сигналдын құрғақ қабырғалар немесе ашық есік арқылы өтетіндей етіп 
орналастырыңыз. Әйнек, болат, металл, оқшауланған қабырғалар, су қоймалары (аквариумдар), 
айналар, файл шкафтары, кірпіш және бетон сияқты материалдар мен заттар сіздің сымсыз 
сигналыңызды төмендетуі мүмкін. 

• iTero өнімін радиожиілік шу шығаратын құрылғылардан немесе электр құрылғылардан (кем 
дегенде 3-6 фут немесе 1-2 метр) алыс ұстаңыз. 

• Егер сіз 2,4 гГц сымсыз телефон немесе X-10 (төбелік желдеткіштер, қашықтан басқару шамдары 
және үй қауіпсіздік жүйелері сияқты сымсыз өнімдер) қолданатын болсаңыз, сымсыз 
қосылымыңыз қатты төмендеуі немесе толығымен құлдырауы мүмкін. Көптеген сымсыз 
құрылғылар қолданылмаған жағдайда да фондық радио шу сигналын береді. Басқа сымсыз 
құрылғыларыңызды сканер мен роутерден мүмкіндігінше алыс орналастырыңыз. 

• Сіздің аймағыңызда бірнеше белсенді сымсыз желі болуы мүмкін. Әр желі бір немесе бірнеше 
арнаны пайдаланады. Егер арна сіздің жүйелік арналарыңызға жақын болса, байланыс біртіндеп 
төмендеуі мүмкін. АТ бөліміңізден бұны тексеруді сұраңыз және қажет болса, сіздің желіңіз 
пайдаланатын арна санын өзгертіңіз. 
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11.7 Alig хост атауына қатысты ұсыныстары 

Align өз өнімдері мен қызметтерін үнемі жетілдіріп отырады, сондықтан нақты IP мекен-жайына емес, 
хост атауын белгілей алады. 

Сканер өнімділігінің барлық жетілдірілген мүмкіндіктерін пайдалану үшін және Align сканерлерін дұрыс 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін келесі хосттар тізімі құрылды. 

Align хост атауларына қатысты ұсынысы: 

Хост атауы Порт 

Mycadent.com 80, 443 

Myaligntech.com 80, 443 

Export.mycadent.com 80, 443 

Cboserver.mycadent.com 80, 443 

Matstore.invisalign.com 80, 443 

Matstore2.invisalign.com 80, 443 

Matstore3.invisalign.com 80, 443 

Matstore4.invisalign.com 80, 443 

Matstoresg.invisalign.com 80, 443 

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443 

AWS IP ауқымы - Amazon жаһандық 
CDN қызметі - IP мекенжайының 
ауқымы сканердің орнына 
байланысты әр түрлі болады. 

80, 443 

cloud.myitero.com 443 

speedtest.tele2.net 80 

alignapi.aligntech.com 80, 443 

http://www.google.com 80, 443 

http://www.microsoft.com 80, 443 

http://www.yahoo.com 80, 443 

iterosec.aligntech.com 80, 443 

storage.cloud.aligntech.com 443 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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12 Электрмагниттік үйлесімділік декларациясы 

IEC 60601-1-2 4.0 басылымы 
(2014) 

Медициналық электр жабдықтары; 1-2 бөлім: Қосалқы 
стандарт: Электрмагниттік үйлесімділік - талаптар мен 
сынақтар 

CFR 47 FCC Ережелер мен тәртіптер: Бөлім 15.Радиожиілік 
құрылғылары. В тармақшасы: Индустриалдық бөгет 
көздері (2015) 

ETSI EN 301489-1 

(Тек iTero Element 2 қатысты) 

Радиотехникалық жабдықтар мен қызметтер үшін 
электрмагниттік үйлесімділік (ЭМҮ) стандарты; 1-ші бөлім: 
Жалпы техникалық талаптар 

Арнайы мақсаттағы қолданыс 
құралдары 

Кәсіби денсаулық сақтау және үйдегі денсаулық сақтау 
мекемесі 

Электрмагниттік кедергі салдарынан кейбір жағдайларда кескін жоғалып кетуі және сенсорлық 
экранда байланыс жоғалғаны туралы хабарлама пайда болуы мүмкін. Пайдаланушы араласқаннан 
кейін немесе автоматты түрде қалпына келгеннен кейін сканер жұмыс режиміне оралады. 

Төменде iTero Element 2 және iTero Element Flex сканерлері үшін электрмагниттік үйлесімділік сынақ 
нәтижелерінің қысқаша мазмұны: 

Сынақ Стандарт Жүктеме деңгейі/арналар Сынақ 
нәтижелері 

Emission (Шығару) (IEC 60601-1-2 7 бөлім)  

Кондуктивті сәулелену 
жиіліктік диапазоны: 
150 кГц - 30 МГц 

CISPR 11 1 топ, Б-класы 230, 2206 120 және 
100 АТК желісінде 50 Гц; 220 АТК 
желісінде 60 Гц 

Сәйкес 
келеді 

Эмиссиялық сәулелену 
жиіліктік диапазоны:  
30 - 1000 МГц 

CISPR 11 1-топ, Б класы Сәйкес 
келеді 

Гармоникалық тоқ 
тудыратын сәулелену 
сынағы 

IEC 61000-3-2 230 АТК желісінде 50 Гц және 220 В 
50 Гц және 60 Гц 

Сәйкес 
келеді 

Кернеу өзгеруі, кернеу 
ауытқулары және жанып-
өшу сынағы 

IEC 61000-3-3 230 АТК желісінде 50 Гц және 
220 АТК желісінде 50 Гц 

Сәйкес 
келеді 
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Сынақ Стандарт Жүктеме деңгейі/арналар Сынақ 
нәтижелері 

Immunity (Қорғаныс) (IEC 60601-1-2, 8-ші бөлім)  

Электрстатикалық 
разрядтан қорғанысы 
(ЭСР) 

IEC 61000-4-2 8 кВ байланыс разрядтары және 
15 кВ ауа разрядтары  

Сәйкес 
келеді 

Электромагниттік 
сәулелену өрістерінен 
қорғанысы 

IEC 61000-4-3 10,0 В/м; 80 МГц  2,7 ГГц, 80% АМ, 
1 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Сымсыз байланыс 
жабдықтарының жақындық 
өрісінен қорғаныс 

IEC 61000-4-3 9 В/м-ден 28 В/м-ге дейінгі жиіліктер 
тізімі, ПM (18 Гц немесе 217 Гц), 
МЖ 1 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Электр қуатының 
қысқа мерзімді 
ауытқушылығынан 
(ЭҚҚМА) қорғаныс 

IEC 61000-4-4 ± 2.0 кВ 230 АТК 50 Гц;& 220 АТК 
желісінде 60 Гц; Tr/Th – 5/50 нсек, 
100 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Кернеу артып кетуінен 
қорғаныс 

IEC 61000-4-5 ± 2,0 CM / ± 1,0 кВ DMon 230 АТК 
желісінде 50 Гц; және 220 АТК 
желісінде 60 Гц; Tr / Th - 1,2 / 

50 (8/20) сек  

Сәйкес 
келеді 

Радиожиілік өрістерінен 
туындаған кондуктивті 
бөгеуілден қорғаныс 

IEC 61000-4-6 3,0, 6,0 ВRMS (түбірдің орташа 
квадраты) 230 АТК желісінде 50 Гц 
және 220 АТК желісінде 60 Гц және 
таяқша кабелі; 0,15 ÷ 80 МГц, 80% AM 
1 кГц  

Сәйкес 
келеді 

Кернеудің уақытша 
төмендеуі, қысқа үзілістер 
мен кернеу өзгеруінен 
қорғаныс 

IEC 61000-4-11 230 АТК & 100 АТК желісінде 50 Гц: 
0% - 0,5 цикл және 1 цикл; 
70% - 25 цикл; 0% - 250 цикл; 
220 АТК желісінде 60 Гц:0% - 0,5 цикл 
және 1 цикл; 70% - 30 цикл; 
0% - 300 цикл  

Сәйкес 
келеді 
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Сынақ Стандарт Жүктеме деңгейі/арналар Сынақ 
нәтижелері 

Emission (Шығару) (ETSI EN 301 489-1 үшін)  

Тек iTero Element 2 қатысты 

Электр желісінің 
терминалындағы 
кондуктивті сәулелену 
жиіліктік диапазоны: 
150 кГц - 30 МГц 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

1 топ В класы 
 230 АТК желісі 

Сәйкес 
келеді 

Эмиссиялық сәулелену 
жиіліктік диапазоны: 30 - 
6000 МГц 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

В класы Сәйкес 
келеді 

Гармоникалық тоқ сынағы ETSI EN 301 489-1; 
EN 61000-3-2 

230 АТК желісі  Сәйкес 
келеді 

Жылтылдау сынақтары ETSI EN 301 
489-1EN 61000-3-3 

230 АТК желісі  Сәйкес 
келеді 

Immunity (Қорғаныс) (ETSI EN 301 489-1 үшін)  

Тек iTero Element 2 қатысты 

Электрстатикалық 
разрядтан қорғанысы 
(ЭСР) 

EN 61000-4-2 4 кВ байланыс разрядтары және 
8 кВ ауа разрядтары 

Сәйкес 
келеді 

Электромагниттік 
сәулелену өрістерінен 
қорғанысы 

EN 61000-4-3  3,0 В/м, 80 МГц  6,0 ГГц, АМ 80%, 
1 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Электр қуатының 
қысқа мерзімді 
ауытқушылығынан 
(ЭҚҚМА) қорғаныс 

EN 61000-4-4 Айнымалы тоқ желісі± 1,0 кВ; 
 Tr/Th - 5/50 нсек, 5 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Кернеу артып кетуінен 
қорғаныс 

EN 61000-4-5  Айнымалы тоқ желісі± 1,0 кВ DM / ± 

2,0 кВ CM, Tr/Th - 1,2/50 (8/20) сек 

Сәйкес 
келеді 

Радиожиілік өрістерінен 
туындаған кондуктивті 
бөгеуілден қорғаныс 

EN 61000-4-6  Айнымалы тоқ желісі 3,0 ВRMS 
(түбірдің орташа квадраты); 
 0,15 ÷ 80 МГц, 80% AM @ 1 кГц 

Сәйкес 
келеді 

Кернеу үзілістерінен 
қорғаныс  

EN 61000-4-11  Айнымалы тоқ желісі  
0% - 0,5 цикл және 1 цикл; 
70% - 25 цикл; 0% - 250 цикл 

Сәйкес 
келеді 
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13 iTero Element қауіпсіздік кітапшасы 

Бұл кітапша iTero® Element ™ оптикалық әсер ету жүйесінің серияларына қатысты. Сіз сатып 
алған өнім нұсқасына байланысты өнімнің мүмкіндіктерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. 
Сонымен қатар, бұл артефакт бір нақты уақытта жасалғандықтан, Align Technology 
компаниясының өнім қауіпсіздігін қамтамасыз ету практикасында, өнімнің қауіпсіздігі экожүйесінде 
даму мен жетілу мәселелерін шешу мақсатындағы өзгерістер болуы мүмкін. 

Біз өмір және денсаулық сақтау салаларын түсінеміз 
және бүкіл ұйымның қауіпсіздігіне назар аударамыз. 

Өмір туралы ғылымдар мен денсаулық сақтау өнімдеріне 
кибершабуыл қауіпі үнемі дамып келеді. Осыны ескере отырып, біз 
өнімдерімізге қауіпсіздік қатерін азайтуға бағытталған, пайда 
болатын қауіп-қатерлерге қырағылықпен қарауымызға және 
өнімдерімізді үнемі жетілдіруге мүмкіндік беретін өнім қауіпсіздігі 
бағдарламасын белсенді түрде құрдық. 

Біз өнімнің өмірлік циклі бойынша қауіпсіздік пен құпиялылықтың 
құрастыру кезінде ескерудің маңыздылығын түсіндік. Мұны жүзеге 
асыру үшін біз инженерлік/бағдарламалық жасақтама құрастыру, қауіпсіздік, заңдылық/құпиялылық, 
ақпараттық технологиялар және сапа саласындағы өкілдерден тұратын, өнім қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін топ құрдық. 

Біз қауіпсіздік тәуекелдерін тәуекелдерді басқарудың сенімді процестерін қолдана 
отырып анықтаймыз. 

Align Technology компаниясы өзі әзірлейтін, жасайтын және техникалық қызмет көрсететін өнімдерде 
қауіпсіздік пен құпиялылық тәуекелдерін азайтуға бағытталған. Біз өнімнің дамуының басында тәуекелдерді 
азайтудың тиісті шараларын қолдана алатындығымызды терең бағалаймыз. Өнімнің тәуекел деңгейіне 
негізделе, сондай-ақ оның функционалдығына байланысты, төменде көрсетілген әдіс қолданылады. 

Өнім қауіпсіздігінің тәуекелін бағалау (ӨҚТБ): Align 
Technology компаниясы iTero® Element ™ оптикалық әсер 
ету жүйесінің серияларында ӨҚТБ жүргізді. Бағалау 
әдістемесіне, жоспарлау және ақпарат жинау, 
қолданылатын өнімнің профильдерін анықтау, 
компоненттер тізілімін құру, басқару элементтеріне талдау 
жасау, осалдықтарды анықтау, осалдықтың тәуекел 
дәрежесін есептеу, жеңілдетілген басқару элементтерін 
анықтау және қалдықтық тәуекелді есептеу кірді. NIST 
800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 және FDA-дың 
медициналық құрылғылардағы киберқауіпсіздікті басқару 
үшін сатар алдындағы тапсырыс мазмұнын қоса алғанда, 
бірақ онымен шектелмей, қауіпсіздік пен құпиялылыққа 
қатысты тәуекелдер, қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді бағалаудың жетекші саласы ретінде саналады.  
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Өнімнің қауіпсіздік және құпиялылық ерекшеліктері. 

iTero® Element ™ оптикалық әсер ету жүйесінің серияларында төмендегі сарқылмас қауіпсіздікті 
басқару элементтері енгізілген: 

• Сақталған ЖД шифрланған: Жеке деректер (ЖД) шифрланған деректер қорында сақталады. Бұл 
қаскүнемнің емделуші мен тұтынушы туралы сканерде сақталған ақпаратты алуына жол бермейді. 

• Транзиттегі деректер шифрланған: Align компаниясының серверлерінде сақталған сканерлеу 
деректері, сенімді сертификаттарды қолдана отырып, тасымалдау қауіпсіз қабаты (ТҚҚ) 
шифрлауы арқылы беріледі. Бұл қаскүнемнің емделуші мен тұтынушы туралы ақпаратты, ол 
беріліп жатқан кезде алуына жол бермейді. 

• Зиянды бағдарламалардан қорғаныс бар: Сканерлер жүйеде зиянды файлдарды тексеретін 
алдын ала орнатылған Trend Micro антивирустық бағдарламасымен бірге келеді. Антивирустық 
бағдарламалық қамтамасыздандыру анықтамалары жиі жаңарып отырады және құрылғыларда 
күнделікті тексеру жоспарланған. 

• Рұқсатсыз қашықтықтан техникалық қызмет көрсету мүмкін емес: Қашықтан байланыс құру 
үшін құрылғылар TeamViewer бағдарламасын пайдаланады. TeamViewer бағдарламалық 
жасақтаманы қосуды жүзеге асырмас бұрын, тұтынушыдан Align қызметкерлеріне берілуі тиіс 
пайдаланушы идентификаторы мен құпиясөзді талап етеді. 

• Жұмыс жүйесі мен бағдарламалық жасақтамаға өзгертулер жасау шектеулі: Сканерлер киоск 
режимін қолданады, бұл пайдаланушының жұмыс жүйесіне және бағдарламалық жасақтама 
компоненттеріне қажетсіз өзгерістер енгізуге жол бермейді. 

• Пайдаланушылар кіруін басқару мәжбүрленген: Сканерлерді пайдалану үшін пайдаланушы 
аккаунты мен құпиясөзі қажет.Бұл сканерге кіруді қорғауға көмектеседі және рұқсатсыз 
пайдаланудан қорғайды. 

• Міндеттерді бөлу қолданылады: Сканерлер әр түрлі рөлдері бар бірнеше пайдаланушының 
аккаунттарын бір сканерге тіркеу мүмкіндігін ұсынады. Дәрігер, ассистент және қолдау технигі үшін 
рөлдер бар. Бұл құрылғыны жақсырақ қорғау үшін жеке пайдаланушылардың әрекеттерін бақылау 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

• Егер сіздің сипатталған қауіптерге қатысты сауалдарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса 
TRM@aligntech.com немесе privacy@aligntech.com мекен-жайына хабарласыңыз. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 Жүйе сипаттамалары 

14.1 Жүйе сипаттамалары - iTero Element 2 

 

Монитор 21.5” жоғары ажыратымдылық сенсорлық экран 

Таяқша  Таяқша қызыл лазер жарығын (680 нм, класс 1), сондай-ақ, ақ жарықдиодты 
таратады.  

Сымсыз LAN  LAN картасы жергілікті желі байланысын сымсыз байланыс арқылы 
қамтамасыз етеді. 

Қауіпсіздік  Өнім қауіпсіздігі кітапшасын 13 бөлімінде қараңыз. 

Жұмыс қуаты  100-240АТК- 50/60 Гц - 200ВА (ең жоғарғысы)  

Жұмыс 
температурасы  

18°C-ден 26°C-ға дейін/64.4°F-тен 78.8°F-ке дейін 

Ескерту: 10 °C-ден 17 °C-ге дейін (50 °F-тен 62,6 °F-ке дейін) және 27 °C-
ден 40 °C-ге дейін (80,60 °F-тен 104 °F-ке дейін) температура кезінде жүйе 
нашарлаған өнімділікпен жұмыс істейді - сканерлеу мүмкін емес. 

Сақтау/тасымалдау 
температурасы  

-5°C-ден 50°C-ге дейін / 23°F-тен 122°F-ке дейін 

Жұмыс қысымы 
және биіктігі  

Қысым:520 mmHg-ден - 771 mmHg-ге дейін (~69 кПа-дан -103 кПа-ға дейін) 

Биіктік:-400 футтан 10 000 футқа дейін (теңіз деңгейінен) 

Сақтау/тасымалдау 
қысымы және биіктігі  

Қысым:430 mmHg-ден 760 mmHg-ге дейін (~57 кПа-дан ~101 кПа-ға дейін)  

Биіктік:0 футтан 15 000 футқа дейін (теңіз деңгейінен) 

Салыстырмалы 
ылғалдылық  

Жұмыс:40% -дан 70% -ға дейін 

Сақтау:30% -дан 90% -ға дейін 

Өлшемдері  iTero жоғары ажыратымдылық 
сенсорлық экраны 

• Биіктігі:356 мм (~ 14 дюйм) 

• Ені:552 мм (~ 21,7 дюйм) 

• Тереңдігі:65 мм (~ 2,5 дюйм) 

Таяқша: 

• Ұзындығы:338,5 мм (~ 13 дюйм) 

• Ені:53,5 мм (~ 2 дюйм) 

• Тереңдігі:69,8 мм (~ 3 дюйм) 

Дөңгелекті негіз: 

• Биіктігі:1280 мм (~ 50 дюйм) 

• Ені:645 мм (~ 25 дюйм) 

• Тереңдігі:625 мм (~ 24,5 дюйм) 

Таза салмағы  iTero жоғары ажыратымдылық сенсорлық экраны8,3 кг (~ 18,3 фунт) 

Таяқша:0,47 кг (~ 1 фунт), кабельсіз 

Дөңгелекті негіз:13,6 кг (~ 30 фунт) 

Жеткізу кезіндегі 
салмағы 

~37,5 кг (~83 фунт) 
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14.2 Жүйе сипаттамалары - iTero Element Flex 

 

Монитор Ноутбуктің сенсорлық экраны 

Таяқша Таяқша қызыл лазер жарығын (680 нм, Класс 1), сондай-ақ, ақ жарықдиодты 
таратады. 

Қауіпсіздік Align Technology компаниясы тұтынушылар мен олардың емделушілерінің 
деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуіне өте үлкен жауапкершілікпен 
қарайды. Емделушінің барлық деректері шифрланған TLS арнасы арқылы 
беріледі, ал байланыс және ақпарат сенімді түрде сақталады, бұл біздің 
клиенттерге олардың емделушілерінің деректерін қорғау үшін тиімді 
шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. 

Қолданыс қуаты 100-240АТК- 50/60 Гц - 40ВА (ең жоғарғысы) 

Жұмыс 
температурасы 

18°C-ден 26°C-ға дейін/64.4°F-тен 78.8°F-ке дейін 

Сақтау/тасымалдау 
температурасы 

-5°-ден 50°C-ге дейін, 23°-тан 122°F-ке дейін 

Жұмыс қысымы 
және биіктігі 

Қысым:520 mmHg-ден 760 mmHg-ге дейін (~69 кПа-дан ~101 кПа-ға дейін)  

Биіктік:0 футтан 10 000 футқа дейін (теңіз деңгейінен) 

Сақтау/тасымалдау 
қысымы және 
биіктігі 

Қысым:430 mmHg-ден 760 mmHg-ге дейін (~57 кПа-дан ~101 кПа-ға дейін)  

Биіктік:0 футтан 15 000 футқа дейін (теңіз деңгейінен) 

Салыстырмалы 
ылғалдылық 

Жұмыс:40% -дан 70% -ға дейін 

Сақтау:30% -дан 90% -ға дейін 

Өлшемдері iTero Element Flex хабы: 

• Ұзындығы:206 мм (~ 8 дюйм)  

• Ені:94 мм (~ 3,7 дюйм)  

• Тереңдігі:36,5 мм (~ 1,4 дюйм) 

iTero Element Flex таяқшасы: 

• Ұзындығы:338,5 мм (~ 13 дюйм) 

• Ені:53,5 мм (~ 2 дюйм) 

• Тереңдігі:69,8 мм (~ 3 дюйм) 

iTero Element Flex тұғырығы: 

• Ұзындығы:262 мм (~ 10 дюйм)  

• Ені:89 мм (~ 3,5 дюйм)  

• Тереңдігі:52 мм (~ 2 дюйм) 

Тасымалдау қорабы: 

• Биіктігі:326,5 мм (~ 13 дюйм)  

• Ені:455 мм (~ 18 дюйм)  

• Тереңдігі:184 мм (~ 7 дюйм) 

Таза салмағы iTero Element Flex хабы:~0,5 кг (~1 фунт)  

iTero Element Flex таяқшасы:0,47 кг (~1 фунт) 

Бос тасымалдау қорабы:~2 кг (~4,5 фунт) 

Жеткізу кезіндегі 
салмағы 

~8 кг (~17,6 фунт) 
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Аппараттық жасақтама, 16 
iTero Element 2, 17 
iTero Element Flex, 18 
құрастыру, 22 

Артықшылықтары, 15 

Б 

Бағдарламалық жасақтама, 21 
орнату, 28 

Брандмауэр, 117 

В 

Веб-камераға техникалық қызмет көрсету, 115 

Д 

Демо режимі, 29 
шығу, 33 
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Тіл параметрлері, 58 
Тіс көшірмесін бөлу құралы, 88 

У 

Уақыт белдеуінің параметрлері, 51 
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Э 

Экспорттау параметрлері, 63 
Электрмагниттік үйлесімділік декларациясы, 119 

 
 
  



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 
114 

 iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы 

  



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 115 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

 

 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған. 116 

iTero Element 2 және iTero Element Flex пайдаланушы нұсқаулығы  

Align Technology, Inc. 
Орчард Парквей, 2820 
Сан-Хосе, CA 95134 
АҚШ 

 

Align, Invisalign, iTero Element, басқалардың арасында Align Technology, Inc. 
компаниясының немесе оның еншілес компанияларының біреуінің сауда белгілері 
және/немесе қызмет көрсету белгілері болып табылады және АҚШ-та және/немесе басқа 
елдерде тіркелуі мүмкін. 

© 2019 Align Technology, Inc. Барлық құқықтар қорғалған.210191 А ред.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Кіріспе
	1.1 Осы құжат туралы
	1.2 Қолданыс аясы
	1.3 Артықшылықтары
	1.4 iTero Element аппараттық жасақтамасы
	1.4.1 iTero Element 2
	1.4.2 iTero Element Flex
	1.4.2.1 iTero Element Flex тасымалдауы

	1.4.3 iTero Element таяқшасы
	1.4.3.1 iTero Element таяқша жеңдері
	1.4.3.1.1 Емделушілер арасында таяқша жеңдерін ауыстыру



	1.5 iTero бағдарламалық жасақтамасы

	2 Жұмысты бастау
	2.1 Құрастыру нұсқаулықтары
	2.1.1 ITero Element 2 сканерін құрастыру - дөңгелекті тірек конфигурациясы
	2.1.2 іTero Element 2 сканерін құрастыру - тірек конфигурациясы
	2.1.3 iTero Element Flex сканерін құрастыру

	2.2 iTero бағдарламалық жасақтамасын орнату - iTero Element Flex
	2.3 Сканерге бірінші рет кіру
	2.4 Демо режимінде жұмыс
	2.4.1 Демо режимінен шығу

	2.5 Сканерді тіркеу - Өзіндік қылу процессі

	3 ITero Element 2 және iTero Element Flex сканерімен жұмыс істеу
	3.1 Сканерге кіру
	3.1.1 Құпиясөзіңізді қалпына келтіру

	3.2 Сканерден шығу
	3.3 Сканерді өшіру
	3.4 Сканерді кеңсе ішінде жылжыту
	3.5 Пайдаланушы интерфейсі
	3.5.1 Сканердің құралдар тақтасы
	3.5.2 Сенсорлық экранның ым қимылдары

	3.6 Сканер параметрлерін анықтау
	3.6.1 Компьютер параметрлерін анықтау
	3.6.1.1 Әдепкі жарықтық параметрін анықтау
	3.6.1.2 Әдепкі дыбыс көлемінің параметрін анықтау
	3.6.1.3 Wi-Fi параметрлерін анықтау
	3.6.1.4 Уақыт белдеуіңізді анықтау

	3.6.2 Пайдаланушы параметрлерін анықтау
	3.6.2.1 Сканерлеу параметрлерін анықтау
	3.6.2.2 Rx параметрлерін анықтау
	3.6.2.3 Қол қою параметрлерін анықтау
	3.6.2.4 Тіл параметрлерін анықтау

	3.6.3 Жүйе параметрлерін анықтау
	3.6.3.1 Жүйеге кіру параметрлерін анықтау
	3.6.3.2 Диагностика жүргізу
	3.6.3.3 Лицензиялар
	3.6.3.4 Жүйе туралы ақпарат
	3.6.3.5 Конфигурация синхрондауы
	3.6.3.6 Экспорттау параметрлері



	4 Жаңа сканерлеуді бастау
	4.1 Rx толтыру
	4.1.1 Қалпына келтіру сканерлеу түрлерімен жұмыс

	4.2 Емделушіні сканерлеу
	4.2.1 Сканерлеу нұсқаулықтары
	4.2.2 Сканерлеудің үздік әдістері
	4.2.3 Сканерлеу опциялары
	4.2.3.1 Қосымша сканерлеу қызметі
	4.2.3.2 Түс ауыстырғышымен сканерлеу
	4.2.3.3 Келесі сканерлеу сегментіне ауысу

	4.2.4 Сканды өзгерту
	4.2.4.1 Сегментті жою
	4.2.4.2 Таңдауды жою
	4.2.4.3 Жетіспейтін анатомияны толтыру


	4.3 Сканды қарау
	4.3.1 Жетіспейтін скан сегменті туралы хабарландырулар
	4.3.2 Өшіргіш құралымен жұмыс атқару
	4.3.3 Саңылау құралымен жұмыс атқару
	4.3.4 Жиектерді кесу құралымен жұмыс атқару
	4.3.5 Тіс көшірмесін бөлу құралымен жұмыс атқару
	4.3.6 Сканерлеу таймерін пайдалану

	4.4  Сканды жіберу
	4.5 Қалпына келтіру сканерлеу негіздері
	4.6 Ортодонттық сканерлеудің негіздері
	4.7 Қарау құралымен жұмыс атқару
	4.7.1 Саңылау құралы


	5 Емделушілермен жұмыс істеу
	5.1 Емделушілерді іздеу
	5.2 Емделушінің деректерін қарау
	5.3 Нақты емделуші үшін жаңа сканерлеуді бастау
	5.4 Rx қарау
	5.5 Қарау құралында алдыңғы скандарды қарау
	5.5.1 iTero TimeLapse технологиясын қолдана отырып алдыңғы скандарды салыстыру


	6 Тапсырыстармен жұмыс атқару
	7 Хабарларды қарау
	8 MyiTero-мен жұмыс атқару
	9 iTero Invisalign мүмкіндіктері
	9.1 Invisalign Нәтиже Симуляторы
	9.2 Invisalign Прогресті Бағалау
	9.3 Invisalign Go жүйесі

	10 Күтім және техникалық қызмет көрсету
	10.1 Таяқша мен кабельді пайдалану
	10.2 Таяқшаны тазарту және залалсыздандыру
	10.2.1 Сканердің сенсорлық экранын тазалау

	10.3 Веб-камераға техникалық қызмет көрсету

	11 Клиника LAN желісінің нұсқаулықтары
	11.1 Кіріспе
	11.2 Дайындық шаралары
	11.3 Роутер нұсқаулықтары
	11.4 Интернет байланысына қатысты нұсқаулар
	11.5 Брандмауэр
	11.6 Wi-Fi кеңестері
	11.7 Alig хост атауына қатысты ұсыныстары

	12 Электрмагниттік үйлесімділік декларациясы
	13 iTero Element қауіпсіздік кітапшасы
	14 Жүйе сипаттамалары
	14.1 Жүйе сипаттамалары - iTero Element 2
	14.2 Жүйе сипаттамалары - iTero Element Flex

	Көрсеткіш

