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Autorių teisės 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės 
saugomos. 

Šiame vadove pateikta informacija gali būti 
keičiama be įspėjimo. 

Šiame vadove aprašyta aparatinė ir programinė 
įranga pateikiama pagal pardavimo ir paslaugų 
sutartį ir gali būti naudojama tik pagal šio susitarimo 
sąlygas. 

Be išankstinio rašytinio „Align Technology.“ 
sutikimo, jokia šio vadovo dalis negali būti 
atkuriama, kopijuojama, saugoma paieškos 
sistemoje arba perduodama bet kokiu būdu 
(elektroniniu ar mechaniniu), bet kokiam kitam 
tikslui, išskyrus įprastą kliento naudojimą. 

Versija lietuvių kalba  
Atnaujinta 2019 m. lapkričio mėn. 

Prekių ženklai 
„Align“, „Invisalign“, „iTero“, „iTero Element“, 
„iTero Element 5D“ ir kiti yra prekiniai ženklai ir / ar 
paslaugų ženklai, priklausantys „Align Technology, 
Inc.“ arba vienam iš jos filialų ar dukterinių įmonių, 
ir gali būti registruoti JAV ir/ar kitose šalyse. 

Visi kiti šiame vadove nurodyti prekių ženklai arba 
registruojami prekių ženklai yra jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė. 
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http://www.aligntech.com/
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Kontraindikacijos 
Asmenims, kuriems diagnozuota epilepsija, mirksinti „iTero“ skaitytuvo šviesa gali sukelti epilepsinį šoką. 
Prietaiso naudojimo metu šie asmenys turėtų vengti akių kontakto su mirksinčiomis sistemos šviesomis. 

Atitiktis 
1 klasės lazerio atitiktis 
Šis prietaisas atitinka „21 CFR 1040.10“ ir 
„EN 60825-1“ reikalavimus. 

 

Atitiktis EMC reikalavimams 
Šis prietaisas atitinka toliau nurodytą EMC standartą: 

„IEC 60601-1-2 Medicininiai elektros įrenginiai. 
1-2 dalis: Bendrieji saugos ir esminių charakteristikų 
reikalavimai – Papildomas standartas: 
Elektromagnetiniai reiškiniai. Reikalavimai ir 
bandymai.“ 

Atitiktis CSA reikalavimams 
Šis prietaisas atitinka šiuos Kanadoje ir JAV 
galiojančius CSA standartus: „UL Std Nr. 60601-1 
Medicininiai elektros įrenginiai. 1 dalis. Bendrieji 
saugos reikalavimai.“ 

 

Atitiktis saugos reikalavimams 
Šis prietaisas atitinka toliau nurodytą saugumo 
standartą: 

„IEC 60601-1 Medicininiai elektros įrenginiai. 1 dalis: 
Bendrieji saugos ir esminių charakteristikų 
reikalavimai.“ 

Atitiktis FCC reikalavimams 
Šis prietaisas atitinka FCC Taisyklių 15 dalį ir jo 
veikimui taikomos šios dvi sąlygos: 

1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių. 
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, 

įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą veikimą. 

 
FCC įspėjimas  
Jeigu prietaisas modifikuojamas be aiškaus 
gamintojo pritarimo, naudotojas gali netekti teisės 
naudotis prietaisu pagal FCC taisykles. 

Atitiktis CE reikalavimams 
Šis prietaisas atitinka Tarybos medicinos prietaisų 
direktyvą 93/42 / EEB. 
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Simboliai 
Toliau nurodytais simboliais gali būti pažymėti „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ aparatinės įrangos 
komponentai, jie gali būti nurodyti šiame vadove bei kitame „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ tekste. 

 
Kai tik prietaise pasirodo šis simbolis, 
rekomenduojama šiame vadove ieškoti 
informacijos apie tinkamą šio prietaiso 
naudojimą. 

 
Taikomoji BF tipo dalis. Bet kuris 
komponentas, pažymėtas šiuo simboliu, yra 
BF tipo elektros izoliacija. 

 
Būtina atskirti surinktas elektros atliekas ir 
elektroninę įrangą. Laikantis Europos 
direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų (EEĮ), šio produkto negalima išmesti 
kartu su buitinėmis ar komunalinėmis 
atliekomis. Šiame prietaise yra EEĮ atliekoms 
priskirtos medžiagos. 
Susisiekite su EARN aptarnavimo tarnyba. 
Internetinės užklausos formos nuoroda: 
http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 
Dėmesio! Šis simbolis naudojamas norint 
atkreipti dėmesį į taikomus specialius su 
įrenginiu susijusius įspėjimus ar atsargumo 
priemones. Jei prietaise pasirodo šis 
simbolis, būtina šiame vadove ieškoti 
informacijos apie saugumo reikalavimus. 

 
Šiuo simboliu pažymėtos dalys ar priedai 
neturi būti naudojami pakartotinai. 

 
ATSARGIAI: pagal JAV federalinį įstatymą 
šis prietaisas gali būti užsakomas ar 
parduodamas tik licencijuotiems 
stomatologams, ortodontams ar dantų 
gydymo specialistams. Sistema naudojama 
kaip receptinis medicinos prietaisas ir turėtų 
būti naudojama tik kvalifikuotų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų. 

 
Medicinos prietaiso gamintojas. 

 
Užsakymo numeris. 

 
Serijos numeris. 

 
Kintamoji srovė. 

 
Nurodo medicinos prietaisą, kurį reikia 
saugoti nuo drėgmės. 

 
Rodo temperatūros ribas, kurioms esant 
galima saugiai naudoti medicinos prietaisą. 

 
Nurodo, kad naudotojui reikia perskaityti 
naudojimo instrukcijas. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Gamintojo partijos kodas. 

 
Nurodo atmosferos slėgį, kuriam esant 
medicinos prietaisas gali būti saugiai 
naudojamas. 

 
Nurodo drėgmės, kuri gali saugiai veikti 
medicinos prietaisą, diapazoną. 

 
Dūžta, elgtis atsargiai. 

 
Ši pusė turi būti nukreipta į viršų. 

 
IEC 60417-5031:Nuolatinė srovė. 

 
Lazdelė (nuskaitymo prietaisas). 

 
USB lizdas. 

 
Elektros baterija. 

 
IEC 60417-5009:BUDĖJIMO REŽIMAS. 

 
ATSARGIAI: neužlipkite ant „iTero Element 
Flex“ koncentratoriaus. 

 
Nurodo įgaliotąjį atstovą Europos Bendrijoje. 

 
Nurodo, kad prietaisas atitinka RoHS 
reikalavimus Kinijai. 
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Saugos nurodymai 
Prieš pradėdami dirbti su sistema, visi naudotojai privalo perskaityti šias saugos instrukcijas.  

 

Energijos šaltinis Energija į sistemą tiekiama per vidinį medicininės klasės energijos šaltinį. 

Baterijos energija Tik „iTero Element 2“: 

• Įkrovimas – skaitytuvo baterija bus pilnai įkrauta per 2 valandas nuo prijungimo 
prie maitinimo šaltinio. 

• Naudodami pilnai įkrautą bateriją, nuskaitymo prietaisu galite naudotis iki 
30 minučių. 

• Įspėjimas: skaitytuvas turi ličio jonų įkraunamą bateriją. Neteisingai pakeitus 
bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik gamintojo rekomenduojamo tipo 
baterija. Naudotas baterijas utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.  

Elektros saugos 
įspėjimai 

• Elektros šoko pavojus!!Tik įgalioti „Align Technology“ specialistai gali nuimti 
išorines plokštes ir dangčius. Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų 
atlikti pats naudotojas.  

• Siekiant išvengti elektros šoko rizikos, skaitytuvas turi būti prijungtas tik prie 
įžeminto energijos tiekimo šaltinio.  

• Tik „Align Technology“ patvirtinta interneto kamera arba USB laikmena turėtų 
būti prijungta prie jutiklinio ekrano galinėje pusėje esančių USB lizdų. 

Tik „iTero Element Flex“: 

• „iTero Element Flex“ komplektacijoje yra koncentratorius, tiekiantis energiją 
lazdelei. „Flex“ koncentratorius turi būti laikomas sausai ir apsaugotas nuo 
sugadinimo. 

• „Flex“ koncentratorių prijunkite tik prie nešiojamųjų kompiuterių, patvirtintų 
pagal IEC60950 ir UL60950-1.Nešiojamasis kompiuteris ir visi jo priedai turi 
būti laikomi bent 1,5 m atstumu nuo paciento. Tuo pat metu nebandykite 
nuskaityti paciento ir liesti nešiojamo kompiuterio ar bet kurio jo priedo.  

• Tik „iTero“ lazdelė ir patvirtintas nešiojamas kompiuteris turi būti prijungti prie 
„Flex“ koncentratoriaus USB lizdų.  

• „Flex“ koncentratoriaus įjungimui į kintamosios srovės lizdą turi būti 
naudojamas tik „Align Technology“ patvirtintas maitinimo laidas.  

Belaidis vietinis 
tinklas (LAN)  

Sistemoje yra belaidis LAN įrenginys.  

Saugumo 
klasifikacijos  

• Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: 1 klasė.  
• Apsaugos nuo elektros smūgio laipsnis: tipas BF.  
• Apsaugos laipsnis nuo vandens kenksmingo patekimo: įprastas.  
• Įranga netinkama naudoti prie degių anestezinių mišinių.  
• Veikimo būdas: nuolatinis.  

Receptinis 
sveikatos 
prietaisas  

Sistema naudojama kaip receptinis medicinos prietaisas ir turėtų būti naudojama 
tik kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų.  
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Nuskaitymo 
prietaiso įspėjimai  

• Lazdelė skleidžią raudoną lazerio šviesą (680nm, 1 klasė) bei baltą šviesos diodų 
(LED) šviesą. Įprastas lazdelės naudojimas nekenkia žmogaus akiai. Vis dėlto, 
neturėtumėte nukreipti lazdelės skleidžiamos šviesos tiesiogiai pacientui į akis.  

• Venkite kabelio susisukimo, mazgų susidarymo, kabelio traukimo ir užlipimo 
ant jo.  

• Kai sistema nenaudojama, lazdelę reikia įstatyti į laikiklį, o zondą nukreipti 
į jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta akies kontakto su lazerio spinduliu ar 
mirksinčia balta šviesos diodų (LED) spalva.  

• Aktyvuokite lazdelę tik tuomet, kai lazdelės galiukas yra paciento burnoje. 
• Venkite dėti lazdelę į laikiklį tol, kol vis dar vykdoma nuskaitymo operacija. 
• Jei skaitytuvo veikimas sutrinka arba pastebimi fiziniai pažeidimai, skaitytuvo 

nebenaudokite ir susisiekite su Klientų aptarnavimo tarnyba. 

Valymas ir 
dezinfekavimas  

• Siekiant išvengti kryžminio užteršimo, privaloma: 
o Po kiekvieno paciento nuvalyti ir dezinfekuoti lazdelę, kaip aprašyta 

skyriuje 10.2, ir pakeisti vienkartinį gaubtelį, kaip aprašyta skyriuje 
1.4.3.1.1. 

o Po kiekvieno paciento nusiimti ir pakeisti pirštines. 
o Išmesti suplėšytas, užterštas ar nuimtas pirštines. 

• Utilizuoti nuskaitymo gaubtelius, laikantis standartinių darbo procedūrų ar 
vietinių taisyklių, skirtų užterštų medicinos atliekų šalinimui.  

Išpakavimas ir 
montavimas  

Sistema turėtų būti išpakuojama ir sumontuojama vadovaujantis toliau nurodytomis 
„Align Technology“ instrukcijomis, aprašytomis skyriuje 2.1  

Darbo aplinka  • Siekiant išvengti gedimų, iš vienos patalpos į kitą sistema turėtų būti 
perkeliama labai atsargiai.  

• Neužblokuokite lazdelės ir ekrano oro angų.  
• Sistema skirta naudoti tik patalpose. Prietaisas neturi būti veikiamas tiesioginių 

saulės spindulių, pernelyg didelio karščio ar drėgmės.  
• Tik „iTero Element Flex“: Jei „iTero Element Flex“ ką tik buvo pristatytas į biurą 

iš karštos, šaltos arba drėgnos aplinkos, siekiant išvengti vidinės kondensacijos, 
jį reikia atidėti į šalį tol, kol jis prisitaikys prie kambario temperatūros.  

Elektromagnetiniai 
trukdžiai  

ĮSPĖJIMAS: šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka medicinos 
prietaisų reikalavimus pagal standartą IEC60601-1-2.  

Šis standartas sukurtas siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingų trukdžių 
tipiniame medicinos įrenginyje. Vis dėlto, kadangi sveikatos priežiūros zonose 
daugėja radijo dažnius perduodančios įrangos ir kitų elektrinių ar elektromagnetinių 
trukdžių šaltinių (pvz., mobiliųjų telefonų, mobiliųjų dvipusių radijų, elektros 
prietaisų, RFID), gali būti, kad aukštas tokių trukdžių lygis ar arti esantis jų šaltinis 
sutrikdys šio prietaiso veikimą. Tokiu atveju prietaisas į darbo režimą gali būti 
gražintas po naudotojo intervencijos arba įsijungus automatiniam-atkūrimo režimui. 

Bendroji 
informacija 

ĮSPĖJIMAI:  

• Jokie šios įrangos pakeitimai nėra leidžiami.  
• Tik „iTero Element 2“: surinkus prietaisą, jutiklinis ekranas turi visada būti 

pritvirtintas prie stovo. 
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1 Įvadas 

1.1 Apie šį dokumentą 
Šiame dokumente pateikiama bendroji informacija bei „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ skaitytuvų ir 
programinės įrangos apžvalga. Taip pat šiame dokumente aprašoma, kaip surinkti sistemą, įdiegti 
programinę įrangą į „iTero Element Flex“ sistemas, įjungti ir išjungti sistemą, kaip tinkamai tvarkyti lazdelę ir 
laidą, kaip valyti ir dezinfekuoti lazdelę bei kaip pakeisti lazdelės gaubtelius tarp pacientų. 
• „iTero Element 2“ suteikia spartesnį nuskaitymo apdorojimą, patobulintą ergonomiką ir aukštos raiškos 

vaizdus su naujos kartos skaičiavimais, 21,5 colių jutikliniu plačiu ekranu, integruota baterija ir 
ergonomišku, centre esančiu laikikliu, užtikrinančiu lengvą lazdelės pasiekimą. 

• „iTero Element Flex“, tik lazdelę turinti sistema su nešiojamu, specialiai pritaikytu dėklu, leidžia naudoti 
technologijas net ir mažiausiose operacinėse. Siekiant sumažinti vietos patalpose reikalavimus ir 
padidinti sistemos mobilumą, ji gali būti prijungta prie „Align Technology“ patvirtintų nešiojamų 
kompiuterių. 

1.2 Paskirtis 
„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ - tai intraoraliniai skaitytuvai, turintys šias savybes ir skirti šiam 
naudojimui: 
• Skaitytuvo optinio įspūdžio (CAD / CAM) funkcija numatyta/skirta dantų ir burnos audinių topografinių 

vaizdų įrašymui. Iš „iTero“ gauti duomenys gali būti naudojami ir gaminant odontologinius prietaisus 
(pvz., kapas, breketus ir pan.) bei priedus. 

• „iTero“ skaitytuve „iTero“ programinė įranga naudojama skaitmeninius dantų, burnos minkštųjų audinių ir 
struktūros bei sąkandžio atspaudus užfiksuoti 3D formatu. Programinė įranga valdo duomenų 
apdorojimą, palengvina duomenų integravimą ir eksportuoja duomenis, skirtus CAD / CAM dantų 
restauracijų gamybai, ortodontiniams prietaisams, atramoms ir priedams. Be duomenų nuskaitymo, 
galima importuoti/eksportuoti informaciją apie įvairius pacientus ir atvejus arba panaudoti ją simuliacijos 
tikslais. Prietaise yra ir kitų funkcijų, skirtų sistemos aptarnavimui ir patvirtinimui bei užsakymų valdymui. 

1.3 Privalumai 
„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ sistemos pasižymi svarbiais privalumais, lyginant su esamais 
vainikų gamybos būdais: įskaitant nuskaitymą be miltelių, didesnį vainikų gamybos tikslumą ir tiesioginį 
grįžtamąjį ryšį nuskaitymo proceso metu. 
Apsilankykite mūsų tinklalapyje http://www.itero.com ir sužinokite, kaip „iTero“ paslaugos gali sustiprinti jūsų 
verslą, didinant patenkintų pacientų skaičių, gerinant klinikinius rezultatus ir stiprinant biuro efektyvumą. 

http://www.itero.com/
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1.4 „iTero Element“ aparatinė įranga 
Toliau aprašomi šie „iTero“ skaitytuvo modeliai: 
• „iTero Element 2“ 

o Stovo su ratukais konfigūracijos prietaisas 
o Stovo konfigūracija 

• „iTero Element Flex“ 
o Nešiojamojo kompiuterio konfigūracijos prietaisas (galimas tik tam tikrose šalyse) 

Minimalūs sistemos reikalavimai nurodyti tinklalapyje http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex. 

1.4.1 „iTero Element 2“ 
Vaizdas iš priekio  

 

A Jutiklinis ekranas 
B Maitinimo jungiklis 
C Maitinimo LED indikatorius 
D Lazdelė 
E Laikiklis 
F Pagrindas su ratukais 

Paveikslėlis 1: „iTero Element 2“ vaizdas iš priekio 

http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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Vaizdas iš galo  

 

A Lazdelės jungtis 

B Lazdelės laidas 

C Ekrano maitinimo laidas 

Paveikslėlis 2: „iTero Element 2“ vaizdas iš galo 

1.4.2 „iTero Element Flex“ 

 

A Nešiojamas 
kompiuteris 
su jutikliniu 
ekranu 

B „iTero Element 
Flex“ 
koncentratorius 

C Lazdelė ir 
laikiklis 

 

Paveikslėlis 3: „iTero Element Flex“ 
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1.4.2.1 „iTero Element Flex“ transportavimas 
Siekiant užtikrinti maksimalią sistemos apsaugą, transportuojant sistemą rekomenduojama laikytis žemiau 
pateiktų instrukcijų: 
1. Pritvirtinkite mėlyną apsauginį gaubtelį ant lazdelės. 
2. Transportuodami sistemą iš vieno biuro į kitą, sudėkite visus elementus į pateiktą dėklą. 

  
Paveikslėlis 4: „iTero Element Flex“ pateiktame dėkle nešimui 

3. Siekiant apsaugoti sistemos elementus nuo drėgmės, užtikrinkite dėklo laikymą sausoje vietoje. 

1.4.3 „iTero Element“ lazdelė: 

 

A Vienkartinis gaubtelis 

B Jutiklinis ekranas 

C Šoniniai mygtukai: nuskaitymas, įjungimas / išjungimas, jutiklinio ekrano įjungimas 

D Ventiliavimo angos 

E Ištraukiamas lazdelės laidas su USB jungtimi 
Paveikslėlis 5: „iTero Element“ lazdelė 
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1.4.3.1 „iTero Element“ lazdelės gaubteliai 
Yra 2 tipų lazdelės gaubteliai: 
• Apsauginis gaubtelis: kai skaitytuvas nenaudojamas, optinio lazdelės paviršiaus apsaugai naudokite 

mėlyną apsauginį gaubtelį. 
• Vienkartinis gaubtelis: prieš nuskaitydami pacientą, uždėkite naują vienkartinį gaubtelį. 

  
Paveikslėlis 6: Apsauginis gaubtelis Paveikslėlis 7: Vienkartinis gaubtelis 

1.4.3.1.1 Lazdelės gaubtelių keitimas tarp pacientų 
Lazdelės gaubteliai skirti vienam pacientui ir, siekiant išvengti kryžminio užteršimo, turi būti pakeisti po 
kiekvieno paciento. 

ATSARGIAI: Utilizuokite panaudotus gaubtelius laikydamiesi standartinių darbo procedūrų ar 
vietinių taisyklių, skirtų užterštų medicinos atliekų šalinimui. 

 
Norėdami pakeisti lazdelės gaubtelį: 
1. Šiek tiek spustelėkite vienkartinį gaubtelį per vidurį, lėtai nuimkite gaubtelį nuo lazdelės ir išmeskite. 

 
Paveikslėlis 8: Lazdelės gaubtelio nuėmimas 
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ĮSPĖJIMAS: OPTINIS PAVIRŠIUS! 
NELIESKITE optinio paviršiaus. Kontaktas gali sukelti pavojų. Jei reikalingas valymas, naudokite 
gaubtelių dėžutėje esančią anti statinę šluostę. Išsamesnė informacija pateikiama gaubtelių dėžutėje 
esančiame informaciniame lapelyje. 

 
Paveikslėlis 9: Optinis lazdelės paviršius 

2. Nuvalykite ir dezinfekuokite lazdelę, kaip aprašyta skyriuje 10.2. 
3. Švelniai stumkite naują gaubtelį ant lazdelės galiuko, kol jis spragtelės vietoje. 

Pastaba: Jei skaitytuvas nebus naudojamas iškart, pritvirtinkite mėlyną apsauginį gaubtelį. 

 
Paveikslėlis 10: Švelniai stumkite naują gaubtelį į vietą 

1.5 „iTero“ programinė įranga 
Nauja „iTero Element 2“ sistema tiekiama su įdiegta programine įranga. Į „iTero Element Flex“ sistemas 
reikia įdiegti programinę įrangą, kaip aprašyta skyriuje 2.2. 
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2 Pradžia 

2.1 Surinkimo instrukcijos 

2.1.1 „iTero Element 2“ skaitytuvo surinkimas – stovo su ratukais konfigūracijos prietaisas 
Surenkant „iTero Element 2“ skaitytuvą, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų: 

 
Kintamoji 
srovė 

 
Baterija 

 
Spustelėti 

 
Nuolatinė 
srovė 

 
Maitinimo 
mygtukas 

 
Lazdelė 

 
Surinkimui 
reikalingi 
2 žmonės 

 

A Jutiklinis 
ekranas 

B Maiti-
nimo 
jungiklis 

C Maiti-
nimo 
LED 
indi-
katorius 

D Lazdelė 
E Laikiklis 
F Pagrin-

das su 
ratukais 

 
1. Patikrinkite dėžių turinį. 

 
2. Prijunkite stovą prie pagrindo su 

ratukais. 

 
3. Naudodami didesnįjį šešiakampį 

raktą, priveržkite 2 šešiakampius 
varžtus. 

 
4. Nuimkite dangtelį nuo rankenos 

galo. 

 
5. Pritvirtinkite lazdelės laikiklį prie 

pagrindo su ratukais priekinės 
dalies. 
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6. Laikykite laikiklį.  

 
7. Naudodami mažesnįjį šešiakampį 

raktą, priveržkite lazdelės laikiklio 
galinę pusę šešiakampiu varžtu. 

 
8. Uždėkite dangtelį ant rankenos. 

 
9. Nuimkite galinėje stovo pusėje 

esantį magnetinį dangtelį. 

 
10. Atlaisvinkite varžtus ir nuimkite 

baterijos dangtelį. 

 
11. Įstumkite bateriją į baterijos lizdą 

ir priveržkite varžtus. 

 
12. Pakelkite jutiklinį ekraną, 

paruošdami jį montavimui. 

 
13. Norėdami pritvirtinti ekraną, 

apsukite skaitytuvą ir priveržkite 
varžtą. 

 
14. Pritvirtinkite maitinimo laidą prie 

DC ženklu (nuolatinė srovė) 
pažymėto lizdo, kaip tai parodyta 
kitame paveikslėlyje. 
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Įkištas maitinimo laidas.  

 
15. Pritvirtinkite magnetinį galinį 

dangtelį. 

 
16. Įdėkite lazdelę į laikiklį. 

 
17. Prijunkite lazdelės laidą jutiklinio 

ekrano gale. 

 
18. Prijunkite maitinimo laidą prie 

stovo apačios. 

 
19. Spaustuku pritvirtinkite laidą prie 

stovo su ratukais apačios. 

 
20. Nuotolinio mokymo ar pagalbos 

seansų metu padėkite internetinę 
kamerą ant jutiklinio ekrano. 

 
21. Prijunkite kamerą prie USB lizdo, 

esančio jutiklinio ekrano 
apačioje. 

 
22. Prijunkite maitinimo laidą 

į kintamosios srovės lizdą ir 
paspaudę maitinimo mygtuką 
įjunkite skaitytuvą. 
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2.1.2 „iTero Element 2“ skaitytuvo surinkimas – stovo konfigūracija 
Surenkant „iTero Element 2“ skaitytuvą, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų: 

 
1. Įstatykite stovą į rėmą. 

 
2. Priveržkite varžtus šešiakampiu 

raktu. 

 
3. Nuimkite dangtelį. 

 
4. Pritvirtinkite naują dangtelį. 

 
5. Pakelkite jutiklinį ekraną, 

paruošdami jį montavimui. 

 
6. Norėdami pritvirtinti ekraną, 

apsukite skaitytuvą ir priveržkite 
varžtą. 

 
7. Pritvirtinkite dangtelį. 

 
8. Prijunkite maitinimo laidą prie 

prievado, pažymėto DC. 

 
9. Prijunkite lazdelės laidą jutiklinio 

ekrano gale. 
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10. Nuotolinio mokymo ar pagalbos 

seansų metu padėkite internetinę 
kamerą ant jutiklinio ekrano. 

 
11. Prijunkite kamerą prie USB lizdo, 

esančio jutiklinio ekrano apačioje. 

12. Prijunkite maitinimo laidą 
į kintamosios srovės lizdą ir 
paspaudę maitinimo mygtuką 
įjunkite skaitytuvą. 
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2.1.3 „iTero Element Flex“ skaitytuvo surinkimas 
Surenkant „iTero Element Flex“ skaitytuvą, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų: 

A Koncentratorius ir 

koncentratoriaus 

maitinimo laidas 

B Laikiklis 

C Lazdelė ir lazdelės laidas 

D USB laidas, skirtas nešiojamo 

kompiuterio ir koncentratoriaus 

prijungimui  
1. Įdėkite lazdelę į laikiklį. 

 
2. Prijunkite koncentratoriaus 

maitinimo laidą prie 
koncentratoriaus. 

 
3. Prijunkite USB laidą prie 

koncentratoriaus. 

 
4. Prijunkite USB laidą prie 

nešiojamo kompiuterio. 

 
5. Prijunkite lazdelės laidą prie 

koncentratoriaus. 

6. Įkiškite koncentratoriaus 
maitinimo laidą į kintamosios 
srovės maitinimo lizdą. 

Pastabos: 

• Koncentratorius visada turi 
būti prijungtas prie 
kintamosios srovės lizdo 

• Atliekant intraoralinį 
nuskaitymą, nešiojamas 
kompiuteris turi būti prijungtas 
prie kintamosios srovės lizdo. 
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2.2 „iTero“ programinės įrangos diegimas - „iTero Element Flex“ 
Naujos „iTero Element 2“ sistemos tiekiamos su įdiegta programine įranga, tačiau naudotojai turi patys įdiegti 
programinę įrangą „iTero Element Flex“ sistemose. 
Pastaba: prieš įdiegiant „iTero“ programinę įrangą, prašome įdiegti visus galimus „Windows“ naujinius. Nauji 
„Windows“ palaikantys kompiuteriai naujinius turėtų įdiegti automatiškai. 
Norėdami tinkamai įdiegti ir konfigūruoti savo „iTero Element Flex“ sistemą įsitikinkite, kad: 
• Lazdelė pritvirtinta laikiklyje ir prijungta prie koncentratoriaus 
• Koncentratorius prijungtas prie nešiojamojo kompiuterio 
• Programinės įrangos diegimo metu nešiojamas kompiuteris yra įjungtas į sieninį kintamosios srovės lizdą 
Norėdami įdiegti „iTero“ programinę įrangą „iTero Element Flex“ sistemoje: 
1. Įdiekite visus galimus „Windows“ naujinius. 

a. Norėdami patikrinti „Windows“ naujinius, atidarykite „ Settings“ („Nustatymai“) („Windows“ klavišas + I) 
ir pasirinkite „Update & Security“ („Atnaujinimai ir sauga“)  

b. Spustelėkite „Windows Update“ („Windows naujiniai“). 
c. Jei norite pamatyti, ar yra galimų atnaujinimų, paspauskite „Check for updates“ („Patikrinti 

atnaujinimus“). 
2. Užregistruoto el. pašto adreso gautų laiškų dėžutėje suraskite el. laišką pavadinimu „Your iTero was 

shipped“ („Jūsų „iTero“ buvo išsiųstas“), kuriame pateikiamos atsisiuntimo instrukcijos. 
3. Atidarykite programinės įrangos atsisiuntimo puslapį spustelėdami nuorodą arba eikite į svetainę 

http://download.itero.com 
4. Svetainėje spustelėkite mygtuką „Get started“ („Pradėti“) .Bus atsisiųstas „FirstTimeInstaller.exe“ 

failas. 
5. Paleiskite atsisiųstą įdiegimo failą ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad 

užbaigtumėte „iTero“ programinės įrangos įdiegimą. 

Rodomas „Welcome“ („Sveiki“) ekranas. Tęskite kaip aprašyta skyriuje 2.3, žemiau. 

http://download.itero.com/
http://download.itero.com/
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2.3 Pirmasis prisijungimas prie skaitytuvo 
Kai pirmą kartą įjungiate skaitytuvą, rodomas „Welcome“ („Sveiki“) ekranas: 

 
Paveikslėlis 11: Pasveikinimo ekranas 

Pasirinkite reikiamą kalbą ir vieną iš šių režimų: 
• „Demo mode“ („Demonstracinis režimas“): leidžia susipažinti su skaitytuvo funkcijomis bei atlikti 

bandomuosius nuskaitymus neišsaugant duomenų. Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 2.4. 
• „Make It Mine“ („Individualizavimas“): leidžia užregistruoti skaitytuvą. Daugiau informacijos 

pateikiama skyriuje 2.5. 
Pastaba: jei pasirinksite demonstracinį režimą prieš individualizavimo parinktį, norėdami pasiekti 
individualizavimo parinktį turėsite iš naujo paleisti skaitytuvą. 

2.4 Darbas demonstraciniu režimu 
Demonstracinis režimas skirtas naujų darbuotojų mokymui ir nuskaitymo praktikai atlikti. Demonstracinis 
režimas yra pasiekiamas bet kuriuo metu ir yra skirtas mokytis dirbti skaitytuvu: mokytis nuskaitymo metodų, 
receptų pateikimo būdų, atvejų tipų ir susipažinti su „iTero“ sąsaja. Demonstracinis režimas apima visus 
nuskaitymo proceso aspektus ir įvairius pavyzdinius atvejus, tokius kaip klinikiniai atvejai, „Invisalign“ atvejai 
ir atkuriamieji atvejai. 
Naudojant demonstracinį režimą bandomiesiems nuskaitymams, šiek tiek dryžuotas fonas ir raudona žymė 
viršutiniame kairiajame kampe nurodys, kad šiuo metu naudojatės demonstraciniu režimu. Demonstracinį 
režimą rasite „Welcome“ („Sveiki“) ekrane, jeigu prisijungiate pirmą kartą, arba bet kuriuo metu, spustelėdami 
pradžios ekrane esantį „iTero“ logotipą. 
Pastaba: nuskaitymai, atlikti demonstraciniame režime, negali būti išsaugoti ar pateikti paciento gydymui. 
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Norėdami įjungti demonstracinį režimą po prisijungimo: 
1. Skaitytuvo ekrano viršuje spustelėkite „iTero Element“ logotipą. 

 
Paveikslėlis 12: „iTero Element“ logotipas 

2. Spustelėkite „ Demo mode“ („Demonstracinis režimas“). 

 
Paveikslėlis 13: Demonstracinio režimo parinktis 

Rodomas „Login“ („Prisijungimas“) langas, leidžiantis pasirinkti demonstracinio režimo naudotoją. 

 
Paveikslėlis 14: Prisijungimo langas su demonstracinio režimo naudotojų sąrašu 
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3. Norėdami peržiūrėti atkuriamuosius atvejus, išskleidžiamajame sąraše „Doctor name“ („Gydytojo 
vardas“) pasirinkite „Dr. Demo , iTero“. 

 
Paveikslėlis 15: Mygtukas „Demo Login“ („Demonstracinis prisijungimas“) 

4. Spustelėkite „Demo Login“ („Demonstracinis prisijungimas“). 
Rodomas demonstracinio režimo pradinis ekranas, o viršutiniame kairiajame lango kampe rodomas 
užrašas „Demo Mode“ („Demonstracinis režimas“). 

 
Paveikslėlis 16: Pradinis demonstracinio režimo ekranas 
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5. Norėdami peržiūrėti demonstracinius atvejus, spustelėkite „Orders“ („Užsakymai“) – bus pateiktas šiuo 
metu vykdomų užsakymų sąrašas bei ankstesnių užsakymų sąrašas. 

 
Paveikslėlis 17: Demonstraciniai atvejai, rodomi ankstesnių užsakymų sąraše 

6. Spustelėkite reikiamą demonstracinį atvejį. 
Pasirinktas atvejis yra išplečiamas ir parodomos šios parinktys: 

 
Paveikslėlis 18: Ankstesnių užsakymų polangis – parinktys 

Daugiau informacijos apie darbą su užsakymais rasite skyriuje 6. 
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2.4.1 Išėjimas iš demonstracinio režimo 
Norėdami išeiti iš „Demo Mode“ („Demonstracinis režimas“): 
• Spustelėkite „iTero Element“ logotipą, tuomet spustelėkite „Exit Demo“ („Išeiti iš demonstracinio 

režimo“). 

 
Paveikslėlis 19: Išėjimas iš demonstracinio režimo 

2.5 Skaitytuvo registravimas - Individualizavimo procesas 
Siekiant užbaigti skaitytuvo registracijos procesą, Jums reikia nurodyti: 
• Naudotojo vardą 
• Naudotojo slaptažodį 
• Įmonės ID 
Iš „iTero“ atstovo gausite el. laišką su prisijungimo duomenimis ir išsamia informacija apie tai, kaip atlikti 
„Make It Mine“ („individualizavimo“) procesą. 
Pastaba: jei prieš registruodami skaitytuvą pasinaudojote iš „Welcome“ („Sveiki“) puslapio pasiekiamu 
demonstraciniu režimu, norėdami pasiekti „Make It Mine“ („individualizavimo“) parinktį turėsite iš naujo 
paleisti skaitytuvą. 
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Norėdami užregistruoti skaitytuvą: 
1. Pasirinkite reikiamą kalbą. 
2. Spustelėkite „Make it Mine“ („Individualizavimas“). 

Rodomas „Connect“ („Prisijungti“) puslapis. 

 
Paveikslėlis 20: Tinklo pasirinkimas 

3. Pasirinkite reikiamą tinklo ryšį ir spustelėkite „Next“ („Kitas“). 
Tikrinamas ryšys su „Align“. 

 
Paveikslėlis 21: Ryšio su „Align“ tikrinimas 
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4. Kai patikrinimas bus baigtas, spustelėkite „Next“ („Kitas“). 
Rodomas „Time Zone“ („Laiko juosta“) puslapis. 

 
Paveikslėlis 22: Laiko juostos pasirinkimas 

5. Spustelėkite „Next“ („Kitas“), jei numatytoji laiko juosta yra teisinga, arba išskleidžiamajame sąraše 
pasirinkite savo laiko juostą, tuomet spustelėkite „Apply“ („Taikyti“). 
Rodomas „Register System“ („Sistemos registravimas“) puslapis. 

 
Paveikslėlis 23: Sistemos registravimas, norint tinkinti sąranką 
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6. Nurodytuose laukeliuose įveskite savo el. pašto adresą, slaptažodį ir įmonės ID, tuomet spustelėkite 
„Register“ („Registruotis“). 
Rodomas „Scanner Configuration“ („Skaitytuvo konfigūracija“) puslapis, kuriame rodomas jūsų „iTero“ 
prenumeratos paketas. 

 
Paveikslėlis 24: „iTero“ prenumeratos paketas 

7. Spustelėkite „Next“ („Kitas“). 
Rodomas „License Agreement“ („Licencijos sutartis“) puslapis. 

 
Paveikslėlis 25: Licencijos sutartis 
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8. Peržiūrėję licencijos sutartį, pažymėdami langelį sutikite su sutarties sąlygomis ir spustelėkite 
„Next“ („Kitas“). 
Sistema tikrina, ar yra naujinių, ir prireikus bus atnaujinta į naujausią versiją. 

 
Paveikslėlis 26: Tikrinama, ar yra naujinių 

9. Spustelėkite „Next“ („Kitas“). 
Sistema užregistruota ir paruošta. 

 
Paveikslėlis 27: Sistema užregistruota ir paruošta 

10. Norėdami prisijungti prie sistemos, spustelėkite „Login to iTero Element“ („Prisijungti prie 
„iTero Element“), kaip aprašyta kitame skyriuje. 
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3 Darbas su „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ skaitytuvais 

3.1 Prisijungimas prie skaitytuvo 
Įjungus skaitytuvą pasirodys „Login“ („Prisijungti“) langas. 

 
Paveikslėlis 28: Prisijungimo langas 

Įsitikinkite, kad jungiantis prie „iTero“ skaitytuvo Jūsų „MyAligntech“ paskyros informacija yra paruošta. Jums 
reikės Jūsų vardo, paskyros el. pašto adreso ir slaptažodžio. Užpildykite visus būtinus laukus ir spustelėkite 
„Login“ („Prisijungimas“) mygtuką. 
Norėdami prisijungti prie skaitytuvo: 
1. Išskleidžiamajame sąraše „Doctor Name“ („Gydytojo vardas“) pasirinkite savo naudotojo vardą. 
2. Įveskite el. pašto adresą, kurį naudojote registruodamiesi svetainėje myaligntech.com. Jūsų el. pašto adresas 

bus rodomas automatiškai, jei ankstesnėje prisijungimo sesijoje pažymėjote langelį „Remember me“ 
(„Prisiminti mane“). 

3. Įveskite slaptažodį. Jei pamiršote slaptažodį, galite jį nustatyti iš naujo, kaip aprašyta skyriuje 3.1.1. 
4. Pažymėkite langelį „Remember me“ („Prisiminti mane“), kad sistema prisimintų Jūsų el. pašto adresą 

būsimose sesijose. Norėdami prisijungti prie skaitytuvo vis dar turėsite įvesti slaptažodį. 
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5. Spustelėkite „Login“ („Prisijungimas“). 
Rodomas pagrindinis „iTero“ ekranas. 

 
Paveikslėlis 29: „iTero“ pagrindinis ekranas 
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3.1.1 Slaptažodžio atkūrimas 
Jei reikia, galite iš naujo nustatyti slaptažodį. 
Norėdami iš naujo nustatyti slaptažodį: 
1. „Login“ („Prisijungti“) lange spustelėkite „Forgot password“ („Pamiršau slaptažodį“). 

 
Paveikslėlis 30: Mygtukas „Forgot password“ („Pamiršau slaptažodį“) 

Rodomas langas, kuriame aprašoma, ką turėtumėte daryti toliau. 

 
Paveikslėlis 31: El. pašto adreso laukelis pamirštam slaptažodžiui 

2. „Email“ („El. paštas“) laukelyje įveskite el. pašto adresą, kurį registravote svetainėje myaligntech.com. 
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3. Spustelėkite „Submit“ („Pateikti“). 
Rodomas Jūsų iš anksto nustatytas saugos klausimas. 

 
Paveikslėlis 32: Atsakymo į saugos klausimą laukelis 

4. Įrašykite atsakymą į saugos klausimą. 
Jums bus atsiųstas laikinas slaptažodis. 

5. Naudodami laikiną slaptažodį prisijunkite prie myaligntech.com ir iš naujo nustatykite slaptažodį. 
6. Jei nežinote savo užregistruoto el. pašto adreso, susisiekite su „iTero“ klientų aptarnavimo tarnyba. 

3.2 Atsijungimas nuo skaitytuvo 
Norėdami apsaugoti savo pacientų informaciją, turėtumėte atsijungti nuo skaitytuvo, kai šis nenaudojamas. 
Pagal numatytuosius nustatymus būsite atjungiami praėjus iš anksto nustatytam neveiklumo laikotarpiui, kurį 
galima pakeisti prisijungimo nustatymuose, kaip aprašyta skyriuje 3.6.3.1. 
Norėdami atsijungti nuo skaitytuvo: 

1. Norėdami grįžti į pradinį ekraną, spustelėkite  

2. Norėdami atsijungti nuo sistemos, spustelėkite  
Rodomas „Login“ („Prisijungti“) langas, paruoštas kito naudotojo prisijungimui prie sistemos. 
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3.3 Skaitytuvo išjungimas 
Rekomenduojama išjungti sistemą kiekvienos dienos pabaigoje, kad būtų galima įdiegti programinės įrangos 
naujinius. 
Norėdami išjungti skaitytuvą: 
1. Uždarykite visas bylas ir programas. 
2. Norėdami išjungti sistemą, paspauskite ir atleiskite maitinimo mygtuką, esantį apatiniame dešiniajame 

ekrano kampe. 
Įspėjimas: Laikant mygtuką ilgiau nei 4 sekundes, suaktyvinamas priverstinis paleidimo iš naujo 
režimas, galintis sukelti problemų, tokių kaip pilkas ar mėlynas ekranas. 

3.4 Skaitytuvo perkėlimas biuro ribose 
„iTero Element 2“ skaitytuvą galima perkelti biuro ribose. 
Norėdami perkelti skaitytuvą: 
1. Įsitikinkite, kad lazdelė tvirtai pritvirtinta laikiklyje. 
2. Atjunkite sistemą nuo sieninio maitinimo lizdo. 
3. Padėkite sistemą į naują vietą ir įjunkite ją į sieninį kištukinį maitinimo lizdą. 

3.5 Naudotojo sąsaja 
„iTero Element Flex“ sistema suteikia intuityvią naudotojo sąsają, skirtą skaitmeninių nuskaitymų atlikimui 
ortodontiniais ar atstatymo tikslais. Jutiklinis ekranas ir lazdelės mygtukai naudojami norint atsakyti į ekrane 
rodomas instrukcijas nuskaitymo proceso metu. 

Galimų jutiklinio ekrano gestų sąrašą rasite skyriuje 3.5.2. 
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Paveikslėlis 33: „iTero“ pagrindinis ekranas 

Pradiniame ekrane rodomi šie mygtukai: 

 

Baterija: spustelėkite norėdami pamatyti likusią „iTero“ išorinės baterijos įkrovą. 

Pasirodys baterijos indikatorius, nurodantis likusią baterijos įkrovą procentais. Kai 
baterijos piktogramoje bus rodomas žaibo simbolis, baterija įkraunama. 

 
Paveikslėlis 34: Likusi baterijos įkrova 

 

Mokymosi centras: Spustelėkite, norėdami pasiekti mokomąją „iTero“ skaitytuvo 
medžiagą ir mokomuosius vaizdo įrašus.  

 

„Lock“ („Užrakinti“):spustelėkite, norėdami išeiti iš paskyros kai skaitytuvas 
nenaudojamas, kaip tai aprašyta skyriuje 3.2.Tai padės užtikrinti dantų gydymo 
praktikos suderinamumą su HIPAA ir visos medicininės informacijos saugumą.  

Patarimas: norint išvengti netyčinių įrašų, valydami sistemą turėtumėte ją užrakinti. 
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„Settings“ („Nustatymai“): spustelėkite, norėdami nustatyti skaitytuvo parametrus, 
pavyzdžiui, lazdelės konfigūraciją, lokalizaciją, naudotojo nustatymus ir kt.  

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 3.6. 

 

„Help“ („Pagalba“): spustelėjus bus rodoma permatoma pagalbos perdanga su 
patarimais apie navigaciją parinktyse ir įrankiuose. 

 
Paveikslėlis 35: Pagalbos perdanga 

Šiame rodinyje mygtukas pasikeičia į . Spustelėkite mygtuką norėdami gauti 
pagalbos iš klientų aptarnavimo tarnybos nuotoliniu būdu. Klientų aptarnavimas 
pasiekiamas iš visų pagalbos perdangų. 

Pastaba: prieš bandydami prisijungti nuotoliniu būdu, paskambinkite klientų 
aptarnavimo tarnybai.  

Norėdami uždaryti pagalbos perdangą ir grįžti į atitinkamą ekraną, spustelėkite bet 
kurioje vietoje. 

 

Naujas nuskaitymas: spustelėdami atidarykite „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“) 
langą, kuriame prieš pradėdami naują nuskaitymą užpildysite Rx.  

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 4. 

 

Pacientai: spustelėkite, norėdami peržiūrėti „Patients“ („Pacientai“) puslapį su visų 
pacientų sąrašu, jų diagramos numeriu ir paskutinio nuskaitymo data.  

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 5. 

 

Užsakymai: spustelėjus bus pateiktas visų Jūsų užsakymų sąrašas.  

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 6. 
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Pranešimai: spustelėkite, norėdami peržiūrėti savo pranešimus iš „Align 
Technology“.  

Daugiau informacijos pateikiama skyriuje 7. 

„Battery“ („Baterija“) ir „Settings“ („Nustatymai“) mygtukai taip pat rodomi kiekviename skaitytuvo lange, 
kaip aprašyta skyriuje 3.5.1. 

3.5.1 Skaitytuvo įrankių juosta 
Visų skaitytuvo langų viršuje rodoma ši įrankių juosta: 

 
4 centriniai mygtukai rodo esamą nuskaitymo būseną. 

 
Spustelėkite, norėdami grįžti į pradinį ekraną. 

 
Parodo dabartinį nuskaitymo proceso etapą, kurį taip pat nurodo atitinkamas paryškintas 
mygtukas įrankių juostoje. 

 
Spustelėkite, norėdami grįžti į „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“) langą ir peržiūrėti Rx, 
kaip aprašyta skyriuje 4.1 

 
Spustelėkite, norėdami pereiti į nuskaitymo režimą ir nuskaityti pacientą, kaip aprašyta 
skyriuje 4.2. 

 
Spustelėkite, norėdami pereiti į peržiūros režimą ir peržiūrėti nuskaitytą modelį, kaip 
aprašyta skyriuje 4.3. 

 Spustelėkite, norėdami nusiųsti nuskaitytą modelį į laboratoriją, kaip aprašyta skyriuje 4.4. 

 
Spustelėkite norėdami pamatyti likusią „iTero“ išorinės baterijos įkrovą. 

Pasirodys baterijos indikatorius, nurodantis likusią baterijos įkrovą procentais. Kai baterijos 
piktogramoje bus rodomas žaibo simbolis, baterija įkraunama. 

 
Paveikslėlis 36: Likusi baterijos įkrova 

 
Spustelėkite, norėdami nustatyti „iTero“ skaitytuvo parametrus, pavyzdžiui, lazdelės 
konfigūraciją, lokalizaciją, naudotojo nustatymus ir kt.  

Daugiau informacijos apie nustatymų nuostatas rasite skyriuje 3.6. 
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Spustelėjus bus rodoma permatoma pagalbos perdanga su patarimais apie navigaciją 
parinktyse ir įrankiuose. 

 
Paveikslėlis 37: Pagalbos perdanga 

Šiame rodinyje mygtukas pasikeičia į . Spustelėkite mygtuką norėdami gauti pagalbos 
iš klientų aptarnavimo tarnybos nuotoliniu būdu. Klientų aptarnavimas pasiekiamas iš visų 
pagalbos perdangų. 

Norėdami uždaryti pagalbos perdangą ir grįžti į atitinkamą ekraną, spustelėkite bet kurioje 
vietoje. 

3.5.2 Jutiklinio ekrano gestai 
„iTero“ programinė įranga palaiko jutiklinio ekrano (dar vadinamo daugiafunkciniu) gestų funkciją. Šie gestai 
tai iš anksto apibrėžti judesiai, naudojami sąveikai su daugiafunkciniais įrenginiais. 
Dažniausių jutiklinio ekrano gestų pavyzdžiai: 

   
Spustelėjimas Dvigubas spustelėjimas Ilgas spustelėjimas 

   
Slinkimas Sukimas Slinkimas į šoną 

   
Perkėlimas Sumažinimas Padidinimas 
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3.6 Skaitytuvo nustatymų apibrėžimas 
Naudojant skaitytuvą, skaitytuvo nustatymai leidžia Jums apibrėžti iš anksto rodomus numatytus 
pasirinkimus ir nustatymus. 
Norėdami apibrėžti skaitytuvo nustatymus: 

1. Spustelėkite mygtuką . 
Rodomas nustatymų langas. 

 
Paveikslėlis 38: Nustatymų langas 

2. Spustelėkite nustatymus, kuriuos norėtumėte apibrėžti. 

o Kompiuterio nustatymai, aprašyti skyriuje 3.6.1 

o Naudotojo nustatymai, aprašyti skyriuje 3.6.2 

o Sistemos nustatymai, aprašyti skyriuje 3.6.3 
Atidaromas atitinkamas langas. 

3. Atlikite reikiamus pakeitimus ir spustelėkite , norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į nustatymų langą. 



 
 
 
 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės saugomos. 33 

„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ naudojimo vadovas  

3.6.1 Kompiuterio nustatymų apibrėžimas 
Kompiuterio nustatymai leidžia apibrėžti skaitytuvo ryškumą, garsumą, „Wi-Fi“ ir laiko juostos parametrus. 

3.6.1.1 Numatytojo ryškumo nustatymų apibrėžimas 
Norėdami apibrėžti numatytuosius ryškumo nustatymus, spustelėkite mygtuką „Brightness“ („Ryškumas“), 

perkelkite svirtį iki reikiamo ryškumo lygio ir spustelėdami  išsaugokite pakeitimus ir grįžkite į nustatymų 
langą. 

 
Paveikslėlis 39: Ryškumo nustatymai 

3.6.1.2 Numatytojo garsumo nustatymų apibrėžimas 
Norėdami apibrėžti numatytuosius garsumo nustatymus, spustelėkite mygtuką „Volume“ („Garsumas“), 

perkelkite svirtį iki reikiamo garsumo lygio ir spustelėdami  išsaugokite pakeitimus ir grįžkite į nustatymų 
langą. 

 
Paveikslėlis 40: Garsumo nustatymai 

Be sistemos garsų, garsumo nustatymai apibrėžia ir Mokymo centre pateikiamo turinio garsumą . 
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3.6.1.3 „Wi-Fi“ nustatymų apibrėžimas 
Pirmą kartą prijungdami skaitytuvą prie klinikos „Wi-Fi“ tinklo, turėsite pridėti slaptažodį. Po to, pagal 
numatymą, skaitytuvas prisijungs automatiškai. 
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo: 
1. Spustelėkite „Wi-Fi“ mygtuką. 

Rodomas netoliese esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. 

 
Paveikslėlis 41: Netoliese esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašas 

2. Pasirinkite savo klinikos tinklą ir spustelėkite „Connect“ („Prisijungti“). 
3. Atsidariusiame lange įveskite savo tinklo saugos raktą (slaptažodį) ir spustelėkite „Connect“ 

(„Prisijungti“). 

 
Paveikslėlis 42: Prisijungimas prie klinikos „Wi-Fi“ tinklo 

Skaitytuvas prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, o būsena pasikeis į „Connected“ („Prisijungta“). 
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4. Jei nenorite prisijungti prie tinklo automatiškai, spustelėkite tinklą, prie kurio esate prisijungę bei 
„Forget“ („Pamiršti“). 
Kai kitą kartą norėsite prisijungti, turėsite pasirinkti reikiamą tinklą ir įvesti „Wi-Fi“ slaptažodį. 

 
Paveikslėlis 43: Tinklo pamiršimas arba atsijungimas nuo tinklo 

5. Norėdami atsijungti nuo tinklo, spustelėkite „Disconnect“ („Atsijungti“). 

6. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į nustatymų langą, spustelėkite . 
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3.6.1.4 Laiko juostos apibrėžimas  
Norėdami apibrėžti laiko juostą, spustelėkite mygtuką „Time zone“ („Laiko juosta“), pasirinkite laiko juostą 

iš išskleidžiamo sąrašo ir spustelėdami  išsaugokite pakeitimus ir grįžkite į nustatymų langą. 

 
Paveikslėlis 44: Laiko juostos nustatymai 

Pastaba: laiko juostos nustatymus galima keisti tik prisijungus prie skaitytuvo. 
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3.6.2 Naudotojo nustatymų apibrėžimas 
naudotojo nustatymai kiekvienam naudotojui prisijungus prie skaitytuvo leidžia apibrėžti savo numatytuosius 
nustatymus. 

3.6.2.1 Nuskaitymo nustatymų apibrėžimas 
Galite apibrėžti numatytuosius nustatymus, į kuriuos atsižvelgiama nuskaitant pacientą 
Norėdami apibrėžti nuskaitymo nustatymus: 
1. Spustelėkite „Scan Settings“ („Nuskaitymo nustatymai“) mygtuką. 

 
Paveikslėlis 45: Nuskaitymo nustatymų langas 
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2. „Scan Settings“ („Nuskaitymo nustatymai“) lange pasirinkite numatytuosius nuskaitymo nustatymus. 

Nuskaitymo 
nustatymai 

Nuskaitymo parinktys 

„Scanning Position“ 
(„Nuskaitymo 
padėtis“) 

Pasirinkite savo padėtį paciento nuskaitymo metu: 

• „Behind the patient“ („Už paciento“) 
• „In front of the patient“ („Priešais pacientą“) 

„Gyro Orientation“ 
(„Giroskopo 
orientacija“) 

Pasirinkite numatytąją giroskopo orientaciją: 

• „Wand Tip Toward Screen“ („Lazdelės galiukas nukreiptas link ekrano“) 
• „Wand Base Toward Screen“ („Lazdelės pagrindas nukreiptas link ekrano“) 

„Touchpad 
Orientation“ 
(„Jutiklinio ekrano 
orientacija“) 

Pasirinkite numatytąją jutiklinio ekrano orientaciją: 

• „Wand Tip Toward Screen“ („Lazdelės galiukas nukreiptas link ekrano“) 
• „Wand Base Toward Screen“ („Lazdelės pagrindas nukreiptas link ekrano“) 

„Mirror Viewfinder 
for Upper Jaw“ 
(„Viršutinio 
žandikaulio 
veidrodinio vaizdo 
ieškiklis“) žymimasis 
langelis 

Pažymėkite šį langelį, norėdami apibrėžti vaizdo ieškiklio orientaciją 
viršutinio žandikaulio nuskaitymo metu. 

„Show color 
while scanning“ 
(„Spalvos rodymas 
nuskaitymo metu“) 
langelis 

Pažymėkite šį langelį, jei pagal numatytuosius nustatymus norite nuskaityti 
spalvotai. 

„Scan Order“ 
(„Nuskaitymo eilės 
tvarka“) 

Pasirinkite žandikaulių nuskaitymo eilės tvarką: 

• „Upper Jaw First“ („Pirma viršutinis žandikaulis“) 
• „Lower Jaw First“ („Pirma apatinis žandikaulis“) 

„Restorative 
Jaw Order“ 
(„Žandikaulio 
atkūrimo eilės 
tvarka“) 

Pasirinkite eilės tvarką, kuria nuskaitysite žandikaulius atkuriamojo tipo atvejais: 

• „Opposite Jaw First“ („Pirma priešingas žandikaulis“) 
• „Prepped Jaw First“ („Pirma paruoštas žandikaulis“) 

„Restorative Preps 
Order“ („Atkūrimo 
eilės tvarka“) 

Pasirinkite eilės tvarką, kuria nuskaitysite paruoštus dantis ir lankus 
atkūrimo atvejais: 

• „Preps First“ („Pirma paruoštos sritys“) 
• „Arch First“ („Pirma lankas“) 
• „No Guidance“ („Be eiliškumo“) 
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Nuskaitymo 
nustatymai 

Nuskaitymo parinktys 

„Enable guidance 
hints“ („Įjungti 
eiliškumo 
patarimus“) 
žymimasis langelis 

Pažymėkite šį langelį, jei norite, kad nuskaitymo metu būtų rodomi 
patarimai, kaip aprašyta skyriuje 4.2.1. 

„Highlight 
recommended 
scanning range“ 
(„Pažymėti 
rekomenduojamą 
nuskaitymo 
diapazoną“) 
žymimasis langelis 

Pažymėkite šį žymės langelį, jei navigacijos valdikliuose norite paryškinti tik 
nuskaitymo diapazoną. 

 
Paveikslėlis 46: Paryškintas tik nuskaitymo diapazonas 

„Additional Scan 
Feedback“ 
(„Papildomas 
atsiliepimas apie 
nuskaitymą“) 

Pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius, kad nuskaitymo metu būtų 
rodomos trūkstamos anatominės sritys, kaip aprašyta skyriuje 4.2.3.1. 

• „Orthodontic“ („Ortodontinis“)  
• „Restorative“ („Atkuriamasis“) 

3. Spustelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į nustatymų langą. 
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3.6.2.2 Rx parametrų apibrėžimas 
Galite apibrėžti numatytuosius nustatymus, rodomus atidarius naujo Rx pildymui atidarius langą „Scan 
Details“ („Išsami nuskaitymo informacija“). 
Norėdami apibrėžti Rx nustatymus: 
1. Spustelėkite mygtuką „Rx Settings“ („Rx nustatymai“). 

 
Paveikslėlis 47: Rx nustatymų langas 

2. „Rx settings“ („Rx nustatymai“) lange pasirinkite numatytąsias Rx nuostatas. 

Rx nustatymas Rx parinktys 

„Tooth ID“  
(„Dantų ID“) 

Pasirinkite numatytąją dantų identifikavimo sistemą: 

• „FDI“ („IED“) 
• „ADA“ („ADA“) 
• „Quadrant“ („Kvadrantas“) 

„Shade System“ 
(„Atspalvių 
sistema“) 

Pasirinkite numatytąją atspalvių sistemą: 

• „VITA Lumin“ 
• „VITApan 3D Master“ 
• „Other“ („Kita“) 
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Rx nustatymas Rx parinktys 

„Case Type“ 
(„Atvejo tipas“) 

Pasirinkite numatytąjį atvejo tipą: 

• „No Default“ („Nėra numatytųjų“) 
• „Invisalign“ 
• „iCast“ 
• „iRecord“ 
• „Chair Side Milling“ („Šlifavimas kėdėje“) 
• „Invisalign“ + „iRecord“ 
• „Vivera“ 
• „Vivera Pre-Debond“ 
• „Restorative“ („Atkuriamasis“) 

Pastaba: galimų parinkčių sąrašas kinta priklausomai nuo Jūsų 
prenumeratos paketo. 

3. Spustelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į nustatymų“ langą. 

3.6.2.3 Parašo nustatymų apibrėžimas 
Galite apibrėžti numatytuosius nustatymus, kurie rodomi siunčiant užsakymą į laboratoriją. 
Norėdami apibrėžti parašo nustatymus: 
1. Spustelėkite mygtuką „Signature Settings“ („Parašo nustatymai “). 

 
Paveikslėlis 48: Parašo nustatymų langas 
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2. Apibrėžkite numatytuosius parašo nustatymus. 

Parašo nustatymai Parašo parinktys 

„License“ („Licencija“) Įrašykite savo licencijos numerį. 

„Signature“ („Parašas“) Pasirašykite. 

„Signature Usage“ 
(„Parašo naudojimas“) 

Pasirinkite vieną iš šių parašo parinkčių: 

• „Sign once and save for use with each Rx“ („Vieną kartą pasirašykite ir 
išsaugokite naudojimui su visais Rx“) 

• „Do not save my signature (requires a signature for each Rx)“ 
(„Neišsaugoti mano parašo (reikia pasirašyti kiekviename Rx)“) 

• „Disable this function (for this user only)“ („Išjungti šią funkciją (tik šiam 
naudotojui)“) 

3. Spustelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į nustatymų langą. 

3.6.2.4 Kalbos nustatymų apibrėžimas 

Spustelėkite mygtuką „Language“ („Kalba“), iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkite kalbą ir spustelėkite , 
kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į nustatymų langą. 

 
Paveikslėlis 49: Kalbos nustatymų langas 
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3.6.3 Sistemos nustatymų apibrėžimas 
Sistemos nustatymai leidžia nustatyti prisijungimo parametrus, vykdyti diagnostiką, peržiūrėti licencijas, 
peržiūrėti sistemos informaciją, sinchronizuoti konfigūraciją bei apibrėžti eksporto nustatymus. 

3.6.3.1 Prisijungimo nustatymų apibrėžimas 
Atsižvelgiant į privatumo ir saugos reikalavimus, būsite atjungiami nuo skaitytuvo praėjus iš anksto 
nustatytam neveiklumo laikotarpiui. Pagal numatytuosius nustatymus šis laikas yra 4 valandos, tačiau 
prireikus galite jį pakeisti. 
Norėdami apibrėžti neveiklumo laikotarpį: 
1. Spustelėkite mygtuką „Login Settings“ („Prisijungimo nustatymai“). 

Rodomas prisijungimo nustatymų langas. 

 
Paveikslėlis 50: Prisijungimo nustatymų langas 

2. Pasirinkite neaktyvumo laikotarpį, kuriam praėjus naudotojas bus atjungiamas nuo 
skaitytuvo.(Trumpiausia trukmė:10 minučių, ilgiausia trukmė:10 valandų) 

3. Pažymėkite laukelį „Keep login active during system restart“ („Išlaikyti aktyvų prisijungimą 
paleidžiant sistemą iš naujo“), jei norite įsiminti naudotojo slaptažodį, kuomet sistema paleidžiama iš 
naujo nepraėjus neaktyvumo laikotarpiui. 

4. Spustelėkite , kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į nustatymų langą. 
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3.6.3.2 Diagnostikos vykdymas 
Norėdami patikrinti tinklo ryšį ir greitį, spustelėkite mygtuką „Diagnostics“ („Diagnostika“). 
Norėdami paleisti sistemos diagnostiką: 
1. Spustelėkite mygtuką „Diagnostics“ („Diagnostika“). 

Tikrinamas tinklo ryšys ir greitis. 

 
Paveikslėlis 51: Diagnostikos langas 

2. Spustelėkite  norėdami grįžti į nustatymų langą. 
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3.6.3.3 Licencijos 
Norėdami peržiūrėti skaitytuve įdiegtų trečiųjų šalių programinės įrangos komponentų sąrašą, spustelėkite 

mygtuką „Licenses“ („Licencijos“), tuomet spustelėkite , kad grįžtumėte į nustatymų langą. 

 
Paveikslėlis 52: Licencijavimo informacijos langas 
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3.6.3.4 Sistemos informacija 
Norėdami peržiūrėti skaitytuve įdiegtų programinės įrangos versijų sąrašą bei aparatinės įrangos serijos 
numerius ir ID, spustelėkite mygtuką „System information“ („Sistemos informacija“), tuomet spustelėkite

 , kad grįžtumėte į nustatymų langą. 

 
Paveikslėlis 53: Sistemos informacijos langas 

3.6.3.5 Sinchronizacijos konfigūravimas 
Norėdami sinchronizuoti visus naujus serverio naujinius, pavyzdžiui, naujas programinės įrangos parinktis, 
spustelėkite mygtuką „Sync Configuration“ („Sinchronizacijos konfigūravimas“). 

Spustelėkite  norėdami grįžti į nustatymų langą. 



 
 
 
 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės saugomos. 47 

„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ naudojimo vadovas  

3.6.3.6 Eksportavimo nustatymai 
Galite apibrėžti, kiek laiko eksportuoti failai turi būti saugomi prieš juos ištrinant. Be to, galite peržiūrėti 
eksportuotų failų vietinio tinklo adresą paryškintomis raidėmis (pradedant nuo „\\“). Šį adresą galima pasiekti 
iš bet kurio vietinio tinklo kompiuterio. 
Pastaba: jei reikia, failus bet kada galite eksportuoti iš „MyiTero“. 
Norėdami redaguoti eksportavimo nustatymus: 
1. Spustelėkite mygtuką „Export Settings“ („Eksportavimo nustatymai“). 
2. Pasirinkite po kiek dienų eksportuoti failus. Pagal numatytuosius nustatymus tai 30 dienų. 

 
Paveikslėlis 54: Eksportavimo nustatymų langas - eksportuotų failų pašalinimas 

3. Jei reikia, spustelėkite „Clear Export Data now“ („Išvalyti eksportuotus duomenis dabar") ir iškart 
pašalinsite eksportuotus failus. 

4. Spustelėkite  norėdami grįžti į nustatymų langą. 
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4 Naujo nuskaitymo pradžia 

Spustelėkite mygtuką „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“) ir pradėkite nuskaitymo procesą. 

 
Rodomas naujo nuskaitymo langas bei įrankių juosta, rodanti Jūsų proceso eigą. 

 
Paveikslėlis 55: Naujas nuskaitymo langas, rodantis tuščią Rx ir eigą rodančią įrankių juostą lango viršuje 

Nuskaitymo procesui reikalinga atlikti šiuos veiksmus, kurie rodomi įrankių juostoje: 

 
 

 
Rx užpildymas, aprašytas skyriuje 4.1 

 
Paciento nuskaitymas, aprašytas skyriuje 4.2 

 
Nuskaitymo duomenų peržiūra, aprašyta skyriuje 4.3 

 
Nuskaitymo duomenų siuntimas į laboratoriją, aprašytas skyriuje 4.4 

Dabartinė Jūsų progreso būsena yra paryškinta įrankių juostoje. 
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4.1 Rx užpildymas 
Pirmasis nuskaitymo proceso žingsnis yra Rx (recepto) užpildymas. Lange „New Scan“ („Naujas 
nuskaitymas“) galima įvesti išsamią informaciją apie pacientą bei informaciją apie atvejo tipą. Raudona 
žvaigždute pažymėti laukeliai yra privalomi. 

Kai užpildysite Rx, galite spustelėti  ir pereiti į nuskaitymo režimą bei nuskaityti pacientą, kaip aprašyta 
skyriuje 4.2. 
Norėdami užpildyti Rx: 
1. Į pateiktus laukelius įrašykite paciento vardą ir pavardę. 
2. Išskleidžiamame sąraše „Case Type“ („Atvejo tipas“) pasirinkite reikiamą atvejo tipą. 

Pastaba: Rodomas atvejų tipų sąrašas priklauso nuo Jūsų prenumeratos paketo. 

 
Paveikslėlis 56: Reikiamo atvejo tipo pasirinkimas 

Atsižvelgiant į tai, ar turite atstatomąjį ar ortodontinį prenumeratos paketą, galimi iš anksto numatyti šie 
atvejų tipai: 
o „Chair Side Milling“ („Šlifavimas kėdėje“): atkuriamasis nuskaitymas, kuomet nuskaitymo 

duomenų nereikia siųsti į laboratoriją modeliavimui ir šlifavimui. 
o „iRecord“: paprastas nuskaitymas be jokių papildomų pakeitimų, daugiausia naudojamas 

nuorodoms nustatyti ir vietoj įstatymų reikalaujamo gipso modelio turėjimo.(Jei reikia, šį atvejo tipą 
vėliau galima pakeisti į „iCast“ arba „Invisalign“.) 

o „iCast“: tas pats kaip ir „iRecord“, tačiau rodo „ABO“ modelį ir modeliavimo žingsnį, kuris gali 
pašalinti nepanaudotus duomenis ir prireikus pakoreguoti sąkandį (jei reikia, šį atvejo tipą vėliau 
galima pakeisti į „Invisalign“). 

o „Invisalign“: pagrindinis „Invisalign“ gydymui skirtas nuskaitymas. Siekiant užtikrinti, kad kapos 
puikiai tiktų paciento dantims, modelis turi būti nuskaitytas be jokių skylių. 

o „Vivera“: paprastas nuskaitymas be jokių papildomų pakeitimų, skirtas sukurti į vieną „Invisalign“ 
kapą panašų fiksatorių, po gydymo išlaikantį dantų padėtį. 

o „Vivera Pre-Debond“: nuskaitymas atliekamas pacientams, vis dar nešiojantiems breketus. „Vivera“ 
fiksatoriai uždedami nuėmimo vizitu. 

o „Invisalign“ + „iRecord“: įrašo failą („iRecord“) ir įkelia „Invisalign“ nuskaitymo duomenis į IDS 
portalą. Išsaugomi du skirtingi nuskaitymai, kaip to gali prireikti draudimo išmokų tikslais. 
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o „Restorative“ („Atkuriamasis“): nuskaitymas, kurį turite nusiųsti į laboratoriją modeliavimui ar 
šlifavimui. 
 Išplėstinis – nuskaitomi 6 dantys 
 Kvadrantas – vieno vainiko gamybos tikslais nuskaitomi 4-6 dantys 
 Pilnas lankas – nuskaitomi visi dantys 
 Nuoroda – nebuvo pasirinktas nei paruoštas dantis, nei atkūrimas 

Atsižvelgiant į pasirinktą atvejo tipą, rodomas naujo nuskaitymo langas. 

 
Paveikslėlis 57: Naujo nuskaitymo langas - „iRecord“ atvejo tipas 

3. Priklausomai nuo pasirinkto atvejo tipo, užpildykite atitinkamą informaciją. 
o „Restorative“ („Atkuriamasis“) ir „Chair Side Milling“ („Šlifavimas kėdėje“) atvejų tipai, 

žr. skyrių 4.1.1. 
o „iCast“: jei ant paciento dantų yra breketai, pažymėkite langelį „Brackets Present“ 

(„Su breketais“). 
o „iRecord“:  

 Jei ant paciento dantų yra breketai, pažymėkite langelį „Brackets Present“ („Su breketais“). 
 Jei reikia atlikti kelių sąkandžių nuskaitymą, pažymėkite langelį „Multi-bite“ („Keli 

sąkandžiai“).Tai leis Jums išsaugoti nuo Jūsų poreikių priklausantį dviejų sukandimų santykį ir 
prietaisus (pvz., miego apnėjos prietaisus) gaminančiai laboratorijai pateiks tikslią informaciją 
apie sąkandį. 

Jei Jūsų prenumeratos pakete yra parinktis „Final Records“ („Galutiniai įrašai“), galėsite pasirinkti 
gydymo etapą. Daugiau informacijos rasite „Invisalign“ dokumentacijoje. 

4. Jei reikia, iš išskleidžiamojo sąrašo „Send To“ („Siųsti į“) pasirinkite laboratoriją, į kurią turi būti nusiųsti 
nuskaitymo duomenys. 

5. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką  ir pereikite į nuskaitymo režimą, kaip aprašyta skyriuje 4.2. 
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4.1.1 Darbas su atkuriamojo nuskaitymo tipais 
Pasirinkdami atkuriamojo atvejo tipus, turite pasirinkti dantį, kurį reikia atkurti, reikalingą atkūrimo tipą, taip 
pat atkūrimo medžiagą, atspalvį ir kt. 
Norėdami nuskaityti atkuriamąjį ar šlifavimo kėdėje atvejį. 
1. Išskleidžiamajame sąraše „Case Type“ („Atvejo tipas“) pasirinkite „Restorative“ („Atkuriamasis“). 

Lange rodoma dantų schema. 

 
Paveikslėlis 58: Naujo nuskaitymo langas - atkuriamojo atvejo tipas su dantų schema 

2. Jei norite nuskaityti pacientą prieš paruošdami atitinkamą dantį, pažymėkite langelį „Pre-Treatment 
Scan“ („Nuskaitymas prieš gydymą“). Šiuo atveju pacientas turi būti nuskaitytas du kartus – prieš ir 
po danties paruošimo. 
Dėl nuskaitymo prieš gydymą, laboratorija originalią anatomiją gali nukopijuoti į naują restauraciją. 
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3. Dantų schemoje spustelėkite ant danties, kurį norite atkurti. 
Rodomas pasirinktiems dantims galimų gydymo variantų sąrašas. 

 
Paveikslėlis 59: Atkuriamojo gydymo būdų sąrašas 

Gydymo būdų sąrašas yra vienodas visiems dantims, išskyrus: 
o „Inlay“ („Įklotai“) ir „Onlay“ („Užklotai“): aktualu tik krūminiams dantims ir kapliams 
o „Veener“ („Laminatės“): aktualu tik kandžiams ir kapliams 
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4. Pasirinkite reikiamą gydymo parinktį, pavyzdžiui, „Crown“ („Vainikas“). 
Turėsite pasirinkti tinkamas gydymo būdus pagal Jūsų pasirinktą dantinį užsakymą. 

 
Paveikslėlis 60: Atkūrimo savybių apibrėžimas 

5. Pasirinkite šiuos nustatymus iš atitinkamų išskleidžiamųjų sąrašų. Žvaigždute pažymėti nustatymai yra 
privalomi. Iš pradžių privaloma pasirinkti tik medžiagą, tačiau ją pasirinkus privalomais tampa ir kiti 
parametrai, atsižvelgiant į pasirinktą medžiagą. Be to, kiekvieno nustatymo parinktys keičiasi 
atsižvelgiant į pasirinktą medžiagą. 
o „Material“ („Medžiaga“): medžiaga, iš kurios bus gaminamas dantinis užsakymas. 
o „Preparation Design“ („Paruošiamasis projektas“): apdailos linijos (briaunos linijos) forma, kurią 

naudotojas sukūrė pasiruošimo metu. Turite pasirinkti tiek žandinę, tiek liežuvinę formą. 
o „Margin Design“ („Briaunos projektas“): keraminių - metalinių briaunų santykio tipas, reikalingas 

pasirinkto metalo- pagrindo vainikui. Turite pasirinkti tiek žandinę, tiek liežuvinę formą. Tai aktualu tik 
dirbant su metalu. 

o „Shade System“ („Atspalvių sistema“): sistema, naudojama vainiko atspalviui pasirinkti. 
 „Incisal“ („Kandamasis“): kandamosios vainiko srities atspalvis. 
 „Body“ („Korpusas“): vainiko korpuso atspalvis. 
 „Gingival“ („Dantenos“): vainiko dantenų srities atspalvis. 

o „Stumpf Shade“ („Kelmo atspalvis“): paruošto danties atspalvis. 
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6. Norėdami išsaugoti pasirinkimą ir grįžti į „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“)langą, spustelėkite . 
Jūsų pasirinktos nuostatos pateikiamos srityje „Treatment Information“ („Gydymo informacija“). 

 
Paveikslėlis 61: Gydymo informacijos sritis 

Prieš siųsdami nuskaitymą, bet kuriuo metu galite redaguoti savo nuostatas spustelėdami . 

4.2 Paciento nuskaitymas 

Užpildę Rx, įrankių juostoje spustelėkite  ir pereikite į nuskaitymo režimą. Parodomas „Scan“ („Nuskaitymas") 
langas ir galite pradėti paciento nuskaitymą. 
Nuskaitymo metu galite atlikti šiuos veiksmus: 

• Peržiūrėti papildomo nuskaitymo atsiliepimus, aprašytus skyriuje 4.2.3.1 

• Perjungti spalvotą ir vienspalvį režimus, aprašytus skyriuje 4.2.3.2 
Po nuskaitymo galite jį redaguoti: 

• Ištrinti segmentą, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.1 

• Ištrinti pasirinktą sritį, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.2 

• Fiksuoti vietas, kuriose trūksta anatominių duomenų, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.3 
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Nuskaitę pacientą, spustelėkite įrankių juostoje esantį mygtuką  ir pereikite į „View“ („Peržiūros“) 
režimą, kuriame prieš siųsdami nuskaitymo duomenis į laboratoriją ar saugyklą įsitikinsite, kad nuskaitymas 
baigtas, kaip aprašyta skyriuje 4.3. 

4.2.1 Nuskaitymo gairės 
Kai tik pereinate į nuskaitymo režimą, pasirinktiems nuskaitymo segmentams rekomenduojama nuskaitymo 
seka rodoma skaitytuvo lango centre. Po kurio laiko ji išnyks automatiškai arba galite ją paslėpti, spustelėję 
bet kurią ekrano vietą. 
Norint gauti geriausius rezultatus, „iTero“ rekomenduoja vadovautis nuskaitymo seka. 

 
Paveikslėlis 62: Rekomenduojama nuskaitymo seka – apatinis žandikaulis 

Pastaba: jei pažymėsite langelį „Don't show again“ („Daugiau nerodyti“), būsimuose nuskaitymuose ši 
gairė nebebus rodoma. Galite grąžinti gairių rodymą įgalindami jas „Scan“ („Nuskaitymas“) nustatymuose, 
kaip aprašyta skyriuje 3.6.2.1. 
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Be to, jei vienu metu spustelėsite abu lazdelės mygtukus, bus parodytos šios gairės: 

 
Paveikslėlis 63: Lazdelės gairės 

4.2.2 Geriausia nuskaitymo praktika 
Atkuriamųjų atvejų nuskaitymui „iTero“ rekomenduoja šias geriausias praktikas: 
• Įsitikinkite, kad ant paruošto danties ir šalia esančių sričių nėra nešvarumų, seilių ir kraujo. 
• Paruoštas dantis turi būti sausas, o ant briaunos linijos neturi būti audinio. 
• Turėtumėte būti susipažinę su tinkamais nuskaitymo būdais ir vengti perteklinio nuskaitymo. 

4.2.3 Nuskaitymo parinktys 
Nuskaitymo režime galite pasirinkti šias parinktis: 

• Papildomi atsiliepimai apie nuskaitymą, aprašyti skyriuje 4.2.3.1 

• Spalvoto ir vienspalvio režimų perjungimas, aprašytas skyriuje 4.2.3.2 
• Nuskaitymo redagavimas: 

o Ištrinti segmentą, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.1 

o Ištrinti pasirinkimą, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.2 

o Užpildyti trūkstamus anatominius duomenis, kaip aprašyta skyriuje 4.2.4.3 
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4.2.3.1 Papildomas atsiliepimas apie nuskaitymą 

Galite aktyvuoti papildomo atsiliepimo apie nuskaitymą režimą,  informuosiantį Jus apie tas sritis, kuriose 
reikalingas papildomas nuskaitymas. Taip užtikrinsite, kad nebus praleistos kritinės zonos, galinčios sukelti pavojų 
visam modeliui. 
Nuskaitant vienspalviu režimu, sritys, kuriose trūksta anatominių duomenų, pažymimos raudona spalva, 
o nuskaitant spalvotu režimu – violetine.  

  
Paveikslėlis 64: Sritys, kuriose trūksta anatominių duomenų, pavaizduotos su papildomu atsiliepimu apie nuskaitymą ir be  
jo - vienspalvis vaizdas 

  
Paveikslėlis 65: Sritys, kuriose trūksta anatominių duomenų, pavaizduotos su papildomu atsiliepimu apie nuskaitymą ir be  
jo - spalvotas vaizdas 

Pagal numatytuosius nustatymus šis režimas yra įjungtas, tačiau kiekvienam atvejui jį galima išjungti 

spustelėjus  arba pakeičiant numatytuosius nustatymus nuskaitymo nustatymuose, kaip aprašyta 
skyriuje 3.6.2.1. 
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4.2.3.2 Nuskaitymo spalvų perjungimas 

Spalvų perjungimo mygtukas  leidžia perjungti spalvotą ir vienspalvį režimus. Tai taikoma ir nuskaitymui, 
ir visų tipų bylų peržiūrai.  

  
Paveikslėlis 66: Modelis rodomas spalvotu ir vienspalviu režimais 

Pagal numatytuosius nustatymus modeliai yra nuskaitomi spalvotai, tačiau kiekvienu atveju galite perjungti 

rodymą spustelėdami  arba pakeitę numatytuosius nustatymus nuskaitymo nustatymuose, kaip aprašyta 
skyriuje 3.6.2.1. 

4.2.3.3  Kito nuskaitymo segmento perjungimas 
Nuskaitymo metu esamas segmentas navigacijos valdikliuose paryškinamas mėlynai, taip pat rodomas 
segmento indikatoriaus laukelyje, tarp rodyklių. 
Galite pereiti į kitą segmentą: 
• Spustelėdami ant atitinkamo lanko, paruošimo ar įkandimo segmento 
• Spustelėdami ant rodyklių 

 
Paveikslėlis 67: Norėdami pasirinkti, spustelėkite priešingą lanką arba spustelėkite rodykles 

• Lazdelės jutiklinėje dalyje perbraukę į kairę arba dešinę. 
Pastaba: norėdami įgalinti jutiklinę lazdelės dalį, vienu metu paspauskite ir atleiskite abu lazdelės mygtukus. 
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4.2.4 Nuskaitymo redagavimas 
Nuskaitę modelį, galite jį redaguoti naudodami šiuos įrankius: 

• Segmento pašalinimo įrankis, aprašytas skyriuje 4.2.4.1 

• Pasirinkimo pašalinimo įrankis, aprašytas skyriuje 4.2.4.2 

• Užpildymo įrankis, aprašytas skyriuje 4.2.4.3 
Redagavimo įrankiai pasiekiami spustelėjus ekraną. 

 
Paveikslėlis 68: Redagavimo įrankiai 

4.2.4.1 Segmento pašalinimas 
Įrankis „Delete Segment“ („Ištrinti segmentą“) leidžia pašalinti visą nuskaitytą segmentą. 
Norėdami pašalinti segmentą: 
1. Spustelėkite ekraną – bus rodomi redagavimo įrankiai. 
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2. Spustelėkite segmento pašalinimo įrankį . 

 
Paveikslėlis 69: Segmento pašalinimo įrankis 

Rodomas patvirtinimo pranešimas. 
3. Spustelėkite „OK“, norėdami patvirtinti pašalinimą. 

Visas nuskaitytas segmentas pašalintas. 

4.2.4.2 Pasirinkimo pašalinimas 

Įrankis „Delete Selection“ („Ištrinti pasirinkimą“)  leidžia pašalinti nuskaitymo skyrių, kad jį būtų galima 
nuskaityti iš naujo. 
Norėdami pašalinti pasirinkimą: 
1. Spustelėkite ekraną – bus rodomi redagavimo įrankiai. 

2. Spustelėkite pasirinkimo pašalinimo įrankį . 

 
Paveikslėlis 70: Pasirinkimo pašalinimo įrankis 
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Pasirinkimo ištrinimo įrankis išplečiamas, rodomas vienspalvis modelis: 

 
Paveikslėlis 71: Išplėstas pasirinkimo pašalinimo įrankis 

3. Palieskite anatomijos sritį, kurią norite ištrinti. 
Pasirinkimas pašalintas. 

 
Paveikslėlis 72: Pasirinkta anatomijos sritis ištrinta 

4. Jei reikia, spustelėkite  ir anuliuokite pakeitimus. 

5. Norėdami vėl nuskaityti ištrintą anatomijos sritį, spustelėkite . 
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4.2.4.3 Trūkstamų anatominių duomenų užpildymas 
Kartais yra sričių, kuriose trūksta anatominių duomenų ir kurios nėra užpildomos net bandant nuskaityti sritį 
keletą kartų. Tai gali sukelti anatomijos trukdžiai (lūpos, skruostai ir liežuvis) ar nuskaitomame segmente 
esanti drėgmė. 

Užpildymo įrankis  išryškina šias sritis ir, siekiant išvengti perteklinio nuskaitymo, nuskaito tik išryškintas sritis. 
Norėdami naudoti užpildymo įrankį: 
1. Spustelėkite ekraną – bus rodomi redagavimo įrankiai. 

2. Spustelėkite įrankį „Fill“ („Užpildyti“) . 

 
Paveikslėlis 73: Užpildymo įrankis 
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Sritys, kurias reikia nuskaityti, yra paryškintos raudona spalva. 

 
Paveikslėlis 74: Sritys, kurias reikia nuskaityti, yra paryškintos raudona spalva – užpildymo įrankis 

4.3 Nuskaitymo peržiūra 

Po paciento nuskaitymo spustelėkite  ir pereikite į „View“ („Peržiūros“) režimą, kuriame patikrinkite 
modelį ir įsitikinkite, ar užfiksuota pakankamai sąkandžio ir žandinės anatomijos ir ar modelis yra tikslus ir 
išsamus. 
Jei trūksta nuskaitymo segmentų arba trūksta sukandimų, pakartotinio- apdorojimo etapo pradžioje pasirodys 
apie tai informuojantis pranešimas ir suteikiantis galimybę grįžti atgal ir pataisyti nuskaitymą. Daugiau 
informacijos pateikiama skyriuje 4.3.1. 
Peržiūrėdami nuskaitymą galite: 

• Ištrinti pasirinktas nuskaitymo sritis, kaip aprašyta skyriuje 4.3.2 

• Ištrinti iš nuskaitymo perteklinius audinius, kaip aprašyta 4.3.4 
• Rankiniu būdu sukurti kopijos atskyrimą, jei nuskaitymo metu žalias orientacinis taškas nebuvo ant 

paruošto danties centro, kaip aprašyta skyriuje 4.3.5 

Peržiūrėję nuskaitymą, spustelėkite įrankių juostoje esantį mygtuką  ir išsiųskite nuskaitymą į laboratoriją 
arba į saugyklą, kaip aprašyta skyriuje 4.4. 
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4.3.1 Pranešimai apie trūkstamą nuskaitymo segmentą 

Jei nuspaudus mygtuką  trūksta nuskaitymo segmentų arba sukandimo nuskaitymų, po apdorojimo 
etapo pradžioje gausite pranešimą ir, siekiant sumažinti vėlesnę rankinę intervenciją, galėsite grįžti ir 
pataisyti nuskaitymą. 
Pranešimai bus rodomi šiais atvejais: 
• Trūksta paruošimo ar lanko – segmentai nebuvo nuskaityti arba yra netinkamai sujungti 
• Sukandimo problemos: 

o Trūksta sukandimo 
o Sukandimas nuskaitytas tik iš vienos pusės 
o Kairiojo ir dešiniojo sukandimų nuskaitymų neatitikimas 
Be to, įkandimo skyrius navigacijos valdikliuose bus paryškintas raudona spalva. 

Pranešimas gali būti bendras arba labai konkretus, įskaitant rekomendacijas, kaip ištaisyti problemą. Kai 
kuriais atvejais būsite įspėti, kad jei problemos neištaisysite, atvejis gali būti grąžintas iš laboratorijos. 

 
Paveikslėlis 75: Panešimas apie trūkstamą nuskaitymą ir raudona spalva paryškinti segmentai 

Norėdami grįžti į nuskaitymo režimą ir pakartotinai nuskaityti trūkstamus segmentus, kurie navigacijos 
valdikliuose pažymėti raudonai, spustelėkite „Return to Scanning“ („Grįžti į nuskaitymą“). 
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4.3.2 Darbas su trintuko įrankiu 

Trintuko įrankis  leidžia ištrinti pasirinktą nuskaityto modelio sritį ir nuskaityti ją iš naujo. 
Pavyzdys: 
• Galite pašalinti briaunų lygyje esančią drėgmę ir artefaktus, tokius kaip kraujas ar seilės. 
• Jei ant paruošto danties matomos raudonos sąkandžio atstumo legendos zonos, galite sumažinti 

paruoštą dantį, ištrinti modelio sritį ir nuskaityti ją iš naujo, kaip aprašyta toliau. 
Norėdami ištrinti dalį nuskaitymo: 
1. Lange „View“ („Peržiūra“) įsitikinkite, kad esate atidarę „Buccal“ („Žandinis“) vaizdą ir atitinkamą skiltį, 

kurią norite ištrinti, tuomet spustelėkite trintuko įrankį . 

 
Paveikslėlis 76: Trintukas 

Trintuko įrankis išsiplečia ir rodomos šios parinktys: 

 
Paveikslėlis 77: Trintuko įrankio parinktys 
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2. Pirštu pažymėkite keičiamą sritį. 

 
Paveikslėlis 78: Pažymėkite keičiamą sritį 

Kai tik pakeliate pirštą, pasirinkta sritis pašalinama ir įgalinimas nuskaitymo įrankis . 

 
Paveikslėlis 79: Pasirinkta sritis pašalinta ir įjungtas nuskaitymo įrankis 

3. Jei reikia, spustelėkite  ir atšaukite pašalinimą. 
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4. Pakoregavę paciento danties atstumą, spustelėkite  ir grįžkite į nuskaitymo režimą bei pakartotinai 
nuskaitykite panaikintą sritį, pažymėtą raudona spalva. 

 
Paveikslėlis 80: Ištrinta sritis pažymėta raudona spalva 

5. Patvirtinkite, jog paruoštas dantis buvo pakankamai sumažintas, spustelėdami „Clearance“ („Atstumas“) 

įrankį . 

4.3.3 Darbas su atstumo įrankiu 

Atstumų įrankis  leidžia peržiūrėti sąlytį ir atstumą tarp priešingų dantų ir įsitikinti, kad paruoštas dantis 
pakankamai sumažintas Rx pasirinktai medžiagai. 
Atstumų įrankį galima pasiekti naudojant „View“ („Peržiūra“) režimą ir „Viewer“ („Vaizduoklė“), kaip aprašyta 
skyriuje 4.7.1. 
Pastaba: atstumų įrankis rodomas tik nuskaičius viršutinį ir apatinį žandikaulius bei sąkandį. 
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Norėdami peržiūrėti sąkandžio atstumą: 

1. Lange „View“ („Peržiūra“) spustelėkite įrankį „Clearance“ („Atstumas“) . 
Rodomas sąkandžio atstumas tarp priešingų dantų. 

 
Paveikslėlis 81: Sąkandžio atstumas tarp priešingų dantų 

2. Jei reikia, sumažinkite paruoštą dantį ir iš naujo nuskaitykite reikiamą plotą, kaip aprašyta aukščiau 
esančiame skyriuje 4.3.2. 

3. Jei reikia, galite pakeisti sąkandžio vertes, rodomas ant priešingų dantų. 
a. Legendoje spustelėkite „Scale“ („Mastelis“). 

Legenda išplečiama ir parodomas diapazono parinkčių sąrašas milimetrais. 

 
Paveikslėlis 82: Sąkandžio atstumo diapazono parinktys 

b. Pasirinkite reikiamą mastelį. 
Sąkandžio atstumas rodomas nauju masteliu. 
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4.3.4 Darbas su kraštų apkarpymo įrankiu 

„Edge Trimming“ („Kraštų apkarpymo“) įrankis  suteikia galimybę iš nuskaitymo duomenų iškirpti 
nereikalingą minkštą audinį, pavyzdžiui, skruosto ar lūpų artefaktus. Šis įrankis galimas visų tipų atvejams, 
išskyrus atkuriamuosius atvejus. 
Norėdami iškirpti nereikalingą medžiagą: 

1. Lange „View“ („Peržiūra“) spustelėkite „Edge Trimming“ („Kraštų apkarpymo“) įrankį . 

 
Paveikslėlis 83: Kraštų apkarpymo įrankis 

Kraštų apkarpymo įrankis išplečiamas ir rodomos šios parinktys: 

 
Paveikslėlis 84: Kraštų apkarpymo įrankio parinktys 
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2. Pirštu pažymėkite sritį, kurią norite apkirpti. 

 
Paveikslėlis 85: Pažymėkite plotą, kurį norite apkirpti 

Apkerpama sritis paryškinama ir įjungiama patvirtinimo piktograma. 

 
Paveikslėlis 86: Pasirinkta sritis yra paryškinta ir įjungta patvirtinimo piktograma 

3. Jei reikia, galite spustelėti  ir atšaukti apkarpymą. 



 
 
 
 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės saugomos. 71 

„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ naudojimo vadovas  

4. Norėdami patvirtinti apkarpymą, spustelėkite . 
Pasirinkta sritis pašalinta. 

 
Paveikslėlis 87: Pasirinkta sritis buvo pašalinta 

4.3.5 Darbas su įrankiu „Die Separation“ („Kopijų atskyrimas“) 
Kopijų atskyrimas sukuriamas automatiškai, atsižvelgiant į žalios spalvos orientacinį tašką, kuris po 
nuskaitymo turi būti paruošto danties centre. 
Prireikus kopijos atskyrimo sritį galima redaguoti arba sukurti rankiniu būdu. 
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Norėdami peržiūrėti kopijos atskyrimą: 
1. Po paruošto danties nuskaitymo įsitikinkite, kad žalias orientacinis taškas yra paruošto danties centre. 

Jei reikia, perkelkite jį rankiniu būdu. 

 
Paveikslėlis 88: Žalias orientacinis taškas, esantis paruošto danties centre 

2.  Norėdami pereiti į „View“ („Peržiūros“) režimą, spustelėkite įrankių juostoje esantį mygtuką . 

3. Lange „View“ („Peržiūra“) spustelėkite įrankį „Die Separation“ („Kopijų atskyrimas“) . 
Kopijų atskyrimas rodomas aukšta skiriamąja geba. 

 
Paveikslėlis 89: Kopijų atskyrimas rodomas aukšta skiriamąja geba 
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Norėdami sukurti kopijų atskyrimą rankiniu būdu : 

1. Lange „View“ („Peržiūra“) spustelėkite įrankį „Die Separation“ („Kopijų atskyrimas“) . 
Įrankis išsiplečia ir rodomos šios parinktys: 

 
Paveikslėlis 90: Kopijų atskyrimo įrankio parinktys 

2. Spustelėkite  ir pirštu pažymėkite visą segmentą. 
Nuskaitymas rodomas žema skiriamąja geba. 

 
Paveikslėlis 91: Nuskaitymas rodomas žema skiriamąja geba 
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3. Spustelėkite  norėdami pažymėti paruoštą dantį aukšta skiriamąja geba. 
Modelis rodomas taip: 

 
Paveikslėlis 92: Prieš pasirenkant kopijų atskyrimą 

4. Nubrėžkite kopijos atskyrimo sritį. 
Pasirinkta sritis rodoma aukšta skiriamąja geba. 

 
Paveikslėlis 93: Paruoštas dantis rodomas aukšta skiriamąja geba 
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4.3.6 Nuskaitymo laikmačio naudojimas 
Nuskaitymo laikmatis leidžia pamatyti, kiek laiko užtruko modelio nuskaitymas. 
Norėdami peržiūrėti nuskaitymo laiką: 

1. Įrankių juostoje spustelėkite mygtuką . 
Rodomas nuskaitymo laikas. 

 
Paveikslėlis 94: Nuskaitymo laikmačio mygtukas įrankių juostoje ir nuskaitymo laikas 

2. Norėdami uždaryti langą, spustelėkite OK. 

4.4 Nuskaitymo siuntimas 
Nuskaitę pacientą ir po duomenų peržiūros įsitikinę, kad netrūksta jokių duomenų, galite nusiųsti nuskaitymo 
duomenis į laboratoriją arba saugyklą, priklausomai nuo atvejo tipo. 
Norėdami nusiųsti nuskaitymo duomenis: 
1. Norėdami išsiųsti duomenis, įskaitant ir ekrano kopijas, jei tokių yra, spustelėkite įrankių juostoje esantį 

mygtuką . 
2. Užsakymo autorizavimui pridėkite savo parašą, tuomet spustelėkite „Confirm and Send“ („Patvirtinti ir 

siųsti“). 

 
Paveikslėlis 95: Nuskaitymo siuntimas 
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3. Jei reikia, pažymėkite langelį „Save Signature“ („Išsaugoti parašą“) ir išsaugokite savo parašą, kad 
galėtumėte patvirtinti atvejus ateityje. 

4. Jei reikia, pažymėkite langelį „Don't show again“ („Daugiau nerodyti“), kad praleistumėte 
autorizacijos etapą. 

Norėdami grąžinti autorizacijos etapą, apibrėžkite parašo parametrus, kaip aprašyta skyriuje 3.6.2.3. 
Rodomas pranešimas, kad modelis yra siunčiamas, tuomet rodomas paciento profilio puslapis, kuriame 
nurodoma užsakymo būsena. 

4.5 Atkuriamojo nuskaitymo pagrindai 
Išsamų aprašymą apie atkuriamųjų atvejų nuskaitymą rasite „iTero Element“ atkūrimo e-knygoje 
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Ortodontinio nuskaitymo pagrindai 
Išsamų ortodontinių atvejų nuskaitymo aprašymą rasite „iTero Element“ ortodontinių atvejų e-knygoje 
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf  

4.7 Darbas su vaizduokle 
„Viewer“ („Vaizduoklė“) - tai įrankis, leidžiantis peržiūrėti ir valdyti skaitmeninį atvejų pateikimo modelį. 
Vaizduoklėje galima peržiūrėti tik jau išsiųstus atvejus. 
Vaizduoklę galima pasiekti iš ankstesnių užsakymų skilties, esančios puslapyje „Orders“ („Užsakymai“), arba 
iš konkretaus paciento profilio puslapio. 

 
Paveikslėlis 96: Vaizduoklės parinktis užsakymų lango polangyje „Ankstesni užsakymai“ 

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


 
 
 
 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės saugomos. 77 

„iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ naudojimo vadovas  

 
Paveikslėlis 97: Vaizduoklės parinktis paciento profilio puslapyje 

Vaizduoklėje galite spustelėti šiuos dalykus: 

 

Parodyti / paslėpti viršutinį žandikaulį 

 

Parodyti / paslėpti apatinį žandikaulį 

 

Parodyti abu žandikaulius 
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Peržiūrėkite modelį vieno lango vaizde, kai viršutinis ir apatinis žandikauliai rodomi tame 
pačiame lange (priekinis vaizdas). 

 
Paveikslėlis 98: Modelis 1 lango vaizde 

Taikoma tik ortodontiniams atvejams. 

 

Peržiūrėkite modelį dviejų langų vaizde, kai viršutinis ir apatinis žandikauliai rodomi atskiruose 
languose (sąkandžio vaizdas). Siekiant užtikrinti geresnį įvertinimą, kiekvienas modelis gali 
būti valdomas atskirai. 

 
Paveikslėlis 99: Modelis 2 langų vaizde 

Taikoma tik ortodontiniams atvejams. 
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Peržiūrėkite modelį 5 langų vaizde, kai viršutinis ir apatinis žandikauliai rodomi atskirai ir abu 
žandikauliai rodomi iš kairės, vidurio ir dešinės (galerijos vaizdas). Siekiant užtikrinti geresnį 
įvertinimą, kiekvienas modelis gali būti valdomas atskirai.  

 
Paveikslėlis 100: Modelis 5 langų vaizde 

Taikoma tik ortodontiniams atvejams. 

 

Peržiūrėti / paslėpti paruošto danties briaunas. 

Taikoma tik atkuriamųjų atvejų tipams. 

 

Parodyti / paslėpti griovelį, kurį sukūrė modeliavimo komanda.  

Taikoma tik atkuriamųjų atvejų tipams. 

 

Perjungti modelio peržiūrą spalvotame arba vienspalviame vaizde. 

 

Parodyti / paslėpti atstumą tarp priešingų dantų, kaip aprašyta skyriuje 4.7.1. 

Pastaba: kai atvejo būsena yra „iTero Modeling“ („iTero modeliavimas“), atvejis yra pradiniame 
modeliavimo etape ir briaunos linijos bei kopijos atskyrimo įrankiai yra išjungti. 
Kai modeliavimo procesas bus baigtas, o briaunos linija ir kopijos bus suredaguotos, pakeitimai modelyje 
bus rodomi spalvotai, įrankiai taip pat bus rodomi spalvotai, taip pažymint, kad jie aktyvūs. 
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4.7.1 Atstumų įrankis 
Vaizduoklėje galite pamatyti sąkandžio atstumą tarp priešingų dantų. 

Vaizduoklėje spustelėkite . 
Rodomas atstumas tarp priešingų dantų. 

 
Paveikslėlis 101: Vaizduoklėje rodomas atstumų įrankis ir legenda 

Sąkandžio atstumą taip pat galima peržiūrėti „View“ („Peržiūra“) režime paciento nuskaitymo metu, kaip 
aprašyta skyriuje 4.3.3. 
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5 Darbas su pacientais 

Pagrindiniame ekrane spustelėkite mygtuką „Patients“ („Pacientai“) - bus parodytas pacientų puslapis. 

 
Pacientų puslapyje pateikiamas visų pacientų sąrašas, jų kortelių numeriai ir paskutinio nuskaitymo data. 

 
Paveikslėlis 102: Pacientų puslapis 

Pasirinkę pacientą galite peržiūrėti paciento profilio puslapį ir paciento duomenis. 
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5.1 Pacientų paieška 
Jei reikia, galite ieškoti pacientų „iTero“ duomenų bazėje, naudodami jų vardus ar kortelių numerius. 
Norėdami ieškoti paciento: 
• Puslapyje „Patients“ („Pacientai“) paieškos juostoje įveskite paciento vardą arba kortelės numerį (arba jų 

dalį) ir spustelėkite paieškos mygtuką . 

 
Paveikslėlis 103: Paciento paieška 

Rodomi pacientai, atitinkantys Jūsų paieškos kriterijus. 

 
Paveikslėlis 104: Rodomi paieškos kriterijus atitinkantys pacientai 
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5.2 Paciento duomenų peržiūra 
Paciento profilio puslapyje galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pacientą, įskaitant visus ankstesnius 
paciento nuskaitymus. 
Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie pacientą: 
1. Pradiniame ekrane spustelėkite mygtuką „Patients“ („Pacientai“). 

Rodomas pacientų puslapis, kuriame pateikiamas visų pacientų sąrašas, jų kortelių numeriai ir 
paskutinio nuskaitymo data. 

2. Sąraše pasirinkite reikiamą pacientą. 
Rodomas pasirinkto paciento profilio puslapis: 

 
Paveikslėlis 105: Paciento profilio puslapis 

Paciento profilio puslapyje galite: 

o Sukurti naują nuskaitymą konkrečiam pacientui, aprašytą skyriuje 5.3 

o Peržiūrėti Rx informaciją, aprašytą skyriuje 5.4 

o Peržiūrėti ankstesnius paciento nuskaitymus vaizduoklėje, kaip aprašyta skyriuje 5.5 
o Palyginti 2 ankstesnius nuskaitymus, naudojant „iTero TimeLapse“ technologiją, aprašytą 

skyriuje 5.5.1 
o Peržiūrėti bet kokius su „Invisalign“ susijusius procesus 
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5.3 Naujo nuskaitymo konkrečiam pacientui sukūrimas 
Jei reikia, galite sukurti naują nuskaitymą konkrečiam pacientui. Bus atidarytas Rx, kuriame jau bus užpildyta 
informacija apie pacientą. 
Norėdami sukurti naują nuskaitymą konkrečiam pacientui: 
1. Paciento profilio puslapyje spustelėkite „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“). 

 
Paveikslėlis 106: Paciento profilio puslapis – naujo nuskaitymo parinktis 

Rodomas langas „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“) . 

 
Paveikslėlis 107: Naujo nuskaitymo langas su jau užpildyta informacija apie pacientą 

2. Pagal naujus reikalavimus užpildykite likusią Rx informaciją. 
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5.4 Rx peržiūra 
Jei reikia, galite peržiūrėti ankstesnio užsakymo Rx. 
Norėdami peržiūrėti ankstesnio užsakymo Rx: 
1. Paciento profilio puslapyje pasirinkite užsakymą, kurio Rx norite peržiūrėti, tuomet spustelėkite „View 

Rx“ („Peržiūrėti Rx“). 

 
Paveikslėlis 108: Paciento profilio puslapis - Rx peržiūros parinktis 

Rodomas langas „Rx Details“ („Rx informacija“). 

 
Paveikslėlis 109: Langas „Rx informacija“ 

2. Norėdami grįžti į paciento profilio puslapį, spustelėkite . 
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5.5 Ankstesnių nuskaitymų peržiūra vaizduoklėje 
Jei reikia, vaizduoklėje galite peržiūrėti ankstesnius nuskaitymus. 
Norėdami peržiūrėti ankstesnį nuskaitymą vaizduoklėje: 
1. Paciento profilio puslapyje spustelėkite nuskaitymą, kurį norite rodyti vaizduoklėje, tuomet spustelėkite 

„Viewer“ („Vaizduoklė“). 

 
Paveikslėlis 110: Paciento profilio puslapis - vaizduoklė 

Nuskaitymas rodomas vaizduoklėje. 

 
Paveikslėlis 111: Vaizduoklėje rodomas nuskaitymas 

Daugiau informacijos apie darbą su vaizduokle rasite skyriuje 4.7. 
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5.5.1 Ankstesnių nuskaitymų palyginimas naudojant „iTero TimeLapse“ technologiją 
Reguliariai nuskaitomų pacientų nuskaitymo duomenys gali būti analizuojami naudojant „iTero TimeLapse“ 
technologiją. 
„iTero TimeLapse“ technologija palygina du paciento anksčiau užfiksuotus 3D nuskaitymus ir leidžia 
vizualizuoti paciento dantų, dantų struktūros ir burnos minkštųjų audinių pokyčius tarp nuskaitymų praėjusiu 
laikotarpiu. Pavyzdžiui, „iTero TimeLapse“ technologija gali parodyti atitinkamu laikotarpiu įvykusį dantų 
nusidėvėjimą, dantenų nuosmukį ir dantų judėjimą. 
Pastaba: „iTero TimeLapse“ technologija galima tik „iRecord“ ir ortodontiniams atvejams. 
Norėdami naudotis „iTero TimeLapse“ technologija: 
1. Pasirinkite pacientą, kuriam norite sukurti „iTero TimeLapse“ vizualizaciją. 
2. Paciento profilio puslapyje pasirinkite du nuskaitymus, kuriuos norite palyginti. Galite pasirinkti 

nuskaitymus pažymėdami šalia atitinkamų užsakymų esančius langelius arba pažymėdami langelius 
puslapio apačioje esančioje srityje „Timeline“ („Laiko juosta“). 

 
Paveikslėlis 112: „iTero TimeLapse“ - nuskaitymų pasirinkimas palyginimui 
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3. Norėdami palyginti ir išanalizuoti nuskaitymus, spustelėkite mygtuką „Compare Selected“ („Palyginti 
pasirinktus“) . 
Parodomas „iTero TimeLapse“ langas, kuriame paryškinamos tarp nuskaitymų pasikeitusios sritys. Kaip 
parodyta legendoje, kuo spalva tamsesnė, tuo didesnis pokytis tarp nuskaitymų (matavimai pateikiami 
milimetrais). 

 
Paveikslėlis 113: „iTero TimeLapse“ langas, kuriame pažymimi pokyčiai tarp nuskaitymų 

Pastaba: pokyčiai išryškinami tik tuomet, kai nuskaitymai rodomi vienspalviu režimu. 

Jei reikia, spustelėkite  ir perkelkite nuskaitymą į numatytąjį sąkandžio vaizdą - apatinis lankas su 
priekiniais dantimis apačioje ir viršutinis lankas su priekiniais dantimis viršuje ir abu lankai priekiniame 
vaizde - kaip ir „iRecord“ numatytajame vaizde. 
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4. Norėdami animaciniame lange pamatyti dominančias sritis ir galimas gydymo sritis, užvilkite lupą ant modelio. 
Parodoma animacija, kurioje lyginama dominančios srities dantų būklė pasirinktomis nuskaitymo datomis. 

 
Paveikslėlis 114: Dominanti sritis iš pirmojo nuskaitymo, rodoma animacijos lange 

 

 
Paveikslėlis 115: Dominanti sritis iš antrojo nuskaitymo, rodoma animacijos lange 
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Galite priartinti animacijos lange rodomą vaizdą arba spustelėti pauzės mygtuką  ir sustabdyti 
animaciją. 
Jei reikia, galite pakeisti rodomų pokyčių mastelį. 
a. Legendoje spustelėkite „Scale“ („Mastelis“). 

Legenda išplečiama ir parodomas diapazonų sąrašas milimetrais. 

 
Paveikslėlis 116: „iTero TimeLapse“ mastelio parinktys 

b. Pasirinkite reikiamą mastelį. 
Pokyčiai rodomi nauju masteliu. 
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6 Darbas su užsakymais 

Norėdami pamatyti visų užsakymų sąrašą, spustelėkite mygtuką „Orders“ („Užsakymai“). Mygtuke gali būti 
ženklelis, nurodantis dar nepateiktų užsakymų skaičių. 

 
„Orders page“ („Užsakymų puslapį“) sudaro du polangiai, kuriuose išvardinti vis dar vykdomi ir jau pateikti 
užsakymai. 
Galite peržiūrėti šią informaciją apie kiekvieną užsakymą: paciento vardą, nuskaitymo datą, atvejo tipą ir 
užsakymo būseną. 
Priklausomai nuo atvejo tipo, užsakymui gali būti priskirta viena iš šių būsenų: 
• „Rx Created“ („Rx sukurtas“): Rx užpildytas, tačiau pacientas dar nebuvo nuskaitytas. 
• „Scanning“ („Nuskaitoma“): vyksta nuskaitymo procesas 
• „Sending“ („Siunčiama“): nuskaitymas yra siunčiamas 
• „Sent“ („Išsiųsta“): atvejis buvo išsiųstas 
• „iTero Modeling“ („iTero“ modeliavimas“): užsakymas buvo išsiųstas į „iTero Modeling“ 
• „Lab Review“ („Laboratorijos peržiūra“): užsakymas buvo išsiųstas peržiūrai į laboratoriją 
• „Align Production“ („Align“ gamyba“): vyksta vidiniai atvejo procesai 
• „Exporting to Doctor Site“ („Eksportuojama į gydytojo darbo vietą“): atvejis yra pakeliui į IDS 

portalą 
• „Completed“ („Atlikta“): srautas baigtas 
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Paveikslėlis 117: Užsakymų puslapis 

Norėdami peržiūrėti ar apžvelgti užsakymus: 
1. Pagrindiniame ekrane spustelėkite mygtuką „Orders“ („Užsakymai“). 

Rodomas puslapis „Orders“ („Užsakymai“), kuriame pateikiami du polangiai – „In Progress“ 
(„Vykdomi“) užsakymai ir „Past Orders“ („Ankstesni užsakymai“). 
o Vykdomi: nuskaitymai dar nepateikti. 
o Ankstesni užsakymai: nuskaitymai jau pateikti. 

2. Spustelėkite ant užsakymo polangyje „In Progress“ („Vykdomi“) , kad pamatytumėte šias parinktis: 

 
Paveikslėlis 118: „In Progress“ („Vykdomi“) polangis – parinktys 
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o „View Rx“ („Peržiūrėti Rx“): atidaromas langas „Rx Details“ („Rx informacija“), kuriame galite 
peržiūrėti šio užsakymo receptą. 

o „Scan“ („Nuskaitymas“): atidaromas langas „Scan“ („Nuskaitymas“), kuriame galite sukurti naują 
nuskaitymą arba tęsti paciento nuskaitymą. 

o „View Scans“ („Peržiūrėti nuskaitymus“): atidaromas langas „View“ („Peržiūra“), kuriame galite 
peržiūrėti dabartinį nuskaitymą. 

3. Spustelėkite ant užsakymo polangyje „Past Orders“ („Ankstesni užsakymai“), norėdami pamatyti šias 
parinktis, atsižvelgiant į atvejo tipą: 

 
Paveikslėlis 119: Ankstesnių užsakymų polangis – parinktys 

o „View Rx“ („Peržiūrėti Rx“): atidaromas langas „Rx Details“ („Rx informacija“), kuriame galite 
peržiūrėti šio užsakymo receptą. 

o „Viewer“ („Vaizduoklė“): atidaromas „Viewer“ („Vaizduoklė“) langas, kuriame galite peržiūrėti ir 
valdyti modelį. 

o „Add Rx“ („Pridėti Rx“): atidaromas langas „New Scan“ („Naujas nuskaitymas“) ir suteikiama 
galimybė pridėti šio užsakymo receptą (taikoma tik ortodontiniams užsakymams ir galioja iki 21 dieną 
po nuskaitymo). 

o „Invisalign“ naudotojai taip pat gali pasirinkti šias „Invisalign“ funkcijas: 
 „Invisalign Go Outcome“ simuliatorius 
 „Invisalign Go“ atvejo vertinimas 
 „Invisalign“ rezultatų simuliatorius 
 „Invisalign“ pažangos vertinimas 
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7 Pranešimų peržiūra 

Puslapyje „Messages“ („Pranešimai“) rodomi „Align Technology“ pranešimai, atnaujinimai ir kiti sistemos 
pranešimai, pavyzdžiui, produktų naujiniai, artėjančios mokomosios sesijos ar interneto ryšio problemos. 
Mygtuko „Messages“ („Pranešimai“) ženklelyje galite pamatyti naujų ar neskaitytų pranešimų skaičių, jei 
tokių yra. 

 

 
Paveikslėlis 120: Pranešimų puslapis 

Norėdami peržiūrėti pranešimus: 
1. Pagrindiniame ekrane spustelėkite mygtuką „Messages“ („Pranešimai“) . 

Rodomas „Align Technology“ pranešimų, atnaujinimų ir kitų pranešimų sąrašas. 
2. Kairiajame polangyje galite greitai surasti konkretų pranešimą pagal temos pavadinimą arba slinkite 

žemyn polangyje, norėdami rasti konkretų pranešimą. 
3. Norėdami bet kokį pranešimą pažymėti kaip neskaitytą, spustelėkite „Mark as unread“ („Pažymėti kaip 

neskaitytą“). 
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8 Darbas su „MyiTero“ 

„MyiTero“ -- tai internetinis portalas, turintis tokią pat išvaizdą kaip ir „iTero“ programinė įranga. Tai leidžia 
naudotojams atlikti administracines užduotis, pavyzdžiui, užpildyti naują Rx, bet kuriame palaikomame 
įrenginyje, pavyzdžiui, asmeniniame kompiuteryje ar planšetiniame kompiuteryje, nenaudojant skaitytuvo 
brangaus laiko. Be to, tai leidžia peržiūrėti skaitytuvo sukurtus 3D modelius ir sekti užsakymus. 
„MyiTero“ yra skirtas ortodontams ir bendrosios praktikos odontologams bei jų darbuotojams (padėjėjams, 
biuro administratoriui ir kt.). 
Daugiau informacijos apie darbą su „MyiTero“ rasite „MyiTero“ naudojimo vadove. 
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9 „iTero Invisalign“ funkcijos 

9.1 „Invisalign“ rezultatų simuliatorius 
„Invisalign“ rezultatų simuliatorius yra programinė įranga, leidžianti parodyti pacientams jų „Invisalign“ gydymo 
rezultatus. 
Rodydami informaciją pacientui, galite realiu laiku koreguoti modeliuojamą rezultatą. Šis įrankis suteiks 
papildomos informacijos pacientui priimant sprendimą dėl gydymo. 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Invisalign“ rezultatų simuliatorių, apsilankykite  
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 „Invisalign“ pažangos vertinimas 
Pažangos vertinimo įrankyje yra ataskaita – spalvota dantų judesių lentelė, skirta padėti naudotojui priimti 
gydymo sprendimus, stebėti paciento pažangą „ClinCheck“ gydymo plano taikymo metu. 

 
Paveikslėlis 121: Pažangos vertinimo langas 

Daugiau informacijos apie „Invisalign“ pažangos vertinimo įrankį rasite „Invisalign“ rezultatų 
simuliatoriaus naudojimo vadovo skyriuje „Progress Assesment“ („Pažangos vertinimas“):  
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 „Invisalign Go“ sistema 
„Invisalign Go“ yra pradinio etapo kapų gaminys, padedantis įvertinti ir gydyti pacientus vos keliais 
paspaudimais, gaunant pagalbos kiekviename žingsnyje. 
Daugiau informacijos apie „Invisalign Go“ sistemą rasite „Invisalign“ dokumentacijoje. 

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 Priežiūra ir aptarnavimas 

10.1 Lazdelės ir laido naudojimas 
Lazdelėje yra trapių komponentų, todėl su ja reikia elgtis atsargiai. 
Kai lazdelė nenaudojama, ant jos reikia uždėti mėlyną apsauginį gaubtelį ir ją laikyti laikiklyje. Jei turite „iTero 
Element Flex“ sistemą, kai sistema nenaudojama, lazdelę reikia laikyti pridedamame nešiojimo dėkle. 
Tarp pacientų atlaisvinkite visus lazdelės laido susisukimus ir mazgus. Jei laido dangtelis atsiskiria nuo 
lazdelės, vėl švelniai jį uždėkite. 
Prieš pirmąjį panaudojimą bei po kiekvieno panaudojimo, ne vėliau kaip per 30 minučių po paskutinio 
nuskaitymo, reikia tinkamai išvalyti ir dezinfekuoti lazdelę. Daugiau informacijos apie lazdelės valymą ir 
dezinfekavimą rasite žemiau esančiame skyriuje 10.2. 

10.2 Lazdelės valymas ir dezinfekavimas 
Lazdelė turi būti valoma ir dezinfekuojama taip: 
1. Pūkų neturinčią skiautę išmirkykite paruoštame naudoti „CaviCide 1“ tirpale ir gręžkite kol audinys bus 

drėgnas. 
2. Siekiant pašalinti susikaupusius nešvarumus, kruopščiai nuvalykite lazdelę. 

Prieš atliekant kitą žingsnį, reikia vizualiai patikrinti visą prietaisą ir įsitikinti, kad ant jo neliko jokių 
nešvarumų. 

3. Papildomas 2 pūkų neturinčio audinio skiautes išmirkykite „CaviCide 1“ tirpale ir gręžkite jas kol audinys 
bus drėgnas. 

4. Kruopščiai valykite prietaisą mažiausiai 2 minutes, užtikrindami, kad visi paviršiai, įskaitant kraštus ir 
angas, būtų nuvalyti. 

5. Pūkų neturinčio audinio skiautes sudrėkinkite distiliuotu vandeniu ir valykite visus paviršius mažiausiai 
15-30 sekundžių. 

6. Sausomis pūkų neturinčio audinio skiautėmis nusausinkite paviršius. 

10.2.1 Skaitytuvo jutiklinio ekrano valymas 
Skaitytuvo jutiklinis ekranas tarp pacientų turi būti valomas taip: 
1. Nuvalykite visus išorinius sistemos paviršius naudodami patvirtintas dezinfekavimo servetėles arba 

užpurkškite dezinfekavimo priemonės ant švarios pūkų neturinčio audinio skiautės - ir laikykitės 
gamintojo nurodymų. 

2. Dezinfekavimo priemonės likučius nuvalykite švaria pūkų neturinčia šluoste. 
Pastaba: nenaudokite abrazyvinių valiklių ir/arba ėsdinančių valymo priemonių ar dezinfekavimo priemonių 
su rūgštimis, bazėmis, oksidatoriais ir tirpikliais. 

10.3 Internetinės kameros priežiūra 
Komplekte esanti kamera nereikalauja priežiūros ir, jei reikia, gali būti valoma pūkų neturinčia šluoste. 
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11 Klinikos LAN tinklo gairės 

11.1 Įvadas 
Nuskaitytų duomenų siuntimui į „iTero“ debesį ir atsisiuntimui iš jo, skaitytuvas naudoja „Wi-Fi“ interneto ryšį. 
Žemiau pateikiama keletas naudingų gairių, padėsiančių užtikrinti geriausią „Wi-Fi“ ryšį. 

„Wi-Fi“ interneto ryšio lygiai 

 
Puikus 

>-50 dBm 

 
Geras 

nuo -50 iki -60 dBm 

 
Vidutiniškas 

nuo -60 iki -70 dBm 

 
Silpnas 

<-70 dBm 

SVARBU: norėdami pasiekti geriausius skaitytuvo rezultatus, įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ signalo stiprumas yra 
„Puikus“ arba bent jau „Geras“. 
ATSARGIAI: įsitikinkite, kad paciento nuskaitymo metu LAN laidas nebūtų prijungtas prie skaitytuvo - tai 
draudžiama dėl pavojaus saugai. 

11.2 Paruošiamieji darbai 
• Reikalingas modemas / maršrutizatorius turi būti sukonfigūruotas naudojant WPA2 saugumo standartą, 

įskaitant slaptažodį. 
• Pasirūpinkite, kad skaitytuvo įdiegimo metu galėtumėte susisiekti su IT specialistu. 
• Įsitikinkite, kad yra prieinami jūsų „Wi-Fi SSID“ duomenys: prisijungimo vardas ir slaptažodis. 
• Minimalus sistemos „Wi-Fi“ stiprumo signalas turėtų rodyti bent dvi padalas, kaip parodyta aukščiau. 
• Toliau pateikiami keli pasiūlymai biuro IT specialistui dėl priemonių, kurios turi būti apgalvotos, siekiant 

užkirsti kelią problemoms, susijusioms su prieiga ar prisijungimu prie „iTero“ skaitytuvo / su juo: 
o Pagrindinio kompiuterio pavadinimo rekomendacijos, susijusios su „Align“ paslaugomis, klausosi 

prievadų 80 ir 443, kaip aprašyta skyriuje 11.7. 
o Neuždrauskite FTP ryšio, nes skaitytuvas siunčia konkrečių tipų bylas (.3ds ir .3dc / .3dm). 
o Išjunkite bet kokius proxy klientus duomenų perdavimui per TCP/IP. 
o Nepridėkite skaitytuvo prie jokios domenų grupės. 
o Nevykdykite jokios skaitytuvo grupavimo strategijos, nes tai gali sutrikdyti tinkamą jo veikimą. 

11.3 Maršrutizatoriaus gairės 
Minimalieji standartai: 802.11N / 802.11AC 
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11.4 Interneto ryšio gairės 
Norėdami pasiekti geriausius skaitytuvo rezultatus, užtikrinkite, kad Jūsų interneto parsisiuntimo greitis būtų 
ne mažesnis nei 1Mbps vienam skaitytuvui. Be to, atkreipkite dėmesį, kad bet kokie kiti prietaisai, prijungti 
prie interneto lygiagrečiai skaitytuvui, gali turėti įtakos skaitytuvo darbo rezultatams. 

11.5 Ugniasienė 
Atidarykite šiuos prievadus (jei veikia ugniasienė): 
• 80 - HTTP - TCP 
• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 „Wi-Fi“ patarimai 
„Wi-Fi“ maršrutizatoriai suteikia prieigą prie Jūsų interneto sistemos naudojant „Wi-Fi“ ryšį iš esmės bet 
kurioje belaidžio tinklo veikimo vietoje. Nepaisant to, sienų, lubų ar papildomų pertvarų, per kurias turi pereiti 
bevielis signalas, skaičius, gylis ir padėtis gali apriboti signalo diapazoną ir stiprumą. Įprastai signalai skiriasi 
priklausomai nuo medžiagų tipų ir Jūsų namuose ar biure esančio foninio radijo dažnio. 
• Pasirūpinkite, kad maršrutizatorių ir kitus tinklo prietaisus skirtų kaip įmanoma mažiau sienų ar perdangų. 

Kiekviena kliūtis gali sumažinti adapterio diapazoną 1-3 metrais (3-9 pėdomis). 
• Tinklo prietaisai turi būti tiesioje linijoje, kurioje nėra jokių pertvarų. Net ir plona siena gali blokuoti 

1 metro (3 pėdų) signalą, jei jis pasisuks vos 2 laipsnių kampu. Siekdami užtikrinti geriausią ryšio 
signalą, sudėkite visus prietaisus taip, kad „Wi-Fi“ signalas eitų tiesiai per sieną arba pertvarą (vietoje 
perėjimo kampu). 

• Statybinės medžiagos turi įtakos. Tvirtos metalinės durys ar aliuminio vinys gali būti labai tankūs ir turėti 
neigiamos įtakos „Wi-Fi“ signalui. Pabandykite nustatyti prieigos taškus, belaidžius maršrutizatorius ir 
kompiuterius taip, kad signalas keliautų per gipskartonio pertvaras ar atviras duris. Medžiagos ir objektai, 
tokie kaip stiklas, plienas, metalas, sienos su izoliacija, vandens rezervuarai (akvariumai), veidrodžiai, 
rinkmenų spintos, plytos ir betonas, gali sumažinti jūsų belaidžio signalo stiprumą. 

• „įTero“ produktą laikykite atokiau (bent jau 3- 6 pėdų ar 1-2 metrų atstumu) nuo elektros prietaisų ar 
įrenginių, sukeliančių radijo bangų triukšmą. 

• Jei naudojate 2,4 GHz belaidžius telefonus arba „X-10“ (belaidžio ryšio produktus, pvz., lubinius 
ventiliatorius, nuotolinius žibintus ir namų apsaugos sistemas), belaidis ryšys gali smarkiai pablogėti arba 
visiškai nustoti veikti. Dauguma belaidžių įrenginių perduoda radijo bangų signalą, net jei prietaisas 
nenaudojamas. Padėkite kitus belaidžius įrenginius kuo toliau nuo skaitytuvo ir maršrutizatoriaus. 

• Jūsų vietovėje gali būti daugiau nei vienas aktyvus belaidis tinklas. Kiekvienas tinklas naudoja vieną ar 
daugiau kanalų. Jei kanalas yra arti Jūsų sistemos kanalų, ryšys gali palaipsniui suprastėti. Paprašykite 
savo IT skyriaus tai patikrinti ir, jei reikia, pakeiskite savo tinklo naudojamų kanalų numerius. 
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11.7 „Align“ kompiuterio pavadinimo rekomendacijos 
„Align“ nuolat tobulina gaminius ir paslaugas, todėl vietoje konkretaus IP adreso gali naudoti kompiuterio 
pavadinimą. 
Toliau pateikiamas kompiuterio pavadinimų sąrašas buvo sukurtas siekiant užtikrinti tinkamą „Align“ 
skaitytuvų funkcijų veikimą bei išnaudoti visas pažangias skaitytuvo galimybes. 
„Align“ rekomendacijos kompiuterio pavadinimui: 

Kompiuterio pavadinimas Prievadas 

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 diapazonas - „Amazon“ 
visame pasaulyje teikiama CDN 
paslauga - IP adresų diapazonas 
priklauso nuo skaitytuvo vietos. 

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 EMC deklaracija 

IEC 60601-1-2 versija 4.0 (2014 m.) „Medicininiai elektros įrenginiai. 1-2 dalis: gretutinis 
standartas: „Elektromagnetinis suderinamumas – 
Reikalavimai ir bandymai“ 

CFR 47 FCC Taisyklės ir nuostatos:15 dalis. Radijo dažnio prietaisai. 
B skirsnis: netyčiniai radiatoriai (2015 m.) 

ETSI EN 301489-1 
(Aktualu tik „iTero Element 2“) 

„Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio 
suderinamumo (EMS) standartas; 1 dalis: bendrieji techniniai 
reikalavimai“ 

Aplinka nustatytam naudojimui Profesionalios sveikatos priežiūros ir namų sveikatos 
priežiūros įstaigų aplinka 

Dėl elektromagnetinių trikdžių kai kuriais atvejais vaizdas gali išnykti, o jutikliniame ekrane pasirodyti 
pranešimas apie ryšio nebuvimą. Skaitytuvas į darbo režimą grįš po naudotojo intervencijos arba įsijungus 
automatiniam atkūrimo režimui. 
Toliau pateikiama „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ skaitytuvų EMC bandymų rezultatų suvestinė: 

Bandymas Standartinis Sunkumo lygis / linijos Bandymo 
rezultatai 

Emisija (IEC 60601-1-2, 7 skyrius)  

Vykdomoji emisija Dažnių 
intervalas: nuo 150 kHz iki 
30 MHz 

„CISPR 11“ 1 grupės B klasė esant 230, 220, 120 ir 
100 VAC maitinimo tinklui @ 50 Hz; 
220 VAC maitinimo tinklas @ 60 Hz 

Atitinka 

Spinduliuojamosios 
emisijos dažnių 
intervalas:30 - 1000 MHz 

„CISPR 11“ 1 grupė, B klasė Atitinka 

Harmoningų srovių emisijos 
bandymas 

IEC 61000-3-2 230 VAC maitinimo tinklas @ 50 Hz 
ir 220 V @ 50 Hz ir 60 Hz 

Atitinka 

Įtampos pokyčių, įtampos 
svyravimų ir virpesių 
spinduliuotės bandymas 

IEC 61000-3-3 230 VAC maitinimo tinklas @ 50 Hz 
ir 220 VAC maitinimo tinklas @ 50 Hz 

Atitinka 
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Bandymas Standartinis Sunkumo lygis / linijos Bandymo 
rezultatai 

Atsparumas (IEC 60601-1-2, 8 skyrius)  

Atsparumas elektrostatinei 
iškrovai (ESD) 

IEC 61000-4-2 8 kV kontaktinė iškrova ir 15 kV oro 
iškrova  

Atitinka 

Atsparumas 
spinduliuojantiems 
elektromagnetiniams 
laukams 

IEC 61000-4-3 10.0 V/m; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% 
AM, 1 kHz 

Atitinka 

Atsparumas bevielio ryšio 
įrangos artumo laukui 

IEC 61000-4-3 Dažnių sąrašas, nuo 9 V/m iki 28 V/m, 
PM (18 Hz arba 217 Hz), FM 1 kHz 

Atitinka 

Atsparumas trumpalaikiam 
elektros energijos tiekimo 
dingimui (EFT) 

IEC 61000-4-4 ± 2,0 kV esant 230 VAC @ 50 Hz; ir 220 
VAC maitinimo tinklas - 60 Hz; Tr / Th - 
5/50 ns, 100 kHz 

Atitinka 

Atsparumas elektros srovės 
padidėjimui 

IEC 61000-4-5 ± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon 230 VAC 
maitinimo tinklas 50 Hz; ir 220 VAC 
maitinimo tinklas @ 60 Hz; Tr / Th - 
1,2 / 50 (8/20) µs  

Atitinka 

Atsparumas vykdomiems 
trukdžiams, sukeltiems 
radijo dažnių laukų 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS esant 230 VAC maitinimo 
tinklui @ 50 Hz ir 220 VAC maitinimo 
tinklas @ 60 Hz ir lazdelės laidas;  
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz  

Atitinka 

Atsparumas įtampos 
kritimui, trumpiems 
pertraukimams ir įtampos 
svyravimams 

IEC 61000-4-11 Esant 230 VAC ir 100 VAC maitinimo 
tinklui @ 50 Hz: 0% - 0,5 ciklo ir 
1 ciklas; 70% - 25 ciklai; 0% - 
250 ciklų; esant 220 VAC 
maitinimo tinklui @ 60 Hz:0% - 
0,5 ciklo ir 1 ciklas; 70% - 30 ciklų;  
0% - 300 ciklų  

Atitinka 
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Bandymas Standartinis Sunkumo lygis / linijos Bandymo 
rezultatai 

Emisija (pagal ETSI EN 301 489-1)  

Aktualu tik „iTero Element 2“ 

Vykdomosios emisijos 
maitinimo išvaduose dažnių 
intervalas: nuo 150 kHz iki 
30 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

1 grupės B klasė 
 230 VAC maitinimo tinklas 

Atitinka 

Spinduliuojamosios 
emisijos dažnių intervalas: 
nuo 30 iki 6000 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

B klasė Atitinka 

Harmoningų srovių 
bandymas 

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

230 VAC maitinimo tinklas  Atitinka 

Virpesių spinduliuotės 
bandymai 

ETSI EN 301489-1 
EN 61000-3-3 

230 VAC maitinimo tinklas  Atitinka 

Atsparumas (pagal ETSI EN 301 489-1)  

Aktualu tik „iTero Element 2“ 

Atsparumas elektrostatinei 
iškrovai (ESD) 

EN 61000-4-2 4 kV kontaktinė iškrova 8 kV oro 
iškrova 

Atitinka 

Atsparumas 
spinduliuojantiems 
elektromagnetiniams 
laukams 

EN 61000-4-3  3.0 V/m, 80 MHz ÷ 6.0 GHz,80% AM, 1 
kHz 

Atitinka 

Atsparumas trumpalaikiam 
elektros energijos tiekimo 
dingimui (EFT) 

EN 61000-4-4 AC maitinimo tinklas:±1.0 kV; 
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz 

Atitinka 

Atsparumas elektros srovės 
padidėjimui 

EN 61000-4-5  AC maitinimo tinklas:± 1.0 kV DM / ± 
2.0 kV CM, Tr/Th – 1.2/50 (8/20) µs 

Atitinka 

Atsparumas vykdomiems 
trukdžiams, sukeltiems 
radijo dažnių laukų 

EN 61000-4-6  AC maitinimo tinklas:3.0 VRMS; 
0.15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz 

Atitinka 

Atsparumas įtampos 
pertrūkiams  

EN 61000-4-11  AC maitinimo tinklas: 
0% - 0,5 ciklo ir 1 ciklas;  
70% - 25 ciklai; 0% - 250 ciklų 

Atitinka 
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13 „iTero Element“ produkto saugos ataskaita 

Ši ataskaita taikoma „iTero® Element™“ optinių atspaudų sistemos serijai. Priklausomai nuo Jūsų įsigytos 
prekės versijos, produkto savybės gali skirtis. Be to, kadangi šis artefaktas buvo sukurtas tam tikru momentu, 
„Align Technology“ gaminio saugumo praktikoje galėjo būti pokyčių, kuriais atsižvelgiama į produkto saugos 
ekosistemos raidą ir brendimą. 

Mes suprantame gyvosios gamtos mokslus ir sveikatos 
priežiūros pramonę ir visoje organizacijoje skiriame dėmesį 
saugumui. 
Kibernetinių atakų grėsmė gyvosios gamtos mokslams ir sveikatos 
priežiūros produktams nuolatos plečiasi. Turėdami tai omenyje, 
ėmėmės iniciatyvos ir sukūrėme produktų saugos programą, skirtą 
kuo labiau sumažinti su mūsų gaminiais susijusią saugumo riziką ir 
leidžiančią mums būti budriems susidūrus su kylančiomis 
grėsmėmis bei nuolat tobulinti savo gaminius. 
Mes supratome, kaip svarbu į savo gaminio kūrimo ir gyvavimo 
ciklą įtraukti saugumo ir privatumo aspektus. Norėdami tai pasiekti, subūrėme daugiafunkcinę produktų 
saugos komandą, kurią sudaro inžinerijos / programinės įrangos kūrimo, saugos, teisės/privatumo, 
informacinių technologijų ir kokybės sričių atstovai. 

Saugumo riziką nustatome vykdydami patikimus rizikos valdymo procesus. 
„Align Technology“ siekia atkreipti dėmesį į saugos ir privatumo riziką, kylančią mūsų kuriamiems, 
vystomiems prižiūrimiems gaminiams, bei kuo labiau ją sumažinti. Mes nuodugniai vertiname savo gaminius, 
kad galėtume įgyvendinti tinkamas rizikos mažinimo priemones gaminio kūrimo pradžioje. Remiantis 
produkto rizikos lygiu bei jo funkcionalumu, taikoma žemiau aprašyta metodika. 
Produkto saugos rizikos vertinimas (PSRV): „Align 
Technology“ atliko „iTero® Element™“ optinių įspūdžių 
sistemos serijos PSRV. Į vertinimo metodiką buvo įtrauktas 
planavimas ir informacijos rinkimas, aktualių produktų 
profilių nustatymas, komponentų registro sukūrimas, 
analizės atlikimas, pažeidžiamumo nustatymas, 
pažeidžiamumo rizikos klasės apskaičiavimas, tinkamų 
mažinimo priemonių nustatymas ir likutinės rizikos klasės 
apskaičiavimas. Kibernetinio saugumo valdymas medicinos 
prietaisuose. Įvertintos saugos ir privatumo rizikos, 
vadovaujantis geriausiomis rinkoje esančiomis saugos 
rizikos valdymo sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, 
NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 ir rinkai 
nepristatytas FDA kibernetinio saugumo medicinos prietaisuose valdymo turinys.  
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Produkto saugos ir privatumo savybės. 
„ITero® Element™“ optinių atspaudų sistemos serijoje įdiegtos šios nebaigtinės saugos kontrolės priemonės: 
• Nenaudojami asmeniniai duomenys užšifruojami: asmeniniai duomenys (PII) saugomi užšifruotoje 

duomenų bazėje. Tai padeda užkirsti kelią užpuolikui užfiksuoti skaitytuve saugomą paciento ir kliento 
informaciją. 

• Perduodami duomenys yra užšifruoti: nuskaitymo duomenys, kurių atsarginės kopijos saugomos 
„Align“ serveriuose, perduodami naudojant transportavimo lygmens saugos (TLS) šifravimą, naudojant 
patikimus sertifikatus. Tai padeda užkirsti kelią užpuolikui užfiksuoti perduodamą paciento ir kliento 
informaciją. 

• Įdiegta apsauga nuo kenkėjiškų programų: skaitytuvuose yra iš anksto įdiegta „Trend Micro“ 
antivirusinė programinė įranga, kuri patikrina, ar sistemoje nėra kenksmingų failų. Antivirusinė 
programinė įranga dažnai atnaujinama, o nuskaitymai prietaisuose atliekami kiekvieną dieną. 

• Nuotolinis aptarnavimas neįmanomas be leidimo: nuotolinei sesijai įgyvendinti prietaisuose 
naudojama „TeamViewer“ programinė įranga. „TeamViewer“ programinei įrangai reikalingas naudotojo 
ID ir slaptažodis, kuriuos klientas turi pateikti „Align“ aptarnaujančiam personalui, kad šis galėtų 
prisijungti. 

• Operacinės sistemos ir programinės įrangos pakeitimai yra ribojami: skaitytuvuose įdiegtas kiosko 
režimas, neleidžiantis naudotojui atlikti nepageidaujamų operacinės sistemos ir programinės įrangos 
komponentų pakeitimų. 

• Vykdoma naudotojų prieigos valdymo kontrolė: norint naudoti skaitytuvus, reikalinga naudotojo 
paskyra ir slaptažodis. Tai padeda apsaugoti prieigą prie skaitytuvo ir apsaugo nuo neteisėto naudojimo. 

• Taikomas pareigų atskyrimas: skaitytuvai suteikia galimybę viename skaitytuve užregistruoti kelias 
naudotojo paskyras su skirtingais vaidmenimis. Galimi gydytojo, padėjėjo ir aptarnaujančio techniko 
vaidmenys. Tai padeda užtikrinti galimybę sekti atskirų naudotojų vykdomą veiklą bei apsaugoti 
prietaisą. 

• Jei turite klausimų ar esate susirūpinę dėl aprašytos rizikos, nedvejodami susisiekite su 
TRM@aligntech.com arba privacy@aligntech.com. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 Sistemos specifikacijos 

14.1 Sistemos specifikacijos - „iTero Element 2“ 
 

Ekranas 21,5 colių jutiklinis ekranas 

Lazdelė  Lazdelė skleidžią raudoną lazerio šviesą (680nm, 1 klasė) bei baltą šviesos 
diodų (LED) šviesą.  

Belaidis vietinis 
tinklas (LAN)  

LAN kortelė belaidžio ryšio pagalba leidžia bendrauti vietiniame tinkle. 

Saugumas  Prašome perskaityti gaminio saugos ataskaitą, pateiktą skyriuje 13. 

Darbinė galia  100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (maks.)  

Darbinė temperatūra  Nuo 18 °C iki 26 °C / Nuo 64,4 °F iki 78,8 °F 
Pastaba: sistemos veikimas bus prastesnis - be nuskaitymo galimybių - jei 
aplinkos temperatūra bus nuo 10 °C iki 17 °C (nuo 50 °F iki 62,6 °F) ir nuo 27 °C 
iki 40 °C (nuo 80,60 °F iki 104 °F). 

Laikymo / 
transportavimo 
temperatūra  

Nuo -5°C iki 50°C / Nuo 23° iki 122 °F 

Darbinis slėgis ir 
aukštis  

Slėgis: nuo 520 mmHg iki 771 mmHg (-69 kPa iki -103 kPa) 
Aukštis: nuo -400 pėdų iki 10 000 pėdų (nuo -122 metrų iki 3,048 kilometrų) 

Laikymo / 
transportavimo 
slėgis ir aukštis  

Slėgis: nuo 430 mmHg iki 760 mmHg (nuo ~ 57 kPa iki ~ 101 kPa)  
Aukštis: nuo 0 pėdų iki 15 000 pėdų (nuo 0 metrų iki 4,57 kilometrų) 

Santykinė drėgmė  Darbinė: nuo 40 % iki 70 % 
Sandėliavimo: nuo 30% iki 90% 

Matmenys  „iTero“ HD jutiklinis ekranas: 
• Aukštis: 356 mm (~ 14 colių) 
• Plotis: 552 mm (~ 21,7 colio) 
• Gylis: 65 mm (~ 2,5 colio) 
Lazdelė: 
• Ilgis: 338,5 mm (~ 13 colių) 
• Plotis: 53,5 mm (~ 2 coliai) 
• Gylis: 69,8 mm (~ 3 coliai) 

Stovas su ratukais: 
• Aukštis: 1280 mm (~ 50 colių) 
• Plotis: 645 mm (~ 25 coliai) 
• Gylis: 625 mm (~ 24,5 colio) 

Grynasis svoris  „iTero“ HD jutiklinis ekranas: 8,3 kg (~ 18,3 svaro) 
Lazdelė: 0,47 kg (~ 1 svaras), be laido 
Stovas su ratukais: 13,6 kg (~ 30 svarų) 

Siuntos svoris ~ 37,5 kg (~ 83 lbs) 
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14.2 Sistemos specifikacijos – „iTero Element Flex“ 
 

Ekranas Nešiojamas kompiuteris su jutikliniu ekranu 

Lazdelė Lazdelė skleidžią raudoną lazerio šviesą (680nm, 1 klasė) bei baltą šviesos 
diodų (LED) šviesą. 

Saugumas „Align Technology“ labai rimtai atsižvelgia į savo klientų ir jų pacientų duomenų 
saugumą. Visi pacientų duomenys perduodami užšifruotu TLS kanalu, o ryšiai ir 
informacija yra laikomi saugiai, kad mūsų klientai galėtų imtis pagrįstų priemonių 
apsaugoti savo paciento duomenis. 

Darbinė galia 100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (maks.) 

Darbinė temperatūra Nuo 18 °C iki 26 °C / Nuo 64,4 °F iki 78,8 °F 

Laikymo / 
transportavimo 
temperatūra 

Nuo -5°C iki 50°C / Nuo 23°F iki 122°F 

Darbinis slėgis 
ir aukštis 

Slėgis: nuo 520 mmHg iki 760 mmHg (nuo ~ 69 kPa iki ~ 101 kPa)  

Aukštis: nuo 0 pėdų iki 10 000 pėdų (nuo 0 metrų iki 3,048 kilometrų) 

Laikymo / 
transportavimo 
slėgis ir aukštis 

Slėgis: nuo 430 mmHg iki 760 mmHg (nuo ~ 57 kPa iki ~ 101 kPa)  

Aukštis: nuo 0 pėdų iki 15 000 pėdų (nuo 0 metrų iki 4,57 kilometrų) 

Santykinė drėgmė Darbinė: nuo 40 % iki 70 % 

Sandėliavimo: nuo 30% iki 90% 

Matmenys „iTero Element Flex“ koncentratorius: 

• Ilgis:206 mm (~ 8 coliai)  
• Plotis:94 mm (~ 3,7 colio)  
• Gylis:36,5 mm (~ 1,4 colio) 

„iTero Element Flex“ lazdelė: 

• Ilgis:338,5 mm (~ 13 colių) 
• Plotis:53,5 mm (~ 2 coliai) 
• Gylis:69,8 mm (~ 3 coliai) 

„iTero Element Flex“ laikiklis: 

• Ilgis:262 mm (~ 10 colių)  
• Plotis:89 mm (~ 3,5 colio)  
• Gylis:52 mm (~ 2 coliai) 

Nešiojimo dėklas: 

• Aukštis:326,5 mm (~ 13 colių)  
• Plotis:455 mm (~ 18 colių)  
• Gylis:184 mm (~ 7 coliai) 

Grynasis svoris „iTero Element Flex“ koncentratorius:~ 0,5 kg (~ 1 svaras)  

„iTero Element Flex“ lazdelė:0,47 kg (~ 1 svaras) 

Tuščias nešiojimo dėklas:~ 2 kg (~ 4,5 svaro) 

Siuntos svoris ~ 8 kg (~ 17,6 svarų) 
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„Align Technology, Inc.“ 
2820 Orchard Parkway 
San Chosė, CA 95134 
JAV 
 
„Align“, „Invisalign“, „iTero Element“ ir kiti yra prekiniai ženklai ir / ar paslaugų ženklai, 
priklausantys „Align Technology, Inc.“ arba vienam iš jos filialų ar dukterinių įmonių, 
ir gali būti registruoti JAV ir / ar kitose šalyse. 

© 2019 „Align Technology, Inc.“ Visos teisės saugomos. 210187 versija A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 Įvadas
	1.1 Apie šį dokumentą
	1.2 Paskirtis
	1.3 Privalumai
	1.4 „iTero Element“ aparatinė įranga
	1.4.1 „iTero Element 2“
	1.4.2 „iTero Element Flex“
	1.4.2.1 „iTero Element Flex“ transportavimas

	1.4.3 „iTero Element“ lazdelė:
	1.4.3.1 „iTero Element“ lazdelės gaubteliai
	1.4.3.1.1 Lazdelės gaubtelių keitimas tarp pacientų



	1.5 „iTero“ programinė įranga

	2 Pradžia
	2.1 Surinkimo instrukcijos
	2.1.1 „iTero Element 2“ skaitytuvo surinkimas – stovo su ratukais konfigūracijos prietaisas
	2.1.2 „iTero Element 2“ skaitytuvo surinkimas – stovo konfigūracija
	2.1.3 „iTero Element Flex“ skaitytuvo surinkimas

	2.2 „iTero“ programinės įrangos diegimas - „iTero Element Flex“
	2.3 Pirmasis prisijungimas prie skaitytuvo
	2.4 Darbas demonstraciniu režimu
	2.4.1 Išėjimas iš demonstracinio režimo

	2.5 Skaitytuvo registravimas - Individualizavimo procesas

	3 Darbas su „iTero Element 2“ ir „iTero Element Flex“ skaitytuvais
	3.1 Prisijungimas prie skaitytuvo
	3.1.1 Slaptažodžio atkūrimas

	3.2 Atsijungimas nuo skaitytuvo
	3.3 Skaitytuvo išjungimas
	3.4 Skaitytuvo perkėlimas biuro ribose
	3.5 Naudotojo sąsaja
	3.5.1 Skaitytuvo įrankių juosta
	3.5.2 Jutiklinio ekrano gestai

	3.6 Skaitytuvo nustatymų apibrėžimas
	3.6.1 Kompiuterio nustatymų apibrėžimas
	3.6.1.1 Numatytojo ryškumo nustatymų apibrėžimas
	3.6.1.2 Numatytojo garsumo nustatymų apibrėžimas
	3.6.1.3 „Wi-Fi“ nustatymų apibrėžimas
	3.6.1.4 Laiko juostos apibrėžimas

	3.6.2 Naudotojo nustatymų apibrėžimas
	3.6.2.1 Nuskaitymo nustatymų apibrėžimas
	3.6.2.2 Rx parametrų apibrėžimas
	3.6.2.3 Parašo nustatymų apibrėžimas
	3.6.2.4 Kalbos nustatymų apibrėžimas

	3.6.3 Sistemos nustatymų apibrėžimas
	3.6.3.1 Prisijungimo nustatymų apibrėžimas
	3.6.3.2 Diagnostikos vykdymas
	3.6.3.3 Licencijos
	3.6.3.4 Sistemos informacija
	3.6.3.5 Sinchronizacijos konfigūravimas
	3.6.3.6 Eksportavimo nustatymai



	4 Naujo nuskaitymo pradžia
	4.1 Rx užpildymas
	4.1.1 Darbas su atkuriamojo nuskaitymo tipais

	4.2 Paciento nuskaitymas
	4.2.1 Nuskaitymo gairės
	4.2.2 Geriausia nuskaitymo praktika
	4.2.3 Nuskaitymo parinktys
	4.2.3.1 Papildomas atsiliepimas apie nuskaitymą
	4.2.3.2 Nuskaitymo spalvų perjungimas
	4.2.3.3  Kito nuskaitymo segmento perjungimas

	4.2.4 Nuskaitymo redagavimas
	4.2.4.1 Segmento pašalinimas
	4.2.4.2 Pasirinkimo pašalinimas
	4.2.4.3 Trūkstamų anatominių duomenų užpildymas


	4.3 Nuskaitymo peržiūra
	4.3.1 Pranešimai apie trūkstamą nuskaitymo segmentą
	4.3.2 Darbas su trintuko įrankiu
	4.3.3 Darbas su atstumo įrankiu
	4.3.4 Darbas su kraštų apkarpymo įrankiu
	4.3.5 Darbas su įrankiu „Die Separation“ („Kopijų atskyrimas“)
	4.3.6 Nuskaitymo laikmačio naudojimas

	4.4 Nuskaitymo siuntimas
	4.5 Atkuriamojo nuskaitymo pagrindai
	4.6 Ortodontinio nuskaitymo pagrindai
	4.7 Darbas su vaizduokle
	4.7.1 Atstumų įrankis


	5 Darbas su pacientais
	5.1 Pacientų paieška
	5.2 Paciento duomenų peržiūra
	5.3 Naujo nuskaitymo konkrečiam pacientui sukūrimas
	5.4 Rx peržiūra
	5.5 Ankstesnių nuskaitymų peržiūra vaizduoklėje
	5.5.1 Ankstesnių nuskaitymų palyginimas naudojant „iTero TimeLapse“ technologiją


	6 Darbas su užsakymais
	7 Pranešimų peržiūra
	8 Darbas su „MyiTero“
	9 „iTero Invisalign“ funkcijos
	9.1 „Invisalign“ rezultatų simuliatorius
	9.2 „Invisalign“ pažangos vertinimas
	9.3 „Invisalign Go“ sistema

	10 Priežiūra ir aptarnavimas
	10.1 Lazdelės ir laido naudojimas
	10.2 Lazdelės valymas ir dezinfekavimas
	10.2.1 Skaitytuvo jutiklinio ekrano valymas

	10.3 Internetinės kameros priežiūra

	11 Klinikos LAN tinklo gairės
	11.1 Įvadas
	11.2 Paruošiamieji darbai
	11.3 Maršrutizatoriaus gairės
	11.4 Interneto ryšio gairės
	11.5 Ugniasienė
	11.6 „Wi-Fi“ patarimai
	11.7 „Align“ kompiuterio pavadinimo rekomendacijos

	12 EMC deklaracija
	13 „iTero Element“ produkto saugos ataskaita
	14 Sistemos specifikacijos
	14.1 Sistemos specifikacijos - „iTero Element 2“
	14.2 Sistemos specifikacijos – „iTero Element Flex“

	Rodyklė

