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Kontraindikasjoner
Det finnes en fare for å få epileptisk anfall fra det blinkende lyset til iTero-skanneren hos mennesker som har
fått diagnosen epilepsi. Disse menneskene bør avstå fra øyekontakt med det blinkende lyset som er tilknyttet
systemet under drift.

Overensstemmelse
Overensstemmelse med laserklasse 1

EMC-merket

Denne enheten er i overensstemmelse med “21
CFR 1040.10” og “EN 60825-1”

Denne enheten er i overensstemmelse med
følgende EMC-standard:
“IEC 60601-1-2 Medisinsk elektrisk utstyr - Del
1-2:Generelle krav til grunnleggende sikkerhet
og nødvendig ytelse - Kollateral standard:
Elektromagnetiske fenomener - Krav og tester”.

CSA-merket

Sikkerhetsoverensstemmelse

Denne enheten er i overensstemmelse med
følgende CSA-standard for Canada og USA:“UL Std
No. 60601-1 - Medisinsk elektrisk utstyr del
1:Generelle krav til sikkerhet”.

Denne enheten er i overensstemmelse med
følgende sikkerhetsstandard:

FCC-merket

CE-merket

Denne enheten er i overensstemmelse med Del 15
i FCC-Reglene, og driften er underlagt følgende to
betingelser:

Denne enheten er i overensstemmelse med
Rådsdirektiv 93/42/EEC for Medisinsk Utstyr.

“IEC 60601-1 Medisinsk elektrisk utstyr - Del
1Generelle krav til grunnleggende sikkerhet
og nødvendig ytelse".

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig
interferens.
2. Denne enheten må kunne motstå interferens,
inkludert interferens som kan forårsake
uønskede effekter.

FCC-advarsel
Modifikasjoner på enheten som ikke er eksplisitt
godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre din
autorisasjon til å betjene enheten under FCC-Regler.
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Symboler
Følgende symboler kan vises på maskinvarekomponentene til iTero Element 2 og iTero Element Flex eller i
dette dokumentet og annen litteratur om iTero Element 2 og iTero Element Flex.

Uansett hvor dette symbolet vises på
enheten så anbefales det å henvise til dette
dokumentet for informasjon om riktig bruk av
enheten.

Benyttet del type BF. Alle komponenter som
dette symbolet vises på, har elektrisk
isolasjonstype BF.

CAUTION
(OBS):Føderal
(amerikansk)
lovgivning begrenser salg eller bestilling av
denne enheten til lisensierte tannleger eller
kjeveortopeder. Systemet fungerer som
reseptbelagt medisinsk utstyr og bør kun
driftes av et kvalifisert helsepersonell.

Medisinsk utstyrsprodusent.

Bestillingsnummer
Separat innsamling av elektrisk avfall og
elektronisk
utstyr
er
påkrevet.
I
overensstemmelse med EU-direktivet om
kasting av EE-utstyr (elektrisk og elektronisk
utstyr) må dette produktet leveres til
gjenvinning. Denne enheten inneholder EEmaterialer.

Serienummer.

Vekselstrøm

Ta kontakt med EARN-tjenesten.
Lenke
til
online
forespørselsskjema:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
Indikerer en medisinsk enhet som må
beskyttes mot fuktighet.
Attention! (NB!) Dette symbolet brukes for
å fremheve at det finnes spesifikke advarsler
eller forholdsregler knyttet til enheten.
Uansett hvor dette symbolet vises på
enheten er det obligatorisk å henvise til
denne håndboken for sikkerhetsrelatert
informasjon.

Indikerer temperaturgrensene som det
medisinske utstyret trygt kan eksponeres for.

Indikerer at brukeren
bruksanvisningen.

må

konsultere

Deler eller tilbehør som dette symbolet vises
på må ikke gjenbrukes.
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Produsentens partikode.

Indikerer rekkevidden av atmosfærisk trykk
som det medisinske apparatet trygt kan
eksponeres for.

USB-kontakt.

Elektrisk batteri.

IEC 60417-5009:STAND-BY.
Indikerer
fuktighetsomfanget
som
det
medisinske apparatet trygt kan eksponeres for.
FORSIKTIG: Ikke tråkk på iTero Element
Flex-huben.
Må håndteres med forsiktighet.
Indikerer den autoriserte representanten i EU.

Denne side opp.
Indikerer at enheten er RoHS-kompatibel for
Kina.
IEC 60417-5031:Likestrøm.

Håndstykke (skanneenhet).

iv
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Sikkerhetsinstrukser
Alle brukere må lese disse sikkerhetsinstruksene før de begynner å jobbe med systemet.
Strømforsyning

Strøm tilføres systemet via en intern, medisinsk gradert strømforsyning.

Batteristrøm

Kun iTero Element 2:

Elektriske advarsler

•

Lading – skannerbatteriet vil være fulladet etter at det har vært koblet
til en strømkilde i 2 timer.

•

Med et fulladet batteri kan du skanne i opptil 30 minutter.

•

Advarsel: Skanneren er utstyrt med en Li-ion-oppladbar batteripakke.
Det er en fare for eksplosjon dersom batteriet skiftes ut på feil måte.
Erstatt batteriet med samme type som anbefales av produsenten.
Brukte batterier avhendes i henhold til produsentens anvisninger.

•

Fare for elektrisk støt!!Kun autoriserte Align Technology-teknikere
kan fjerne eksterne paneler og deksler. Det finnes ingen deler på
innsiden som brukere kan reparere.

•

For å unngå fare for elektrisk støt må skanneren kun kobles til et
strømnett med beskyttende jording.

•

Bare webkameraer og minnepinner godkjent av Align Technology bør
kobles til USB-kontaktene på baksiden av berøringsskjermen.

Kun iTero Element Flex:
•

iTero Element Flex er utstyrt med et koblingspunkt som inneholder en
strømforsyning til håndstykket. Flex-koblingspunktet må holdes tørt og
beskyttes mot brudd.

•

Flex-koblingspunktet må bare kobles til en bærbar datamaskin som er
godkjent i henhold til IEC60950, og til UL60950-1.Den bærbare
datamaskinen og alt tilbehør må plasseres minst 1,5 meter fra
pasienten. Ikke skann en pasient og berøre den bærbare
datamaskinen eller noe av dens tilbehør samtidig.

•

Kun iTero-håndstykket og den godkjente bærbare datamaskinen bør
kobles til USB-kontaktene på Flex-koblingspunktet.

•

Kun strømkabelen som er godkjent av Align Technology bør brukes til
å koble Flex-koblingspunktet til AC-strømnettet.

Trådløst LAN

Systemet er utstyrt med en trådløs LAN-enhet.

Sikkerhetsklassifiseringer

•

Beskyttelsestype mot elektrisk støt: Klasse 1

•

Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt: Type BF.

•

Beskyttelsesgrad mot skadelig vanninntrengning: Vanlig.

•

Utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av brannfarlige
anestesiblandinger.

•

Driftsmodus: Kontinuerlig.

Reseptbelagt
helseapparat

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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Skanneradvarsler

Rengjøring og
desinfeksjon

•

Håndstykket sender ut et rødt laserlys (680nm Klasse 1), samt hvitt
LED-lys. Normal bruk av håndstykket utgjør ingen fare for det
menneskelige øyet. Du bør imidlertid avstå fra å peke håndstykket
direkte på pasientenes øyne.

•

Unngå å vri, trekke i, lage knute og tråkke på kabelen.

•

Når systemet ikke er i bruk, bør håndstykket plasseres i holderen med
sonden vendt mot berøringsskjermen for å unngå øyekontakt med
laserstrålen eller det flimrende hvite LED-lyset.

•

Aktiver håndstykket kun mens tuppen av stykket er plassert
i pasientens munn.

•

Unngå å plassere håndstykket i holderen mens skanneoperasjonen
fortsatt er aktiv.

•

Hvis det oppstår en funksjonsfeil i skanneren hvis fysisk skade blir
observert, må du stoppe skanningen og ringe kundesupport.

•

For å unngå krysskontaminering er det obligatorisk å:
o Rengjør og desinfiser håndstykket som beskrevet i
avsnittet 10.2, og bytt håndstykkets engangshylstre som
beskrevet i avsnitt 1.4.3.1.1 etter hver pasientøkt.
o Fjern og bytt hansker etter hver pasientøkt.
o Kast hansker som er opprevet eller forurenset.

•

Kast skannerhylstere i henhold til standardprosedyrer eller lokale
forskrifter for kasting av forurenset medisinsk avfall.

Utpakking og installasjon

Systemet bør pakkes ut og installeres i henhold til Align Technologys
instruksjoner beskrevet i avsnitt 2.1.

Arbeidsmiljø

•

Systemet bør flyttes mellom rom med største forsiktighet for å unngå skade.

•

Ikke blokker luftventilene på håndstykket og skjermen.

•

Systemet er kun beregnet til innendørs bruk. Det bør ikke utsettes for
direkte sollys, høy varme eller fuktighet.

•

Kun iTero Element Flex: Hvis iTero Element Flex nettopp har blitt brakt inn
i rommet fra et varmt, kaldt eller fuktig miljø, bør den settes til side til den
har tilpasset seg romtemperaturen for å unngå kondens på innsiden.

Elektromagnetisk
interferens

ADVARSEL: Denne enheten er testet og oppfyller kravene til medisinsk
utstyr i henhold til standard IEC60601-- 1- -2.
Denne standarden er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i en typisk medisinsk installasjon. På grunn av spredning fra utstyr
som sender ut radiofrekvenser og andre kilder til elektrisk og elektromagnetisk
interferens i medisinske behandlingsomgivelser (som mobiltelefoner, mobile
toveisradioer, elektriske innretninger, RFID), er det mulig at høye nivåer av
slik interferens som skyldes nærhet til kilden eller høy styrke kan føre til
forstyrrelser på ytelsen til denne enheten. I dette tilfellet kan enheten returneres
til driftsmodus etter brukerinngrep eller ved automatisk-gjenoppretting.

Generelt

vi

ADVARSLER:
•

Ingen modifikasjon av dette utstyret er tillatt.

•

Kun iTero Element 2: Berøringsskjermen må alltid være festet til
stativet etter montering.
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Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

1 Introduksjon
1.1

Om dette dokumentet
Dette dokumentet gir generell informasjon og en oversikt over skannere og programvare for iTero Element 2
og iTero Element Flex. I tillegg beskriver det hvordan du skal montere systemet, installere programvaren på
iTero Element Flex-systemer, starte og slå av systemet, hvordan håndtere håndstykket og kabel, hvordan
rengjøre og desinfisere håndstykket og hvordan skifte ut håndstykkets engangshylster mellom pasienter.

1.2

•

iTero Element 2 gir raskere skannebehandling, forbedret ergonomi samt billeddiagnostikk i HD og farger
med neste generasjons databehandling, en 21,5-tommers berøringsskjerm, integrert batteri og
ergonomisk, sentrert holder for enkel tilgang til håndstykket.

•

iTero Element Flex er et kun-håndstykke-system med en bærbar, tilpasset bæreveske som gjør det
mulig å bringe teknologien til selv det minste tannlegekontoret. Det kan kobles til bærbare datamaskiner
godkjent av Align Technology for å redusere kontorplassbehov og øke systemmobiliteten.

Tiltenkt bruk
Skannerne til iTero Element 2 og iTero Element Flex er intraorale skannere med følgende funksjoner og
tiltenkt bruk:

1.3

•

Skannerens optiske impresjonsfunksjon (CAD/CAM) er beregnet/indikert for bruk til å ta topografiske
bilder av tenner og oralt vev. Genererte data fra iTero kan brukes i forbindelse med produksjon av utstyr
for tenner (f.eks. tannregulering, apparater osv.) og tilbehør.

•

iTero-programvaren brukes sammen med iTero-skanneren for å ta digitale 3D-avtrykk av tenner, oralt
bløtvev, strukturer og bittforhold. Programvaren kontrollerer behandlingen av dataene, forenkler
integrering av dataene og eksport av dataene til CAD/CAM-fremstilling av tannrestaureringer,
kjeveortopedisk utstyr, implantater og tilbehør. I tillegg til å skanne data, kan informasjon om pasienter
og sakstilfeller importeres/eksporteres eller brukes til simuleringsformål. Andre funksjoner er tilgjengelige
for verifisering og gjennomføring av service på systemet, og for å fungere som et verktøy for
administrering av bestillinger.

Fordeler
Systemene til iTero Element 2 og iTero Element Flex gir viktige fordeler sammenlignet med eksisterende
kroneproduksjonsmetoder-, noe som inkluderer pulverfri skanning, større nøyaktighet i kroneproduksjonen
og umiddelbar tilbakemelding under skanneprosessen.
Besøk nettstedet vårt http://www.itero.com for å lære hvordan iTero Service kan forbedre virksomheten din
ved å øke pasienttilfredsheten, forbedre de kliniske resultatene og øke effektiviteten.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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1.4

Maskinvare til iTero Element
Følgende iTero-skannermodeller er beskrevet nedenfor:
•

iTero Element 2
o
o

•

iTero Element Flex
o

1.4.1

Konfigurasjon av hjulstativ
Konfigurasjon av bordstativ
Konfigurasjon for laptop (kun tilgjengelig i utvalgte land)
Henvis til http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex for de minste systemkravene.

iTero Element 2
Framside
A

Berøringsskjerm

B

Av/på-bryter

C

Strøm-LED

D

Håndstykke

E

Holder

F

Hjulbase

Figur 1: Fremsiden av iTero Element 2

2
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Bakside
A

Koblingspunkt for
håndstykke

B

Håndstykkekabel

C

Strømkabel for skjerm

Figur 2: Baksiden av iTero Element 2

1.4.2

iTero Element Flex
A

Bærbar
datamaskin med
berøringsskjerm

B

Koblingspunkt
for iTero
Element Flex:

C

Håndstykke
og holder

Figur 3: iTero ElementFlex

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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1.4.2.1

Transport av iTero Element Flex
For å sikre maksimal systembeskyttelse anbefales det å følge instruksjonene nedenfor når du transporterer
systemet:
1. Fest det blå beskyttelseshylsteret på håndstykket.
2. Plasser alle elementene i den medfølgende bærevesken for å flytte systemet mellom kontorer.

Figur 4: iTero Element Flex i den medfølgende bærevesken

3. Pass på at kofferten holdes tørr for å beskytte systemkomponentene mot fuktighet.

1.4.3

iTero Element håndstykke:

A

Engangshylster

B

Berøringsplate

C

Sideknapper skanning av/på, aktivering av berøringsplaten

D

Luftventilering

E

Avtakbar håndstykkekabel med USB-kontakt

Figur 5: iTero Element-håndstykke

4
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1.4.3.1

iTero Element-håndstykkehylstre
Det finnes to typer hylstre til håndstykket:
•

Beskyttelseshylster: Bruk det blå beskyttelseshylsteret til å beskytte den optiske overflaten på
håndstykket når skanneren ikke er i bruk.

•

Engangshylster: Før du skanner en pasient må du sette på et nytt engangshylster.

Figur 6: Beskyttelseshylse

1.4.3.1.1

Figur 7: Engangshylster

Bytte ut håndstykkehylster mellom pasienter
Håndstykkehylstrene er beregnet for bruk på én pasient og må kastes og byttes ut etter hver pasient for
å unngå krysskontaminering.
FORSIKTIG: Kast brukte hylstre i henhold til standardprosedyrer eller lokale forskrifter for kasting
av forurenset medisinsk avfall.
Slik bytter du ut håndstykkehylsteret:
1. Trykk forsiktig på midten av hylsteret, trekk hylsteret sakte av håndstykket og kast det.

Figur 8: Fjerning av et håndstykkehylster

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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ADVARSEL:OPTISK OVERFLATE!
IKKE RØR den optiske overflaten. Kontakt kan forårsake skade. Bruk den antistatiske- kluten på
innsiden av hylsterboksen dersom rengjøring blir nødvendig. Se instruksjonene i hylsterboksen for mer
informasjon.

Figur 9: Håndstykkets optiske overflate

2. Rengjør og desinfiser håndstykket som beskrevet i avsnitt 10.2.
3. Skyv et nytt hylster forsiktig ned på tuppen av håndstykket til det klikker på plass.
Merk: Bruk det blå beskyttelseshylsteret hvis skanneren ikke skal bli brukt umiddelbart etterpå.

Figur 10: Skyv det nye hylsteret forsiktig på plass

1.5

iTero-programvare
Nye iTero Element 2-systemer leveres med programvaren installert. Programvaren må installeres på iTero
Element Flex-systemer som beskrevet i avsnitt 2.2.

6
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2 Komme i gang
2.1
2.1.1

Monteringsinstruksjoner
Montering av iTero Element 2-skanneren – hjulstativkonfigurasjon
Følg instruksene nedenfor for å montere iTero Element 2-skanneren:

Vekselstrøm

A

Berøringsskjerm

B

Av/påbryter

C

StrømLED

D

Håndstykke

E

Holder

F

Hjulbase

Batteri

3. Stram de to unbrakoskruene med
den store unbrakonøkkelen.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

Klikk

Likestrøm

Av/på-knapp

Håndstykke

2 personer
kreves til
installasjon

1. Sjekk innholdet i boksene.

2. Koble søylen til hjulbasen.

4. Fjern dekselet fra baksiden av
håndtaket.

5. Fest håndstykkeholderen på
forsiden av hjulstativet

7
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6. Hold holderen fast.

7. Stram baksiden av
håndstykkeholderen med
unbrakoskruen ved hjelp av
den minste unbrakonøkkelen.

8. Sett dekselet på plass igjen bak
håndtaket.

9. Fjern magnetdekselet fra baksiden 10. Løsne vingeskruene og fjern
batteridekselet.
av rammen til hjulstativet.

11. Skyv batteriet inn i batterisporet
og stram vingeskruene.

12. Løft berøringsskjermen for
å montere den.

14. Koble strømkabelen til porten
merket DC, som vist på neste
bilde.

8

13. Snu skanneren rundt og stram
vingeskruen for å feste skjermen.
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Strømkabel plugget i.

15. Fest det magnetiske bakdekselet. 16. Plasser håndstykket i holderen.

17. Koble håndstykkekabelen til
baksiden av berøringsskjermen.

18. Koble strømkabelen til bunnen av 19. Fest kabelen til bunnen av
hjulstativet.
hjulstativet med klemmen.

20. Plasser webkameraet på
berøringsskjermen for ekstern
opplæring eller support.

21. Koble webkameraet til USBporten nederst på
berøringsskjermen.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

22. Plugg strømkabelen inn i
stikkontakten og trykk deretter på
strømknappen for å slå på
skanneren.
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2.1.2

Montering av iTero Element 2-skanneren – bordstativkonfigurasjon
Følg instruksene nedenfor for å montere iTero Element 2-skanneren:

2. Stram
søylen
unbrakonøkkelen

4. Fest det nye dekselet.

5. Løft
berøringsskjermen
å montere den.

for

6. Snu skanneren rundt og stram
vingeskruen
for
å
feste
skjermen.

7. Ta på dekselet.

8. Koble strømkabelen til porten
merket DC.

9. Koble håndstykkekabelen til
baksiden av berøringsskjermen.

10

med

3. Fjern dekselet.

1. Sett søylen inn i rammen.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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12. Plugg
strømkabelen
inn
i stikkontakten og trykk deretter
på strømknappen for å slå på
skanneren.

10. Plasser
webkameraet
på
berøringsskjermen for ekstern
opplæring eller support.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

11. Koble webkameraet til USBporten
nederst
på
berøringsskjermen.

11

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

2.1.3

Montering av iTero Element Flex-skanner
Følg instruksene nedenfor for å montere iTero Element Flex-skanneren:

A

Koblingspunkt og
koblingspunktets strømkabel

B

Holder

C

Håndstykke og
håndstykkeledning

D

USB-kabel for tilkobling av
bærbar datamaskin og
koblingspunkt

3. Koble USB-kabelen til
koblingspunktet.

1. Plasser håndstykket i holderen.

2. Koble koblingspunktets
strømkabel inn i koblingspunktet.

4. Koble USB-kabelen til den
bærbare datamaskinen.

5. Koble håndstykkekabelen til
koblingspunktet.

6. Sett strømkabelen til
koblingspunktet inn
i stikkontakten i veggen.
Merknader:

12

•

Koblingspunktet må være
koblet til en stikkontakt til
enhver tid

•

Den bærbare datamaskinen
bør være koblet til et
vekselstrømuttak under intraoral skanning.
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2.2

Installere iTero-programvaren – iTero Element Flex
Nye iTero Element 2-systemer leveres med programvaren installert, men brukeren må installere
programvaren på iTero Element Flex-systemer.
Merk: Før du installerer iTero-programvaren på Flex-systemer må du installere alle tilgjengelige Windowsoppdateringer. Nye Windows-datamaskiner bør oppdatere seg selv automatisk.
For riktig programvareinstallasjon og konfigurasjon av iTero Element Flex-systemet må du forsikre deg om
følgende:
•

Håndstykket er plassert trygt i holderen og koblet til koblingspunktet

•

Koblingspunktet er koblet til den bærbare datamaskinen

•

Den bærbare datamaskinen er koblet til stikkontakten under hele programvareinstallasjonen

Slik installerer du iTero-programvaren på et iTero Element Flex-system:
1. Installer alle tilgjengelige Windows-oppdateringer.
a. Hvis du vil se etter Windows-oppdateringer, åpner du Windows-innstillinger vindu (Win-tast + I) og
klikk på Update & security (Oppdatering og sikkerhet)
b. Klikk på Windows Update (Windows-oppdatering).
c.

Klikk på Check for updates (Se etter oppdateringer)for å se om det er nye oppdateringer
tilgjengelig.

2. Se etter e-posten “Din iTero ble sendt” i den registrerte e-postkassen ettersom denne inneholder
nedlastingsinstruksjonene.
3. Klikk på lenken for å få tilgang til nedlastingssiden for programvare eller gå til http://download.itero.com.
4. Klikk på Get Startet (Kom i gang) -knappen på nettstedet. Filen FirstTimeInstaller.exe vil bli lastet
ned.
5. Kjør den nedlastede installasjonsfilen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre iTeroprogramvareinstallasjonen.
Skjermbildet Velkommen vises. Fortsett som forklart i avsnitt 2.3nedenfor.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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2.3

Logge inn på skanneren for første gang
Når du slår på skanneren for første gang, vil skjermbildet Welcome (Velkommen) vises:

Figur 11: Velkomstskjerm

Velg ønsket språk og en av følgende modus:
•

Demomodus Gjør det mulig å gjøre seg kjent med skannerens funksjoner og utføre øvelsesskanninger
uten å sende inn skanningene. Se avsnitt 2.4for mer informasjon.

•

Gjør den til min: Gjør det mulig å registrere skanneren. Se avsnitt 2.5for mer informasjon.

Merk: Hvis du velger alternativet demomodus før Gjør den til min-alternativet, må du starte skanneren på
nytt for å få tilgang til Gjør den til min-alternativet.

2.4

Jobber i demomodus
Demomodus er designet for å lære opp nye medarbeidere og for å øve på skanning. Demomodus er
tilgjengelig når som helst slik at tannlegepraksisen kan bruke en iTero-skanner til å øve på
skanningsteknikker, hvordan du utarbeider reseptskjema, ulike case-typer og for å bli kjent med iTeros
grensesnitt. Demomodus har alle aspekter av skanneprosessen og inkluderer et stort utvalg av eksempler,
for eksempel kliniske caser, Invisalign-caser og restorative caser.
Når demomodus er i bruk for å øve på skanning, vil en lett stripet bakgrunn og en rød etikett øverst til
venstre indikere at demomodus er aktivert. Demomodus er tilgjengelig fra skjermbildet Welcome
(Velkommen) når du logger deg på første gang, eller når som helst ved å trykke på iTero-logoen på
startskjermen.
Merk: Skanninger gjort i demomodus kan ikke lagres eller sendes til pasientbehandling.

14
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Slik går du inn i demomodus etter innlogging:
1. Trykk på iTero Element -logoen øverst på skannerskjermen.

Figur 12: iTero Element-logo

2. Trykk på Demo Mode (Demomodus) .

Figur 13: Demomodus

Login (Logg inn) -vinduet vises slik at du kan velge Demobruker.

Figur 14: Innloggingsvindu med en liste over demobrukere

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3. Hvis du vil se restorative caser, velger du Dr. Demo, iTero -brukeren fra Legenavn-nedtrekkslisten.

Figur 15: Demo innloggingsknapp

4. Trykk på Demo Login (Demo innlogging) .
Startskjermen til demomodus vises med Demo Mode (Demomodus) skrevet øverst til venstre i vinduet.

Figur 16: Startskjerm for demomodus

16
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5. For å se Demo-caser trykker du på Orders (Bestillinger) for å få opp en liste over bestillinger under
behandling, samt en liste over tidligere bestillinger.

Figur 17: Demo-caser som vises i listen over tidligere bestillinger

6. Trykk på den nødvendige demo-casen.
Den valgte casen utvides for å vise følgende alternativer:

Figur 18: Oversikt over tidligere bestillinger med alternativer

Se avsnitt 6 for mer informasjon om hvordan du arbeider med bestillinger.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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2.4.1

Gå ut av demomodus
Slik går du ut av demomodus:
•

Trykk på iTero Element-logoen og deretter på Exit Demo (Avslutt demo) for å gå ut av demomodus.

Figur 19: Avslutt demomodus

2.5

Registrering av skanneren – Gjør den til min-prosessen
Du trenger følgende for å fullføre registreringsprosessen når du skal registrere skanneren:
•

Brukernavn

•

Brukerpassord

•

Bedrifts-ID

Du vil motta en e-post fra en iTero-representant med innloggingsinformasjon og detaljert informasjon om
hvordan du går frem med Gjør den til min-prosessen.
Merk: Hvis du åpnet demomodus fra Velkommen-siden før registrering av skanneren, må du starte
skanneren på nytt for å få tilgang til Gjør den til min-alternativet.

18
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Slik registrerer du skanneren:
1. Velg ønsket språk.
2. Trykk på Make It Mine (Gjør den til min) .
Koble til-siden vises.

Figur 20: Velge nettverket

3. Velg ønsket nettverkstilkobling og trykk deretter på Next (Neste).
Kommunikasjonen med Align er bekreftet.

Figur 21: Bekrefter kommunikasjonen med Align

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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4. Når bekreftelsen er fullført, trykker du på Next (Neste) .
Tidssone -siden vises.

Figur 22: Velge tidssone

5. Trykk på Next (Neste) hvis tidssonen er riktig eller velg tidssone fra rullegardinlisten og trykk deretter på
Bruk.
Registrere system-siden vises.

Figur 23: Registrere systemet for å tilpasse oppsettet

20

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

6. Skriv inn e-postadressen din, passordet og bedrifts-ID i feltene, og trykk deretter på Register
(Registrere) .
Skannerkonfigurasjon-siden samt iTero-abonnementspakken din vises.

Figur 24: Abonnementspakke hos iTero

7. Trykk på Next (Neste) .
Lisensavtale-siden vises.

Figur 25: Lisensavtale

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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8. Når du har gjennomgått lisensavtalen, merker du av for å godta avtalevilkårene og klikker deretter på
Next (Neste) .
Systemet ser etter en oppgradering og blir oppgradert til den nyeste versjonen hvis dette er relevant.

Figur 26: Ser etter oppdateringer

9. Trykk på Next (Neste) .
Systemet er registrert og klart.

Figur 27: Systemet er registrert og klart

10. Trykk på Login to iTero Element (Logg inn på iTero Element) for å logge på systemet, som beskrevet
i følgende avsnitt.

22
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3 Jobbe med iTero Element 2- og iTero Element Flex-skannerne
3.1

Logg inn på skanneren
Når skanneren er slått på, vil Innloggingsvinduet vises.

Figur 28: Innloggingsvindu

Forsikre deg om at du har kontoinformasjonen til MyAligntech klar når du logger deg på iTero-skanneren. Du
vil trenge navnet ditt, samt e-posten og passordet knyttet til din konto. Fyll ut alle nødvendige felter og trykk
deretter på Login (Logg inn) -knappen.
Slik logger du deg inn på skanneren:
1. Velg brukernavnet ditt fra Legenavn-nedtrekkslisten.
2. Skriv inn e-postadressen du brukte da du registrerte deg hos myaligntech.com. Din e-postadresse vil
vises automatisk hvis du har markert av i Remember me (Husk meg) -avmerkningsboksen i en tidligere
innloggingsøkt.
3. Skriv inn ditt passord. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du tilbakestille det, som beskrevet
i avsnittet 3.1.1.
4. Merk av i Remember me (Husk meg) -avmerkingsboksen for at systemet skal huske e-postadressen
din i fremtidige økter. Du må fortsatt oppgi passordet for å få tilgang til skanneren.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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5. Klikk på Login (Logg inn) .
iTero-startskjermen vises.

Figur 29: iTeros startskjerm

24
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3.1.1

Tilbakestille passordet
Du kan tilbakestille passordet ditt om nødvendig.
Slik tilbakestiller du passordet:
1. I innloggingsvinduet, trykk på Forgot Password (Glemt passord).

Figur 30: Glemt passord-knapp

Et vindu vises som beskriver hva du skal gjøre videre.

Figur 31: E-postfelt for glemt passord

2. Skriv inn e-postadressen du brukte til å registrere deg på myaligntech.com i e-post-feltet.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3. Klikk på Submit (Sende inn) .
Ditt forhåndsbestemte sikkerhetsspørsmål vises.

Figur 32: Felt for svar på sikkehetsspørsmål

4. Skriv inn svaret på sikkerhetsspørsmålet ditt.
Et midlertidig passord vil bli sendt til deg.
5. Bruk det midlertidige passordet til å logge inn på myaligntech.com og tilbakestill passordet.
6. Hvis du ikke husker den registrerte e-postadressen din, kan du kontakte iTero kundesupport.

3.2

Logge ut av skanneren
For å beskytte pasientinformasjon bør du logge ut av skanneren når den ikke er i bruk.
Som standard blir du logget av etter en forhåndsdefinert periode med inaktivitet. Denne kan defineres
i innloggingsinnstillingene beskrevet i avsnitt 3.6.3.1.
Slik logger du ut av skanneren:
1. Trykk på

for å gå tilbake til startskjermen.

2. Trykk på

for å logge ut av systemet.

Logg inn-vinduet vises og er klart for neste bruker til å logge seg inn på systemet.
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3.3

Slår av skanneren
Det anbefales å slå av systemet på slutten av hver dag for å tillate installasjon av programvareoppdateringer.
Slik slår du av skanneren:
1. Lukk alle filer og programmer.
2. Trykk og slipp strømknappen nederst til høyre på skjermen for å slå av systemet.
Advarsel: Holder du knappen inne i mer enn 4 sekunder, aktiveres en hard reset, noe som kan
forårsake problemer som grå og blå skjermbilder.

3.4

Flytting av skanneren på kontoret
iTero Element 2-skanneren kan flyttes rundt på kontoret.
Slik flytter du skanneren:
1. Forsikre deg om at håndstykket er godt plassert i holderen.
2. Koble systemet fra stikkontakten.
3. Plasser systemet på det nye stedet og sett i stikkontakten.

3.5

Brukergrensesnitt
iTero-programvaren har et intuitivt brukergrensesnitt for å utføre digitale skanninger til restorativ eller
ortopedisk bruk. Berøringsskjermen og knappene på håndstykket brukes til å svare på skjerminstruksjonene
under skanneprosessen.
Se avsnitt 3.5.2for en liste over berøringsskjermbevegelser du kan bruke.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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Figur 33: iTeros startskjerm

Følgende knapper vises på startskjermen:
Battery (Batteri) :Trykk for å se den gjenværende ladningen på det eksterne
batteriet til iTero.
En batteriindikator vil dukke opp og vise prosentandelen av gjenværende
batterilading. Når batteriindikatoren viser et lynsymbol, lades batteriet.

Figur 34: Gjenværende batterilading

Learning Center (Opplæringssenter):Trykk for å få tilgang til treningsmateriell og
pedagogiske videoer for iTero-skanneren.

Lock (Låse) :Trykk for å logge ut av kontoen din når skanneren ikke er i bruk, som
beskrevet i avsnitt 3.2.Dette vil bidra til at tannlegepraksisen er HIPAA-kompatibel
og at alle medisinske opplysninger er trygge.
Tips: Du bør låse systemet mens du rengjører apparatet for å unngå utilsiktede
oppføringer.
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Settings (Innstillinger) : Trykk for å justere innstillingene til skanneren, som
håndstykkekonfigurasjon, lokalisering, brukerinnstillinger og mer.
Se avsnitt 3.6for mer informasjon.
Help (Hjelp) :Trykk for å vise et gjennomskinnelig hjelpe-overlay med hint for å
hjelpe til med navigasjon av funksjoner og verktøy.

Figur 35: Hjelpe-overlay

I denne visningen endres knappen til
.Trykk på knappen for fjernhjelp fra
kundesupport. Kundesupport er tilgjengelig fra alle hjelpe-overlay.
Mekring kundesupport før du prøver å koble deg til eksternt.
Trykk hvor som helst for å lukke hjelpe-overlay og returnere til det relevante
skjermbildet.
Ny skanning: Trykk for å åpne vinduet til New Scan (Ny skanning) for å fylle ut Rx
før du starter en ny skanning.
Se avsnitt 4for mer informasjon.

Patients (Pasienter): Trykk for å vise Pasienter-siden med en liste over alle
pasientene dine, journalnummeret og siste skanningsdato.
Se avsnitt 5for mer informasjon.

Bestillinger: Trykk for å vise en liste over alle bestillingene.
Se avsnitt 6for mer informasjon.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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Meldinger: Trykk for å se meldingene dine fra Align Technology.
Se avsnitt 7for mer informasjon.

Knappene for Battery (Batteri) og Settings (Innstillinger) vises også i hvert skannervindu, noe som er
beskrevet i avsnitt 3.5.1.

3.5.1

Skannerverktøylinje
Følgende verktøylinje vises øverst på hvert skannervindu:

De 4 senterknappene viser gjeldende status på skanneprosessen.
Trykk for å gå tilbake til startskjermen.

Viser gjeldende trinn i skanneprosessen, noe som også er indikert med den relevante
uthevede knappen på verktøylinjen.
Trykk for å gå tilbake til vinduet Ny skanning for å se Rx, som beskrevet i avsnitt 4.1.
Trykk for å gå til skannemodus for å skanne pasienten, noe som er beskrevet i avsnitt 4.2.
Trykk for å gå til visningsmodus for å se den skannede modellen, noe som er beskrevet i
avsnitt 4.3.
Trykk for å sende den skannede modellen til laboratoriet, noe som er beskrevet i avsnitt 4.4.
Trykk for å se den gjenværende ladningen på det eksterne batteriet til iTero.
En batteriindikator vil dukke opp og vise prosentandelen av gjenværende batterilading. Når
batteriindikatoren viser et lynsymbol, lades batteriet.

Figur 36: Gjenværende batterilading

Trykk for å justere innstillingene til iTero-skanneren, som håndstykkekonfigurasjon,
lokalisering, brukerinnstillinger og mer.
Se avsnitt 3.6 for mer informasjon om innstillingespreferanser.
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Trykk for å vise en gjennomskinnelig hjelpe-overlay med hint for å hjelpe til med
navigasjonen av funksjoner og verktøy.

Figur 37: Hjelpe-overlay

I denne visningen endres knappen til
.Trykk på knappen for fjernhjelp fra kundesupport.
Kundesupport er tilgjengelig fra alle hjelpe-overlay.
Trykk hvor som helst for å lukke hjelpe-overlay og returnere til det relevante skjermbildet.

3.5.2

Berøringsskjermbevegelser
iTero-programvaren støtter berøringsskjermbevegelser (også kjent som multiberøringsskjerm).
Disse bevegelsene er forhåndsdefinerte bevegelser som brukes til å samhandle med multiberøringsenheter.
Eksempler på vanlige berøringsskjermbevegelser:

Trykk

Dobbelttrykk

Langt trykk

Bla ned/opp

Rotere

Sveip

Panorer

Zoome ut

Zoome inn

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3.6

Definere skannerinnstillingene
Skannerinnstillingene lar deg definere preferanser og innstillinger som vises som standard når du bruker
skanneren.
Slik definerer du skannerinnstillingene:
1. Trykk på

-knappen.

Vinduet til innstillinger vises.

Figur 38: Innstillingsvindu

2. Trykk på innstillingene du ønsker å definere.
o

Datamaskininnstillinger, beskrevet i avsnitt 3.6.1

o

Brukerinnstillinger, definert i avsnitt 3.6.2

o

Systeminnstillinger, definert i avsnitt 3.6.3

Det aktuelle vinduet åpnes.
3. Gjør endringene dine, og trykk deretter på
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for å lagre endringene og gå tilbake til innstillings-vinduet.
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3.6.1

Definere datamaskininnstillingene
Datamaskininnstillingene lar deg definere innstillinger for lysstyrke, volum, Wi-Fi og tidssone for skanneren.

3.6.1.1

Definere standardinnstillingen for lysstyrke
For å definere standardinnstillingen for lysstyrke trykker du på Brightness (Lysstyrke) -knappen, flytter
spaken til ønsket lysstyrkenivå og trykker på

for å lagre endringene og gå tilbake til innstillinger-vinduet.

Figur 39: Lysstyrkeinnstillinger

3.6.1.2

Definere standardinnstillingen for volum
For å definere standard systemvolum trykker du på Volume (Volum) -knappen, flytter glidebryteren til
ønsket volumnivå og trykker på

for å lagre endringene og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

Figur 40: Voluminnstillinger

I tillegg til systemlydene, definerer voluminnstillingene volumet for innholdet i læringssenteret

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3.6.1.3

Definere WiFi-innstillingene
Første gang du kobler skanneren til klinikkens WiFi-nettverk, må du legge til passordet ditt. Etter dette vil
skanneren automatisk koble seg til.
Slik kobler du til WiFi-nettverket:
1. Trykk på WiFi-knappen.
En liste over WiFi-nettverk i nærheten vises.

Figur 41: Liste over WiFi-nettverk i nærheten

2. Velg klinikknettverket ditt og klikk på Connect (Koble til).
3. Skriv inn passordet til nettverket i vinduet som åpnes og klikk deretter på Connect (Koble til).

Figur 42: Koble til klinikkens WiFi-nettverk

Skanneren kobles til WiFi-nettverket, og statusen endres til Connected (Tilkoblet) .
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4. Hvis du ikke vil koble til nettverket automatisk, kan du trykke på det nettverket du er koblet til og deretter
Forget (Glemme) .
Du må velge ønsket nettverk og oppgi WiFi-passordet neste gang du ønsker å koble til.

Figur 43: Glemme eller koble fra nettverket

5. Klikk på Disconnect (Koble fra) for å koble fra nettverket.
6. Trykk på

for å lagre innstillingene og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3.6.1.4

Definerer din tidssone
For å definere tidssonen din trykker du på Timezone (Tidssone) -knappen, velger tidssone fra
rullegardinlisten og deretter på

for å lagre endringene dine og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

Figur 44: Innstillinger for tidssone

Merk: Du kan bare få tilgang til tidssoneinnstillingene når du er innlogget på skanneren.
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3.6.2

Definere brukerinnstillinger
Brukerinnstillingene gjør det mulig for hver bruker å definere innstillingene som vises som standard når den
spesifikke brukeren logger seg inn på skanneren.

3.6.2.1

Definere skanneinnstillingene
Du kan definere standardinnstillingene som tas i betraktning når du skanner en pasient
Slik definerer du skanneinnstillingene:
1. Trykk på Scan Settings (Skanneinnstillinger) -knappen.

Figur 45: Skanneinnstillinger-vindu

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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2. Velg standard skannepreferanser fra Skanneinnstillinger-vinduet.
Skanneinnstilling

Skannealternativer

Skanneposisjon

Velg posisjonen din mens du skanner pasienten:

Gyroorientering

Orientering av
berøringsplaten

Bak pasienten

•

Foran pasienten

Velg standard gyroorientering:
•

Tuppen av håndstykket mot skjermen

•

Håndstykkets base mot skjermen

Velg standard berøringsorientering:
•

Tuppen av håndstykket mot skjermen

•

Håndstykkets base mot skjermen

Speilsøker for
overkjeven
avmerkingsboks

Merk av i denne avmerkingsboksen for å definere retningen til søkeren
når du skanner overkjeven.

Avmerkingsboks for
å vise farge mens du
skanner

Merk av i denne avmerkingsboksen for å skanne i farger som standard.

Skannerekkefølge

Velg rekkefølgen du skal skanne kjevene i:

Rekkefølge for
restaurering av kjeve

Restorative
preprasjonsbestillinger

Avmerkingsboks
for å aktivere
veiledningstips

38

•

•

Overkjeven først

•

Underkjeven først

Velg skannerekkefølgen av kjevene for restorative caser:
•

Motstående kjeve først

•

Preparert kjeve først

Velg skannerekkefølgen for preparerte tenner og tannbuer ved restorative
caser:
•

Preparerte tenner først

•

Tannbuer først

•

Ingen veiledning

Merk av i denne avmerkingsboksen for å vise veiledning når du skanner,
som beskrevet i avsnitt 4.2.1.
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Skanneinnstilling

Skannealternativer

Avmerkingsboks
for å utheve anbefalt
skanning

Merk av i denne avmerkingsboksen for bare å utheve skanneområdet på
navigasjonskontrollene.

Figur 46: Bare skanneområdet er uthevet

Ytterligere
tilbakemeldinger
fra skanning

3. Trykk på

Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å vise områder med
manglende anatomi under skanning, som beskrevet i avsnitt 4.2.3.1.
•

Ortodontisk

•

Restorativ

for å lagre endringene dine og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.
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3.6.2.2

Definere Rx-innstillingene
Du kan definere innstillingene som vises som standard når du åpner Skannedetaljer-vinduet for å fylle ut en
ny Rx.
Slik definerer du Rx-innstillingene:
1. Trykk på Rx Settings (Rx-innstillinger) -knappen.

Figur 47: Vindu med Rx-innstillinger

2. Velg standard Rx-preferanser fra Rx-innstillinger-vinduet.
Rx-innstilling

Rx-alternativer

Tann-ID

Velg standard tann-ID-system:

Skyggesystem

40

•

FDI

•

ADA

•

Quadrant

Velg standard skyggesystem:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Annet
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Rx-innstilling

Rx-alternativer

Case-type

Velg standard case-type:
•

No Default (Ingen Standard)

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling (Fresing ved stolen)

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

Restorativ

Merke listen over tilgjengelige alternativer endres i henhold til
abonnementspakken.
3. Trykk på

3.6.2.3

for å lagre endringene dine og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

Definere signaturinnstillingene
Du kan definere standardinnstillingene som vises når du sender en bestilling til laboratoriet.
Slik definerer du signaturinnstillingene:
1. Trykk på Signature Settings (Signaturinnstillinger)-knappen.

Figur 48: Vindu for signaturinnstillinger

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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2. Definer standard signaturinnstillinger.
Signaturinnstilling

Alternativer for signatur

Lisens

Legg til lisensnummeret ditt.

Signatur

Legg til signaturen din.

Signaturbruk

Velg ett av følgende signaturalternativer:

3. Trykk på

3.6.2.4

•

Logg inn én gang og lagre for bruk med hver Rx

•

Ikke lagre signaturen min (krever signatur for hver Rx)

•

Deaktiver denne funksjonen (bare for denne brukeren)

for å lagre endringene dine og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

Definere språkinnstillingene
Trykk på Language (Språk) -knappen, velg ønsket språk fra rullegardinlisten og trykk deretter på
å lagre endringene og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.

for

Figur 49: Vindu for språkinnstillinger
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3.6.3

Definere systeminnstillingene
Systeminnstillingene lar deg stille inn innloggingsinnstillingene, kjøre diagnostikk, se lisensene, se
systeminformasjonen, synkronisere konfigurasjonen og definere eksportinnstillingene.

3.6.3.1

Definere innloggingsinnstillingene
For å overholde personvern- og sikkerhetsbestemmelsene, blir du logget av skanneren etter en
forhåndsdefinert periode med inaktivitet. Som standard er denne tiden satt til 4 timer, men du kan endre den
om nødvendig.
Slik definerer du inaktivitetsperioden:
1. Klikk på Login Settings (Innloggingsinnstillinger) -knappen.
Login Settings (Innloggingsinnstillinger)-vinduet vises.

Figur 50: Vindu for innloggingsinnstillinger

2. Velg hvor lang tid det skal ta før brukeren bli logget ut av skanneren ved inaktivitet.(Min. tid: 10 minutter,
maks tid: 10 timer)
3. Merk av i avmerkingsboksen for Keep login active during system restart (Hold pålogging aktiv
under system omstart) for å huske brukerens passord hvis systemet starter på nytt før
inaktivitetsavloggingsperioden er utløpt.
4. Trykk på

for å lagre endringene dine og gå tilbake til Innstillinger-vinduet.
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3.6.3.2

Kjøre diagnostikk
Trykk på Diagnostics (Diagnostikk) for å sjekke nettverkstilkoblingen og hastigheten.
Slik kjører du systemdiagnostikk:
1. Trykk på Diagnostics (Diagnostikk) -knappen.
Nettverkstilkoblingen og hastigheten blir sjekket.

Figur 51: Diagnostikkvindu

2. Trykk på
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for å returnere til Innstillinger-vinduet.
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3.6.3.3

Lisenser
Trykk på Licenses (Lisenser) -knappen for å se en liste over programvarekomponenter fra tredjeparter som
er installert på skanneren og deretter på

for å returnere til Innstillinger-vinduet.

Figur 52: Lisensinformasjonsvindu

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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3.6.3.4

Systeminformasjon
Trykk på System Information (System informasjon) -knappen for å se detaljer om programvareversjonene
som for øyeblikket er installert, og maskinvarens serienummer og ID og deretter på
Innstillinger-vinduet.

for å returnere til

Figur 53: Systeminformasjonsvindu

3.6.3.5

Synkroniseringsinnstillinger
Trykk på Sync Configuration (Synkronisere konfigurasjon) -knappen for å synkronisere eventuelle nye
oppdateringer fra serveren, for eksempel nye programvarealternativer.
Trykk på
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for å returnere til Innstillinger-vinduet.
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3.6.3.6

Eksportinnstillinger
Du kan definere hvor lenge eksporterte filer skal oppbevares før de blir slettet. I tillegg kan du se de lokale
nettverksadressene til de eksporterte filene, med fet skrift (starter med "\\").Denne adressen er tilgjengelig fra
en hvilken som helst datamaskin i det lokale nettverket.
Merk: Du kan når som helst eksportere filene fra MyiTero om nødvendig.
Slik endrer du eksportinnstillingene:
1. Trykk på Export Settings (Eksportinnstillingene) -knappen.
2. Velg antall dager etter eksport at filer skal slettes. Som standard er dette satt til 30 dager.

Figur 54: Vindu for eksportinnstillinger – slette eksporterte filer

3. Klikk på Clear Export Data Now (Fjerne eksportdata nå) for å slette de eksporterte filene umiddelbart
om nødvendig.
4. Trykk på

for å returnere til Innstillinger-vinduet.
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4 Starter en ny skanning
Trykk på New Scan (Ny skanning) -knappen for å starte skanneprosessen.

Ny skanning-vinduet vises, i tillegg til en verktøylinje som viser fremdriftsprosessen.

Figur 55: Vindu for Ny skanning som viser en tom Rx og fremdriftsverktøylinjen øverst i vinduet

Skanneprosessen krever følgende trinn og vises på verktøylinjen:

Fyll ut Rx, beskrevet i avsnitt 4.1
Skanning av pasienten, beskrevet i avsnitt 4.2
Visning av skanningen, beskrevet i avsnitt 4.3
Sende skanningen til laboratoriet, beskrevet i avsnitt 4.4
Din nåværende fremgang er uthevet på verktøylinjen.
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4.1

Fylle ut Rx
Det første trinnet i skanneprosessen er å fylle ut Rx (resept).Ny skanning-vinduet lar deg legge inn
pasientopplysninger samt detaljer om case-typen. Felt merket med en rød stjerne er obligatoriske.
Etter at du har fylt ut Rx kan du klikke på
i avsnitt 4.2.

for å gå til skannemodus og skanne pasienten, som beskrevet

Slik fyller du ut Rx:
1. Angi pasientens fornavn og etternavn i de oppgitte feltene.
2. Velg ønsket case-type fra Case Type (Sakstype) -rullegardinlisten.
Merk: Listen over case-typer som vises avhenger av abonnementspakken.

Figur 56: Velge ønsket case-type

Følgende case-typer er tilgjengelige som standard, avhengig av om du har en restorativ eller ortodontisk
abonnementspakke:
o

Chair Side Milling (Fresing "ved stolen"): En restorativ skanning uten behov for å sende
skanningen til et laboratorium for modellering og fresing.

o

iRecord: En enkel skanning uten tilleggsmodifisering, hovedsakelig brukt til referanse og i stedet for
å lagre gipsmodellen, slik loven krever.(Denne case-typen kan senere endres til iCast eller
Invisalign, hvis nødvendig.)

o

iCast: Det samme som iRecord, men viser ABO-modellen og et modelleringstrinn som kan fjerne
ubrukte data og justere bittet om nødvendig.(Denne case-typen kan senere endres til Invisalign om
nødvendig.)

o

Invisalign: Den grunnleggende skanningen for Invisalign-behandling. Modellen må skannes uten
hull for å sikre at aligneren passer perfekt til pasientens tenner.

o

Vivera: En enkel skanning uten ytterligere modifikasjon. Brukes for å lage en klar retainer som
ligner på en enkelt Invisalign-aligner, og som opprettholder tennenes posisjon etter behandling.

o

Vivera Pre-Debond: En skanning som brukes på pasienter med braketter fremdeles festet på
tennene. Vivera-retainere blir deretter gitt ved debonding-timen.

o

Invisalign + iRecord: Registrerer filen (iRecord) og laster opp en Invisalign-skanning til IDSportalen. Lagrer to forskjellige skanninger, noe det kan bli bedt om i forbindelse med
tilbakebetalings-/forsikringsformål.
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o

Restorativ: En skanning som du må sende til et laboratorium for modellering eller fresing.
▪

Utvidet - 6 tenner skannes

▪

Kvadrant - 4-6 tenner skannes for en enkelt krone

▪

Full tannbue - alle tennene skannes

▪

Referanse - ingen preparert tann eller restaurering ble valgt

Ny skanning-vinduet vises, i henhold til valgt case-type.

Figur 57: Nytt skannevindu – iRecord case-type

3. Fyll ut relevante detaljer, avhengig av valgt case-type.
o

For case-typene restorativ og fresing "ved stolen" se avsnitt 4.1.1.

o

iCast: Merk av i Brackets Present (Braketter til stede) -avmerkningsboksen hvis det er braketter
på pasientens tenner.

o

iRecord:
▪

Merk av i Braketter til stede-avmerkningsboksen hvis det er braketter på pasientens tenner.

▪

Merk av i Multi-Bite (Multi-bitt) -avmerkingsboksen hvis det kreves en multi-bitt-skanning. Dette
vil gjøre det mulig for deg å bevare 2-bitt-forholdet basert på dine behov, og vil levere presis
informasjon om bitt til laboratoriet for fabrikasjon av apparater, som for eksempel
søvnapnéapparater.

Hvis abonnementspakken din inkluderer Final Records (Endelige opptak) -alternativet, vil du
kunne velge behandlingsstudiums Invisalign-dokumentasjonen for mer informasjon.
4. Velg Send To (Send til) fra rullegardinlisten og velg laboratoriet som skanningen skal sendes til, hvis
aktuelt.
5. Trykk på
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på verktøylinjen for å gå til skannemodus, som beskrevet i avsnitt 4.2.
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4.1.1

Jobbe med restorative skannetyper
Når du velger restorative case-typer, må du velge tannen som skal restaureres, hvilken restaureringstype
som kreves, samt materialet, fargetone osv.
For å skanne en restorativ eller fresing "ved stolen" case.
1. Fra Case Type (Case-type) -rullegardinlisten, velger du restorativ.
Et tanndiagram vises i vinduet.

Figur 58: Vindu for ny skanning – Restorativ case-type med et tanndiagram

2. Merk av i Pre-Treatment Scan (Forbehandlingsskanning) -avmerkingsboksen hvis du vil skanne
pasienten før du forbereder den aktuelle tannen. I dette tilfellet må pasienten skannes to ganger – før og
etter at tannen er blitt preparert.
Forbehandlingsskanningen gjør det mulig for laboratoriet å kopiere den originale anatomien til den nye
restaureringen.
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3. Trykk på tannen som skal gjenopprettes i tanndiagrammet.
En liste over tilgjengelige behandlingsalternativer for den valgte tannen vises.

Figur 59: Liste over restorative behandlingsalternativer

Listen over behandlingsalternativer er den samme for alle tenner, bortsett fra følgende:
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o

Innlegg og Overlegg: Bare relevant for jeksler og premolarer

o

Veneer: Bare relevant for fortennene og premolarene
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4. Velg ønsket behandlingsalternativ, for eksempel krone.
Du blir bedt om å velge de aktuelle behandlingsalternativene for den valgte tannbestillingen.

Figur 60: Definere restaureringsegenskapene

5. Velg følgende innstillinger fra de relevante rullegardinlistene-.Innstillinger merket med en stjerne er
obligatoriske. Til å begynne med er det bare materialvalget som er obligatorisk, men når materialet er
valgt, blir andre innstillinger obligatoriske, avhengig av det valgte materialet. I tillegg endres alternativene
i hver innstilling i henhold til det valgte materialet.
o

Materiale: Materialet som tannbestillingen skal lages av.

o

Prepareringsutforming: Formen på prepareringsgrensen opprettet av brukeren under preparering.
Du må velge dette for både den bukkale og den linguale.

o

Utforming av grense: Type grenseforhold for metallkeramikk- som kreves for den valgte
metallbaserte- kronen. Du må velge dette for både den bukkale og den linguale. Dette er bare
relevant for metalltannarbeid.

o

System for fargenyanse: Systemet som brukes til å velge kronens fargenyanse.

o

▪

Incisalt: Fargenyanse for kronens incisale område.

▪

Senter/body: Fargenyansen til kronens senter/body.

▪

Gingivalt: Fargenyansen til kronens gingivale område.

Strumpf-fargenyanse: Fargenyansen til den preparerte tannen.
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6. Trykk på

for å lagre valget og gå tilbake til Ny skanning -vinduet.

Dine preferanser vises i Behandlingsinformasjon-området.

Figur 61: Område for behandlingsinformasjon

Du kan når som helst redigere preferansene dine før du sender skanningen ved å trykke på

4.2

.

Skanning av pasienten
Etter at du har fylt ut Rx, trykker du på
på verktøylinjen for å gå inn i skannemodus. Skanning-vinduet
vises slik at du kan begynne å skanne pasienten.
Mens du skanner kan du utføre følgende handlinger:
•

Se ytterligere tilbakemeldinger om skanning, som beskrevet i avsnitt 4.2.3.1

•

Veksle mellom farge- og monokrommodus, som beskrevet i avsnitt 4.2.3.2

Etter skanning kan du redigere skanningen ved å:
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•

Slette et segment, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.1

•

Slette et valgt område, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.2

•

Fylle ut områder med manglende anatomi, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.3
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Når du er ferdig med å skanne pasienten, klikker du på
på verktøylinjen for å komme til Visning-modus,
der du kan sikre at skanningen er fullført før du sender den til laboratoriet eller lagring, som beskrevet i
avsnitt 4.3.

4.2.1

Veiledning for skanning
Så snart du flytter til skannemodus, vises den anbefalte skanningssekvensen for det valgte
skannesegmentet midt i skannervinduet. Det forsvinner automatisk etter kort tid, eller du kan trykke hvor som
helst på skjermen for å skjule det.
iTero anbefaler at du følger skanningssekvensen for de beste resultatene.

Figur 62: Anbefalt skanningssekvens – underkjeven

Merk: Hvis du merker av i Don't show again (Ikke vis igjen) -avkrysningsboksen, vil denne veiledningen
ikke vises i fremtidige skanninger. Du kan få tilbake veiledningen ved å aktivere den i Skanne-innstillinger,
som beskrevet i avsnitt 3.6.2.1.
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Hvis du trykker på begge håndstykkeknappene samtidig, vises følgende veiledning:

Figur 63: Håndstykkeveiledning

4.2.2

Beste praksis for skanning
iTero anbefaler følgende beste praksiser for skanning av restorative caser:

4.2.3

•

Forsikre deg om at den preparerte tannen og området rundt er fritt for rusk, spytt og blodkontaminasjon.

•

Den preparerte tannen bør være tørr, og prepareringsgrensen bør være fri for vev.

•

Du bør være kjent med riktige skanningsteknikker og unngå overskanning.

Skannealternativer
I skannemodus kan du velge følgende alternativer:

56

•

Ytterligere tilbakemeldinger om skanning, som beskrevet i avsnitt 4.2.3.1

•

Veksle mellom farge- og monokrommodus, som beskrevet i avsnitt 4.2.3.2

•

Redigere skanningen:
o

Slette et segment, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.1

o

Slette et utvalg, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.2

o

Fylle ut manglende anatomi, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.3
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4.2.3.1

Ytterligere tilbakemeldinger om skanning
Du kan aktivere modusen for ytterligere tilbakemelding under skanning
for å varsle deg om områder
som trenger ytterligere skanning. Dette sikrer at kritiske områder blir tatt med – områder som kan ødelegge
for resten av modellen hvis de ikke blir tatt med.
Områder med manglende anatomi fremheves med rødt når du skanner i monokromatisk modus, og lilla når
du skanner i fargemodus.

Figur 64: Områder med manglende anatomi vist med og uten ytterligere tilbakemelding under skanning – monokrom

Figur 65: Områder med manglende anatomi vist med og uten ytterligere tilbakemelding under skanning – fargemodus

Som standard er denne modusen aktivert, men den kan deaktiveres for hvert case ved å klikke på
som standard i skanneinnstillingene, som beskrevet i avsnitt 3.6.2.1.
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4.2.3.2

Fargevalg
Knappen for fargevalg
lar deg veksle mellom farge- og monokromatisk modus. Dette gjelder for både
skanning og visning av alle case-typer.

Figur 66: Modell vist i farge- og monokromatisk modus

Som standard skannes modeller i farger, men du kan veksle visningen for hvert case ved å klikke på
eller som standard i skanneinnstillingene, som beskrevet i avsnitt 3.6.2.1.

4.2.3.3

Bytte til neste skannesegment
Under skanning blir det aktuelle segmentet uthevet i blått i navigasjonskontrollene, og vises også
i segmentindikatorboksen, mellom pilene.
Du kan gå til neste segment ved å:
•
•

Trykke på aktuelt tannbue-, preparering- eller bittsegmentet
Trykke på pilene

Figur 67: Trykk på den andre buen eller trykk på pilene for å velge den

•
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Sveip til venstre eller til høyre på berøringsplaten til håndstykket.
Marktrykk og slipp begge håndstykkeknappene samtidig for å aktivere håndstykkets berøringsplate.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

4.2.4

Redigere en skanning
Etter at du har skannet modellen kan du redigere den ved hjelp av følgende verktøy:
•

Verktøy for å slette et segment, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.1

•

Verktøy for å slette et utvalg, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.2

•

Utfyllingsverktøy, som beskrevet i avsnitt 4.2.4.3

Redigeringsverktøyene åpnes ved å trykke på skjermen.

Figur 68: Redigeringsverktøy

4.2.4.1

Slette et segment
Slette segment-verktøyet gjør det mulig å slette hele det skannede segmentet.
Slik sletter du segmentet:
1. Trykk på skjermen for å vise redigeringsverktøyene.
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2. Trykk på Slett segment-verktøyet

.

Figur 69: Verktøy for å slette segment

En bekreftelsesmelding vises.
3. Klikk på OK for å bekrefte slettingen.
Hele det skannede segmentet blir slettet.

4.2.4.2

Slette et utvalg
Slett utvalg-verktøyet

lar deg slette en del av skanningen slik at den kan skannes på nytt.

Slik sletter du et utvalg:
1. Trykk på skjermen for å vise redigeringsverktøyene.
2. Trykk på Slett utvalg-verktøyet

.

Figur 70: Verktøy for å slette utvalg
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Slett utvalg-verktøyet utvides, og modellen vises i monokrom:

Figur 71: Utvidet slett utvalg-verktøy

3. Trykk på området til anatomien du vil slette.
Valget fjernes.

Figur 72: Valgt område av anatomien blir slettet

4. Trykk om nødvendig på
5. Trykk på

for å angre endringene.

for å skanne den slettede anatomien på nytt.
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4.2.4.3

Fyller ut manglende anatomi
Noen ganger finnes det områder med manglende anatomi som ikke fylles selv etter å ha prøvd å skanne
området flere ganger. Disse områdene kan være forårsaket av forstyrrelse av anatomi (lepper, kinn og
tunge) eller fuktighet i skannesegmentet.
Utfyllingsverktøyet
fremhever disse områdene og skanner deretter bare de uthevede områdene for
å forhindre overskanning.
Slik bruker du utfyllingsverktøyet:
1. Trykk på skjermen for å vise redigeringsverktøyene.
2. Trykk på utfyllingsverktøyet

.

Figur 73: Utfyllingsverktøy
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Områder som krever skanning, er uthevet i rødt.

Figur 74: Områder som krever skanning er uthevet med rødt - utfyllingsverktøy

4.3

Visning av skanningen
Etter skanning av pasienten klikker du på
for å gå til visningsmodus for å inspisere modellen og sikre at
tilstrekkelig okklusal og bukkal anatomi er blitt registrert, og at modellen er nøyaktig og fullstendig.
Hvis det mangler skanningssegmenter eller bitt, vil en melding bli vist i begynnelsen av
-etterprosesseringstadiet som varsler deg om dette og lar deg gå tilbake og fikse skanningen. Se avsnitt
4.3.1for mer informasjon.
Under visning av skanningen kan du:
•

Slett valgte områder av en skanning, som beskrevet i avsnitt 4.3.2

•

Trim bort overflødig vev fra skanningen, som beskrevet i 4.3.4

•

Opprett segmentseparasjon manuelt hvis det grønne antydningspunktet ikke var i midten av den
preparerte tannen under skanning, som beskrevet i avsnitt 4.3.5

Etter at du har gjennomgått skanningen klikker du på
laboratoriet eller til lagring, som beskrevet i avsnitt 4.4.
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4.3.1

Varsler om manglende skannesegment
Hvis det mangler skanningssegmenter eller bite-skanninger når du trykker på
-knappen, blir du varslet
i begynnelsen av etterprosesseringsfasen, og du kan gå tilbake og fikse skanningen for å redusere manuell
intervensjon senere.
Varsler vises i følgende caser:
•

Manglende preparasjon eller bue – segmenter ble ikke skannet eller heftet ordentlig sammen

•

Bittproblemer:
o

Manglende bitt

o

Bitt kun skannet fra den ene siden

o

Avvik mellom venstre og høyre bitt-skanninger

I tillegg vil bittseksjonen i navigasjonskontrollene utheves med rødt.
Meldingen kan være generisk eller svært spesifikk for problemet, inkludert veiledning om hvordan du løser
problemet. I noen tilfeller vil du bli advart om at casen kan returneres fra laboratoriet hvis du ikke løser
problemene.

Figur 75: Melding om manglende skanning og manglende segmenter uthevet i rødt

Du kan trykke på Gå tilbake til skanning for å returnere til skannemodus og skanne de manglende
segmentene på nytt, som er markert med rødt i navigasjonskontrollene.
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4.3.2

Jobbe med viskelærverktøyet
Viskelærverktøyet
nytt.

lar deg slette et valgt område av den skannede modellen og deretter skanne det på

For eksempel:
•

Du kan fjerne fuktighet og artefakter på preprasjonsgrensen, som blod eller spytt.

•

Hvis den preparerte tannen viser områder med rødt på tegnforklaringen til okklusal klaring, kan du
redusere den preparerte tannen, viske ut området på modellen og deretter skanne det på nytt, som
beskrevet nedenfor.

Slik sletter du en del av skanningen:
1. Sørg for at du er i bukkal-visning i Visning-vinduet og på den aktuelle delen som skal slettes, og trykk
deretter på viskelærverktøyet

.

Figur 76: Viskelærverktøy

Viskelærverktøyet utvides for å vise følgende alternativer:

Figur 77: Alternativer for viskelær
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2. Bruk fingeren til å markere området som skal endres.

Figur 78: Merk området som skal endres

Så snart du løfter fingeren, fjernes det valgte området og skanneverktøyet

aktiveres.

Figur 79: Valgt område fjernet og skanneverktøy aktivert

3. Klikk på
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om nødvendig for å angre slettingen.
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4. Etter å ha justert klaringen på pasientens tann trykker du på
skanne det slettede området, som er merket med rødt.

for å gå tilbake til skannemodus og

Figur 80: Slettet område merket med rødt

5. Trykk på klaringsverktøyet

4.3.3

for å bekrefte at den preparerte tannen ble tilstrekkelig redusert.

Jobbe med klaringsverktøyet
Klaringsverktøyet
lar deg se kontakten og avstanden mellom de motstående tennene for å sikre at den
preparerte tannen har tilstrekkelig reduksjon for materialet som er valgt i Rx.
Du får tilgang til klaringsverktøyet i visningsmodus og fra bildeviser, som beskrevet i avsnitt 4.7.1.
Merk: Klaringsverktøyet vises først etter at du har skannet over- og underkjevene og bittet.
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Slik vises den okklusale klaringen:
1. I Visning-vinduet trykker du på klaringsverktøyet

.

Den okklusale klaringen mellom de motstående tennene vises.

Figur 81: Okklusal klaring mellom de motstående tennene

2. Reduser den preparerte tannen og skann området på nytt om nødvendig, som beskrevet i avsnitt 4.3.2
ovenfor.
3. Om nødvendig kan du endre okklusjonsverdiene som vises på de motstående tennene.
a. Klikk på Scale (Skala) i tegnforklaringen.
Tegnforklaringen utvides til å vise en liste med intervallalternativer, i millimeter.

Figur 82: Alternativer for okklusal klaring

b. Velg ønsket skala.
Okklusal klaring vises i henhold til den nye skalaen.
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4.3.4

Jobbe med kantbeskjæringsverktøyet
Kantbeskjæring-verktøyet
lar deg skjære bort overflødig mykt vev, som kinn- eller leppeartefakter fra
skanningen. Dette verktøyet er tilgjengelig for alle case-typer, bortsett fra restorative case-typer.
Slik beskjæres overflødig materiale:
1. I bildevisningsvinduet, trykk på kantbeskjæringsverktøyet

.

Figur 83: Kantbeskjæringsverktøy

Kantbeskjæringsverktøyet utvides for å vise følgende alternativer:

Figur 84: Alternativer kantbeskjæringsverktøy

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.
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2. Bruk fingeren til å markere det området du vil beskjære.

Figur 85: Merk området som skal beskjæres

Området som skal beskjæres blir uthevet og bekreftelsesikonet aktiveres.

Figur 86: Det valgte området er uthevet og bekreftelsesikonet er aktivert

3. Om nødvendig kan du trykke på
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4. Trykk på

for å bekrefte beskjæringen.

Det valgte området fjernes.

Figur 87: Valgt område er fjernet

4.3.5

Jobbe med segmentseparasjonsverktøyet
Segmentseparasjonen opprettes automatisk i henhold til posisjonen til det grønne antydningspunktet. Dette
punktet må være plassert i midten av den preparerte tannen etter skanning.
Om nødvendig kan segmentseparasjonsområdet redigeres eller opprettes manuelt.
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Visning av segmentseparasjonen:
1. Etter skanning av den preparerte tannen, må du forsikre deg om at det grønne antydningspunktet er
sentrert på den preparerte tannen. Flytt punktet manuelt, om nødvendig.

Figur 88: Grønt antydningspunkt sentrert på den preparerte tannen

2. Trykk på

på verktøylinjen for å komme til visningsmodus.

3. I visningsvinduet, trykk på segmentseparasjonsverktøyet

.

Segmentseparasjonen vises i høy oppløsning.

Figur 89: Segmentseparasjonen vises i høy oppløsning
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Slik oppretter du segmentseparasjonen manuelt:

1. I visningsvinduet, trykk på segmentseparasjonsverktøyet

.

Verktøyet utvides for å vise følgende alternativer:

Figur 90: Alternativer for segmentseparasjonsverktøy

2. Trykk på

og marker hele segmentet med fingeren.

Skanningen vises i lav oppløsning.

Figur 91: Skanning vises i lav oppløsning

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

73

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

3. Trykk på

for å markere den preparerte tannen i høy oppløsning.

Modellen vises på følgende måte:

Figur 92: Før segmentseparasjonen velges

4. Tegn området for segmentseparasjonen.
Det valgte området vises i høy oppløsning.

Figur 93: Preparert tann vises i høy oppløsning
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4.3.6

Bruke skannetidtakeren
Skannetidtakeren lar deg se hvor lang tid det tok å skanne modellen.
Slik kan du se skannetiden:
1. Klikk på

-knappen på verktøylinjen.

Skannetiden vises.

Figur 94: Tidtakerknapp på verktøylinjen og skannetid

2. Klikk på OK å lukke vinduet.

4.4

Sende skanningen
Etter at du har skannet pasienten og sett på casen for å sikre at ingen data mangler, kan du sende
skanningen til laboratoriet eller til lagring, avhengig av case-type.
Slik sender du skanningen:
1. Trykk på

på verktøylinjen for å sende casen, inkludert eventuelle skjermbilder hvis aktuelt.

2. Legg til signaturen din for å autorisere bestillingen og trykk deretter på bekreft og send.

Figur 95: Sende skanningen
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3. Kryss om nødvendig av i avmerkingsboksen Save Signature (Lagre signatur) for å lagre signaturen din
for fremtidige caser.
4. Kryss om nødvendig av i avmerkingsboksen Don't show again (Ikke vis igjen) for å hoppe over
autorisasjonsfasen.
For å returnere
i avsnitt 3.6.2.3.

autorisasjonsfasen,

må

du

definere

signaturinnstillingene,

som

beskrevet

En varslingsmelding vises om at modellen blir sendt, og deretter vises pasientens profilside med status
for bestillingen.

4.5

Grunnleggende, restorativ skanning
For en detaljert beskrivelse om skanning av restorative caser, kan du sjekke iTero Element sin eGuidebok
om restorativ tannbehandling
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Grunnleggende, ortodontisk skanning
For en detaljert beskrivelse av hvordan du skanner ortodontiske tilfeller, kan du sjekke iTero Element sin
eGuidebok om ortodontisk tannbehandling
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Jobbe med visningsfunksjonen
Visningsfunksjonen er et verktøy som lar deg se og manipulere den digitale modellen for casepresentasjoner. Kun caser som allerede er sendt kan vises i visningsfunksjonen.
Du får tilgang til visningsfunksjonen fra tidligere bestillinger på siden med bestillinger, eller fra profilsiden til
en spesifikk pasient.

Figur 96: Alternativer for visningsfunksjonen i ruten med tidligere bestillinger på bestillingssiden
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Figur 97: Visningsfunksjonen på pasientens profilside

I visningsfunksjonen kan du klikke på følgende for å:
Vise/skjule overkjeven

Vise/skjule underkjeven

Vise begge kjevene
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Vis modellen i en 1-vindusvisning, med over- og underkjevene i samme vindu (sett forfra).

Figur 98: Modell i en 1-vindusvisning

Bare relevant for ortodontiske caser.
Vis modellen i en 2-vindusvisning, med over- og underkjevene i separate vinduer (Okklusal
visning).Hver modell kan kontrolleres separat for bedre evaluering.

Figur 99: Modell i en 2-vindusvisning

Bare relevant for ortodontiske caser.
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Vis modellen i en 5-vindusvisning, med over- og underkjevene hver for seg, og begge kjever
fra venstre, midten og høyre (gallerivisning). Hver modell kan styres separat for bedre
evaluering.

Figur 100: Modell i en 5-vindusvisning

Bare relevant for ortodontiske caser.
Vis/skjul grensen til den preparerte tannen.
Bare relevant for restorative caser.
Vis/skjul utsparingen laget av modelleringsteamet.
Bare relevant for restorative caser.
Veksle mellom å se modellen i farger eller monokromt.

Vis/skjul klaringen mellom de motstående tennene, som beskrevet i avsnitt 4.7.1.

Merk: Når case-statusen er iTero Modeling (iTero-modellering) , er modelleringen i en tidlig fase, og
grense- og seksjonseparasjonsverktøyene er deaktivert.
Når modelleringsprosessen er fullført, og segmentseparasjonsdelen og grensen er redigert, vil endringene
vises i farger på modellen, og verktøyene vil vises i farger for å indikere at de er aktive.
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4.7.1

Klaringsverktøy
Du kan se okklusal klaring mellom motstående tenner i visningsfunksjonen.

Trykk på

i visningsfunksjonen.

Klaringen mellom de motstående tennene vises.

Figur 101: Klaringsverktøy og tegnforklaring i visningsfunksjonen

Den okklusale klaringen kan også sees fra visningsmodus mens du skanner pasienten, som beskrevet
i avsnitt 4.3.3.
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5 Jobbe med pasienter
Trykk på Patients (Pasienter) -knappen på startskjermen for å vise Pasienter-siden.

Pasienter-siden viser en liste over alle pasientene dine, journalnummeret og siste skannedato.

Figur 102: Pasienter -side

Når du har valgt en pasient, kan du se pasientens profilside med pasientopplysninger.
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5.1

Søker etter pasienter
Hvis det er nødvendig, kan du søke etter pasienter i iTero-databasen ved å bruke navn eller
journalnummeret.
Slik søker du etter en pasient:
•

Skriv inn pasientens navn eller journalnummeret (eller deler av det) i søkefeltet på pasienter-siden og
trykk deretter på søkeknappen

.

Figur 103: Søker etter en pasient

Pasientene som overensstemmelser med søkekriteriene vises.

Figur 104: Pasienter som overensstemmelser med søkekriteriene vises
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5.2

Viser pasientopplysningene
Du kan se pasientopplysningene, inkludert alle pasientens tidligere skanninger på pasientens profilside.
Slik ser du pasientopplysningene:
1. Trykk på Patients (Pasienter) -knappen på startskjermen.
Pasienter-siden vises med en liste over dine pasienter, journalnummer og datoene for siste skanning.
2. Velg en pasient på listen.
Den valgte pasientens profilside vises:

Figur 105: Pasientens profil -side

Fra pasientens profilside kan du:
o

Lag en ny skanning for den spesifikke pasienten, beskrevet i avsnitt 5.3

o

Se Rx-detaljene, beskrevet i avsnitt 5.4

o

Se pasientens tidligere skanninger i visningsfunksjonen, som beskrevet i avsnitt 5.5

o

Sammenligne to tidligere skanninger ved hjelp av iTero TimeLapse-teknologi, beskrevet
i avsnitt 5.5.1

o

Vis eventuelle Invisalign-relaterte prosesser
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5.3

Opprette en ny skanning for en spesifikk pasient
Om nødvendig kan du opprette en ny skanning for en bestemt pasient. Rx-en åpnes med
pasientopplysninger som allerede er fylt ut.
Slik lager du en ny skanning for en bestemt pasient:
1. Trykk på New Scan (Ny skanning) på pasientens profilside.

Figur 106: Pasientens profilside – Nytt skannealternativ

Vinduet for ny skanning vises.

Figur 107: Nytt skannevindu med pasientopplysninger allerede utfylt

2. Fyll ut resten av Rx-detaljene i henhold til de nye kravene.
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5.4

Visning av Rx
Om nødvendig kan du se Rx for en tidligere bestilling.
Slik ser du Rx for en tidligere bestilling:
1. På pasientens profilside velger du bestillingen som Rx skal vises for, og klikk deretter på View Rx
(Vis Rx).

Figur 108: Pasients profilside – Se Rx-alternativet

Vinduet med Rx-detaljer vises.

Figur 109: Vindu med Rx-detaljer

2. Trykk på

for å gå tilbake til pasientens profilside.
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5.5

Se tidligere skanninger i visningsfunksjonen
Om nødvendig kan du vise tidligere skanninger i visningsfunksjonen.
Slik ser du en tidligere skanning i visningsfunksjonen:
1. Trykk på skanningen du vil se i visningsfunksjonen og deretter på Viewer (visningsfunksjonen)
på pasientens profilside.

Figur 110: Pasientens profilside – alternativ for visningsfunksjon

Skanningen vises i visningsfunksjonen.

Figur 111: Skanningen vises i visningsfunksjonen

Se avsnitt 4.7 for mer informasjon om hvordan du jobber med visningsfunksjonen.

86

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

5.5.1

Sammenligning av tidligere skanninger ved hjelp av iTero TimeLapse-teknologi
Pasienter som skannes på jevnlig basis kan få sine skanninger analysert ved hjelp av iTero TimeLapseteknologi.
iTero TimeLapse-teknologien sammenligner 2 av pasientens tidligere 3D-skanninger for å visualisere
endringene av pasientens tenner, tannstruktur og oralt bløtvev i perioden mellom skanningene. For
eksempel kan iTero TimeLapse-teknologi vise tannslitasje, gingival retraksjon og tannbevegelse over den
aktuelle perioden.
Merk: iTero TimeLapse-teknologi er kun tilgjengelig for iRecord og ortodontiske caser.
Slik bruker du iTero TimeLapse-teknologi:
1. Velg pasienten som det skal opprettes en iTero TimeLapse-visualisering for.
2. Velg to skanninger du vil sammenligne fra pasientens profilside. Du kan velge skanningene ved å merke
av i avmerkingsboksene ved siden av relevante bestillinger, eller ved å merke av i boksen i Timeline
(Tidslinje) -området nederst på siden.

Figur 112: iTero TimeLapse – velg skanningene du vil sammenligne
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3. Trykk på Compare Selected (Sammenlign valgte) -knappen for å sammenligne og analysere
skanningene.
iTero TimeLapse-vinduet vises, og områdene med endringer mellom skanningene vil være uthevet. Jo
mørkere farge, desto større blir endringen mellom skanningene, som vist i figurforklaringen (skalaen er
i millimeter).

Figur 113: iTero TimeLapse-vindu som viser de uthevede endringene mellom skanningene

Merk: Endringer blir bare uthevet når skanningene vises i monokrom-modus.
Klikk om nødvendig på
for å flytte skanningen til standard okklusiv visning – anterior del av
tannbuen nederst, posterior del av tannbuen øverst og begge tannbuer sett forfra, som iRecord sin
standardvisning.
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4. Dra lupen til modellen for å se interessante områder og potensielle behandlingsområder
i animasjonsvinduet.
En animasjon vises og sammenligner tilstanden til tennene i det gjeldende interesseområdet på de
valgte skannedatoene.

Figur 114: Interesseområde fra den første skanningen vises i animasjonsvinduet

Figur 115: Interesseområde fra den andre skanningen vises i animasjonsvinduet
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Du kan zoome inn på bildet i animasjonsvinduet eller trykke på pauseknappen
animasjonen på pause.

for å sette

Om nødvendig kan du endre skalaen til endringene som vises.
a. Klikk på Scale (Skala) i tegnforklaringen.
Tegnforklaringen utvides til å vise en liste over intervaller, i millimeter:

Figur 116: Alternativer for iTero TimeLapse

b. Velg ønsket skala.
Endringene vises i henhold til den nye skalaen.
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6 Jobbe med bestillinger
Trykk på Orders (Bestillinger) -knappen for å vise en liste over alle bestillingene dine. Knappen kan ha et
merke som viser antall bestillinger som ikke er sendt inn ennå.

Bestillinger-siden består av to ruter som viser bestillingene som fremdeles pågår, og de som allerede er
sendt inn.
Du kan se følgende detaljer for hver bestilling: pasientens navn, skannedato, case-type og bestillingsstatus.
Bestillingen kan ha en av følgende statuser, avhengig av case-type:
•

Rx opprettet: Rx er fylt ut, men pasienten er ennå ikke skannet.

•

Skanning: Skanneprosessen pågår

•

Sender: Skanningen er i ferd med å bli sendt

•

Sendt: Caset er sendt

•

iTero-modellering: Bestillingen er sendt til iTero-modellering

•

Laboratoriumgjennomgang: Bestillingen er sendt til laboratoriet for gjennomgang

•

Align-produksjon: Casen gjennomgår en intern prosess

•

Eksporterer til legeside: Caset er på vei til IDS-portalen

•

Fullført: Caset er fullført
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Figur 117: Bestillinger -side

Slik ser du eller gjennomgår bestillinger:
1. Trykk på Orders (Bestillinger) -knappen på startskjermen.
Bestillinger-siden vises sammen med to ruter – In Progress (Under behandling) -bestillinger og
Past orders (Tidligere bestillinger) .
o

Under behandling: Skanninger er ennå ikke sendt inn.

o

Tidligere bestillinger: Skanninger er allerede sendt inn.

2. Trykk på en bestilling i In Progress (Under behandling) -ruten for å se følgende alternativer:

Figur 118: Under behandling-rute – alternativer
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o

View Rx (Vis Rx):Åpner Rx-detaljer-vinduet, som lar deg se resepten for denne bestillingen.

o

Scan (Skanning):Åpner Skanning-vinduet slik at du kan opprette en ny skanning eller fortsette
å skanne pasienten.

o

View Scans (Se skanninger):Åpner Visning-vinduet slik at du kan gjennomgå den aktuelle
skanningen.

3. Trykk på en bestilling i ruten med tidligere bestillinger for å se følgende alternativer, avhengig av
case-type:

Figur 119:Oversikt over tidligere bestillinger med alternativer

o

View Rx (Vis Rx): Åpner Rx-detaljer-vinduet, som lar deg se resepten for denne bestillingen.

o

Viewer (Visningsfunksjon): Åpner Visnings-vinduet slik at du kan se og manipulere modellen.

o

Add Rx (Legg til Rx): Åpner ny skanning-vinduet og lar deg legge til en resept på denne bestillingen
(kun aktuelt for ortodontiske bestillinger og tilgjengelig i opptil 21 dager etter en skanning).

o

Invisalign-brukere kan også velge følgende Invisalign-funksjoner:
▪

Invisalign Go sin resultatsimulator

▪

Invisalign Go case-gjennomgang

▪

Invisalign resultatsimulator

▪

Invisalign fremdriftsvurdering
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7 Viser meldinger
Meldinger-siden viser varsler, oppdateringer og andre systemmeldinger fra Align Technology, for eksempel
produktoppdateringer, kommende utdanningsøkter eller problemer med internettforbindelse.
Hvis det er relevant, kan du se antall nye eller uleste meldinger på merket til Messages (Meldinger)knappen.

Figur 120: Meldinger -side

Slik ser du meldingene:
1. Trykk på Messages (Meldinger)-knappen på startskjermen.
En liste over varsler, oppdateringer og andre meldinger fra Align Technology vises.
2. I venstre rute kan du raskt søke etter en bestemt melding etter emnetittel eller bla nedover i ruten for
å finne en spesifikk melding.
3. Hvis du vil merke en melding som ulest, trykker du på Mark as Unread (Merk som ulest).
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8 Jobbe med MyiTero
MyiTero er en nettbasert portal som minner om -og - som har samme utseende som iTero-programvaren.
Den gjør det mulig for brukere å utføre administrative oppgaver, som å fylle ut en ny Rx på hvilken som helst
støttet enhet, for eksempel PC eller nettbrett, uten å bruke verdifull skannetid tillegg gjør den det mulig å se
3D-modeller etter at de er opprettet av skanneren, og spore bestillinger.
MyiTero er beregnet for kjeveortopeder, tannleger og deres ansatte (assistenter, kontoradministrator osv.).
For mer informasjon om å jobbe med MyiTero kan du se MyiTero sin brukerhåndbok.
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9 iTero Invisalign-funksjoner
9.1

Invisalign resultatsimulator
Invisalign sin resultatsimulator er et programvareverktøy som lar deg vise pasientene det simulerte resultatet
av en Invisalign-behandling.
Du kan gjøre sanntidsjusteringer av det simulerte resultatet og vise dette til pasienten. Dette verktøyet vil gi
tilleggsinformasjon til pasienten i beslutningen om å godta behandling.
For
mer
informasjon
om
Invisalign
sin
resultatsimulator
kan
du
se
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Invisalign fremdriftsvurdering
Fremdriftsvurderingsverktøyet inkluderer en rapport som er en fargekodet tannbevegelsestabell for å hjelpe
brukeren med å ta beslutninger og å spore pasientens fremgang i ClinCheck-behandlingsplanen.

Figur 121: Vindu for fremdriftsvurdering

For mer informasjon om Invisalign sitt fremdriftsvurderingsverktøy kan du se fremdriftsvurdering-avsnittet
i Brukerhåndbok
for
Invisalign
sin
resultatsimulator
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Invisalign Go-system
Invisalign Go er et aligner-produkt som hjelper deg å vurdere og behandle pasientene dine på bare noen få
klikk, med veiledning for hvert steg underveis.
Se Invisalign-dokumentasjonen for mer informasjon om Invisalign Go-systemet
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10 Stell og vedlikehold
10.1

Håndtering av håndstykke og kabel
Håndstykket inneholder skjøre komponenter og bør håndteres med forsiktighet.
Håndstykket bør være plassert i holderen med det blå beskyttelseshylsteret festet når det ikke er i bruk. Hvis
du har et iTero Element Flex-system, skal håndstykket lagres i den medfølgende bærevesken når systemet
ikke er i bruk.
Løs opp eventuelle knuter og viklinger mellom hver pasientøkt for å fjerne all spenning fra håndstykkets
kabel. Hvis kabelen løsner fra håndstykket, kan den festes forsiktig på igjen.
Håndstykket krever skikkelig rengjøring og desinfeksjon før første bruk og før hver bruk etter dette, og senest
30 minutter etter siste skanning. For mer informasjon om rengjøring og desinfisering av håndstykket kan du
se avsnitt 10.2nedenfor.

10.2

Rengjøring og desinfisering av håndstykket
Håndstykket bør rengjøres og desinfiseres som følger:
1. Bløtlegg en lofri klut i brukerklar CaviCide 1. Vri den deretter til den er fuktig.
2. Tørk håndstykket grundig for å fjerne støv og smuss.
Hele enheten må inspiseres visuelt for å sikre at alt smuss er fjernet før du går videre til neste trinn.
3. Fukt to nye lofrie kluter i Cavicide 1, og vri til klutene er fuktige.
4. Tørk deretter enheten forsiktig i minst 2 minutter, og sørg for at alle overflater, inkludert alle kanter og
spor, er dekket.
5. Væte lofrie kluter med destillert vann og tørk alle overflater i minst 15-30 sekunder.
6. Tørk overflatene med tørre lofrie kluter.

10.2.1

Rengjøring av skannerens berøringsskjerm
Skannerens berøringsskjerm må rengjøres mellom pasienter som følger:
1. Rengjør alle ytre overflater av systemet ved hjelp av godkjente desinfeksjonsservietter, eller spray
desinfiseringsmiddel på en ren lofri-klut og følg produsentens instruksjoner.
2. Fjern eventuelt resterende flytende desinfeksjonsmiddel med en ren lofri klut.
Merk: Ikke bruk skuremidler og/eller etsende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler med syrer, baser,
oksidasjonsmidler og løsemidler.

10.3

Vedlikehold av webkamera
Det medfølgende webkameraet er vedlikeholdsfritt og kan rengjøres med en lofri klut hvis nødvendig.
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11 Retningslinjer for klinikkens LAN-nettverk
11.1

Introduksjon
Skanneren bruker Wi-Fi Internett-tilkobling for å sende og motta skanninger til og fra iTero-nettskyen.
Nedenfor er noen nyttige retningslinjer for å få den beste Wi-Fi-forbindelsen.
Nivåer av Wi-Fi Internett-tilkobling

Utmerket

Bra

Ok

Svak

> -50 dBm

-50 til -60 dBm

-60 til -70 dBm

<-70 dBm

VIKTIG: For å oppnå den beste ytelsen til skanneren, må du sørge for at Wi-Fi signalstyrken er "Utmerket"
eller i det minste "Bra".
FORSIKTIG: Forsikre deg om at en LAN-kabel ikke er koblet til skanneren når du skanner en pasient. Dette
er forbudt på grunn av sikkerhetsårsaker.

11.2

11.3

Forberedelser
•

Modemet/ruteren bør konfigureres med WPA2 sikkerhetsstandarden, og være passordbeskyttet.

•

Forsikre deg om at en profesjonell og IT-kyndig person vil være tilgjengelig når skannerinstallasjonen er
planlagt å finne sted.

•

Forsikre deg om at Wi-Fi SSID-opplysningene er tilgjengelige: Brukernavn og passord.

•

Det minste Wi-Fi styrkesignalet for systemet bør vise minst to striper, som vist ovenfor.

•

Her er noen forslag til kontorets IT-ansvarlige angående hva som bør vurderes for å forhindre problemer
som tilgang eller tilkobling til/med iTero-skanneren:
o

Vertsnavn-anbefalinger relatert til Align-tjenester lytter til port 80 og 443, som beskrevet
i avsnitt 11.7.

o

Ikke hindre FTP-kommunikasjon ettersom skanneren sender bestemte filtyper (.3ds og .3dc/.3dm)

o

Deaktiver alle proxy-klienter for datakommunikasjon via TCP/IP.

o

Ikke legg skanneren til noen domenegruppe.

o

Ikke kjør noen gruppepolicy på skanneren da dette kan forstyrre korrekt funksjon.

Retningslinjer for ruter
Minimumsstandarder:802.11N / 802.11AC
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11.4

Retningslinjer for internettilkobling
For å oppnå den beste ytelsen til din iTero Element-skanner, sørg for opplastingshastigheten for Internetttilkoblingen er minst 1 Mbps per skanner. Vær også oppmerksom på at eventuelle tilleggsenheter koblet til
Internett parallelt med skanneren kan påvirke skannerens ytelse.

11.5

Brannmur
Åpne følgende porter (i tilfelle en aktiv brannmur):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

WiFi-tips
WiFi-rutere lar deg å få tilgang til ditt internett-system ved hjelp av en WiFi-tilkobling fra stort sett alle steder
som er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. Antall, dybde og posisjon av vegger, tak eller
ytterligere skillevegger som de trådløse signalene må bevege seg gjennom kan imidlertid begrense signalets
rekkevidde og styrke. Signaler vil vanligvis variere, og dette er avhengig av materialtyper og RFbakgrunnsstøy (radiofrekvens) i hjemmet eller virksomheten.
•

Pass på at du minimerer antall vegger og tak mellom ruteren og andre nettverksenheter. Hver barriere
kan redusere adapterens rekkevidde med 1-3 meter (3-9 fot).

•

Sørg for å ha en rett linje, fri for skillevegger, mellom nettverksenheter. Selv en vegg som virker å være
tynn kan blokkere et signal med 1 meter (3 fot) hvis veggen blir forskjøvet bare 2 grader. For å oppnå
best signalmottakelse kan du plassere alle enhetene slik at WiFi-signalet beveger seg rett gjennom en
vegg eller skillevegg (i stedet for i vinkel).

•

Byggematerialer spiller en rolle. En solid metalldør eller aluminiumsspikere kan ha en stor tetthet og gi
en negativ innvirkning på et Wi-Fi-signal. Forsøk å plassere tilgangspunkter, trådløse rutere og
datamaskiner slik at signalet kan bevege seg gjennom gipsvegger eller åpne døråpninger. Materialer og
gjenstander som glass, stål, metall, vegger med isolasjon, vanntanker (akvarier), speil, arkivskap,
murstein og betong kan redusere det trådløse signalet.

•

Hold iTero-produktet unna (minst 3-6 fot eller 1-2 meter) elektriske apparater eller apparater som
genererer RF-støy.

•

Hvis du bruker 2,4 GHz trådløse telefoner eller X-10 (trådløse produkter som takvifter, fjernlys og
hjemmesikkerhetssystemer), kan den trådløse tilkoblingen din degraderes betraktelig eller falle helt ut.
Basen til mange trådløse enheter overfører et RF-signal, selv om enheten ikke er i bruk. Plasser andre
trådløse enheter så langt som mulig fra skanneren og ruteren.

•

I ditt område kan det være mer enn ett aktivt trådløst nettverk. Hvert nettverk bruker en eller flere
kanaler. Hvis kanalen er nær systemkanalene dine, kan kommunikasjonen gradvis reduseres. Be ITavdelingen din om å sjekke dette og om nødvendig endre kanalnumrene som brukes av nettverket ditt.
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11.7

Aligns anbefalinger vedrørende vertsnavn
Align forbedrer stadig sine produkter og tjenester, og kan derfor forplikte seg til et vertsnavn, snarere enn til
en spesifikk IP-adresse
Følgende vertsnavnliste er opprettet for å gi Align-skannerne de riktige operasjonsfunksjonene, noe som gjør
det mulig å utnytte alle de avanserte kapasitetene til skannerens ytelse.
Align sine anbefalinger for vertsnavn:

100

Vertsnavn

Port

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-område - Amazon Global
CDN-tjeneste - IP-adresseområde
varierer avhengig av hvor skanneren
befinner seg.

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
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12 EMC-erklæring
IEC 60601-1-2 utgave 4.0 (2014)

Medisinsk elektrisk utstyr; Del 1-2:Sideordnet standard:
Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tester

CFR 47 FCC

Regler og forskrifter: Del 15.Radiofrekvensenheter.Underdel
B:Utilsiktede radiatorer (2015)

ETSI EN 301489-1

Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) for
radioutstyr og tjenester; Del 1:Vanlige tekniske krav

(Kun relevant for iTero Element 2)
Miljø for tiltenkt bruk

Profesjonelt og hjemmebasert helsetilbud

På grunn av elektromagnetiske forstyrrelser kan bildet i noen tilfeller forsvinne og en ikkekommunikasjonsmelding vil vises på berøringsskjermen. Skanneren går tilbake til driftsmodus etter
brukerintervensjon eller automatisk gjenoppretting.
Følgende er et sammendrag av EMC-testresultatene for iTero Element 2 og iTero Element Flex-skannere:
Test

Standard

Alvorlighetsgrad/linjer

Testresultater

Stråling (IEC 60601-1-2 avsnitt 7)
Stråling i frekvensområde:
150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Gruppe 1 klasse B på 230, 220, 120
og 100 VAC strømnett @ 50 Hz; 220
VAC strømnett @ 60 Hz

Samsvarer

Stråling i frekvensområde:
30 - 1000 MHz

CISPR 11

Gruppe 1 Klasse B

Samsvarer

Harmonisk
strømutslippstest

IEC 61000-3-2

230 VAC strømnett @ 50 Hz & 220 V
@ 50 Hz & 60 Hz

Samsvarer

Spenningsendringer,
spenningssvingninger og
flimmertest

IEC 61000-3-3

230 VAC strømnett @ 50 Hz og 220
VAC strømnett @ 50 Hz

Samsvarer
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Test

Standard

Alvorlighetsgrad/linjer

Testresultater

Immunitet (IEC 60601-1-2 avsnitt 8)

102

Immunitet mot
elektrostatisk utladning
(ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV kontaktutladninger & 15 kV
luftutladninger

Samsvarer

Immunitet fra
elektromagnetiske strålefelt

IEC 61000-4-3

10,0 V/m; 80 MHz  2,7 GHz, 80%
AM, 1 kHz

Samsvarer

Immunitet fra
nærhetsfelt fra trådløst
kommunikasjonsutstyr

IEC 61000-4-3

Liste over frekvenser, fra 9 V/m opptil
28 V/m, PM (18 Hz eller 217 Hz), FM
1 kHz

Samsvarer

Immunitet mot elektriske
hurtige transienter (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV på 230 VAC @ 50 Hz; &
220 VAC strømnett ved 60 Hz; Tr/Th –
5/50 ns, 100 kHz

Samsvarer

Immunitet mot
overspenning

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon 230 VAC
strømnett @ 50 Hz; & 220 VAC
strømnett ved 60 Hz; Tr/Th - 1,2/50
(8/20) s

Samsvarer

Immunitet fra ledende
forstyrrelser indusert
av radiofrekvensfelt

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 VRMS på 230 VAC-nett @ 50 Hz
& 220 VAC strømnett @ 60 Hz &
Håndstykkekabel; 0,15÷ 80 MHz, 80%
AM @ 1 kHz

Samsvarer

Immunitet fra
spenningsfall, korte
forstyrrelser og
spenningsvariasjoner

IEC 61000-4-11

På 230 VAC og 100 VAC strømnett
@ 50 Hz: 0% - 0,5 syklus og 1 syklus;
70% - 25 sykluser; 0% - 250 sykluser;
på 220 VAC strømnett @ 60 Hz:
0 % - 0,5 syklus og 1 syklus; 70% 30 sykluser; 0% - 300 sykluser

Samsvarer
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Test

Standard

Alvorlighetsgrad/linjer

Testresultater

Stråling (pr. ETSI EN 301 489-1)
Kun relevant for iTero Element 2
Ledende stråling på
strømterminalene
i frekvensområde
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1; Gruppe 1 klasse B
EN 55032
230 VAC strømnett

Samsvarer

Stråling i frekvensområde
30 - 6000 MHz

ETSI EN 301 489-1; Klasse B
EN 55032

Samsvarer

Harmonisk strømtest

ETSI EN 301 489-1; 230 VAC strømnett
EN 61000-3-2

Samsvarer

Flimmertester

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

230 VAC strømnett

Samsvarer

Immunitet (pr. ETSI EN 301 489-1)
Kun relevant for iTero Element 2
Immunitet mot
elektrostatisk utladning
(ESD)

EN 61000-4-2

4 kV kontaktutladning 8 kV
luftutladning

Samsvarer

Immunitet fra
elektromagnetiske strålefelt

EN 61000-4-3

3,0 V/m, 80 MHz  6,0 GHz, 80%
AM, 1 kHz

Samsvarer

Immunitet mot elektriske
hurtige transienter (EFT)

EN 61000-4-4

AC-strømnettet:± 1,0 kV;
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz

Samsvarer

Immunitet mot
overspenning

EN 61000-4-5

AC-strømnettet:± 1,0 kV DM / ± 2,0 kV
CM, Tr/Th – 1,2/50 (8/20) s

Samsvarer

Immunitet fra ledende
forstyrrelser indusert av
radiofrekvensfelt

EN 61000-4-6

AC-strømnettet:3,0 VRMS;
0,15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Samsvarer

Immunitet mot
spenningsavbrudd

EN 61000-4-11

AC-strømnettet:0% - 0,5 syklus og
1 syklus;
70% - 25 sykluser; 0% - 250 sykluser

Samsvarer
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13 iTero Element, teknisk artikkel om produktsikkerhet
Denne tekniske artikkelen gjelder for serien til det optiske avtrykksystemet iTero® Element™. Det kan være
forskjeller i funksjonene til produktet, og dette avhenger av hvilken produktversjon du har anskaffet. I tillegg,
siden denne gjenstanden ble laget på et tidligere tidspunkt, kan det ha skjedd endringer siden den gang
i Align Technology sin produktsikkerhetspraksis som har som hensikt å gjøre produktet sikkert.

Vi forstår biovitenskapen og helsetjenestebransjen, og har
et fokus på sikkerhet i hele organisasjonen.
Trusselen om nettangrep mot biovitenskap og helseprodukter er i stadig
utvikling. Med dette i bakhodet har vi etablert et proaktivt
produktsikkerhetsprogram som er fokusert på å minimere
sikkerhetsrisikoen knyttet til produktene våre, slik at vi kan være årvåkne
når vi står overfor trusler samt kontinuerlig forbedre produktene våre.
Vi har anerkjent viktigheten av å innlemme sikkerhets- og
personvernhensyn i designet og gjennom hele produktets livssyklus.
For å oppnå dette har vi etablert et tverrfunksjonelt
produktsikkerhetsteam, inkludert representanter fra produktutvikling/programvareutvikling, sikkerhet, juridisk/personvernavdeling, informasjonsteknologi og kvalitetssikring.

Vi identifiserer sikkerhetsrisiko ved å bruke robuste risikostyringsprosesser.
Align Technology er forpliktet til å adressere og minimere sikkerhets- og personvernrisikoer i produktene som
vi designer, utvikler og vedlikeholder. Vi foretar grundige vurderinger av produktene våre slik at vi kan
iverksette passende risikoreduserende tiltak i begynnelsen av produktutviklingen. Basert på produktets
risikonivå, samt funksjonaliteten til produktet, brukes metodikken nedenfor.
Produktsikkerhetsrisikovurdering (PSRA):Align Technology
har gjennomført en PSRA på iTero® Element™ sine optiske
avtrykksystemer.
Evalueringsmetodikken
inkluderer
planlegging og informasjonsinnsamling, identifisering av
aktuelle produktprofiler, utvikling av et komponentregister,
utførelse av en kontrollanalyse, identifisering av sårbarheter,
beregning av sårbarhetenes risikovurdering, identifisering av
hensiktsmessige svekkelseskontroller og beregning av
resterende risikovurdering. Sikkerhets- og personvernrisikoer
som blir ansett som en del av vurderingsbransjens ledende
praksisrammer for sikkerhetsrisiko inkluderer, men er ikke
begrenset til, NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO
80001 og FDAs innhold av førmarkedsinnsendinger for håndtering av cybersikkerhet i medisinske enheter.

104

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

Produktets sikkerhets- og personvernfunksjoner.
Følgende ikke-uttømmende sikkerhetskontroller er implementert i iTero® Element™ -serien for optisk
avtrykksystem:
•

Personopplysninger i hvile er kryptert: Personopplysninger lagres i en kryptert database. Dette
hjelper til med å forhindre at en angriper fanger opp pasient- og kundeinformasjon som er lagret på
skanneren.

•

Data som overføres er kryptert: Skannedataene som blir sikkerhetskopiert på Align-servere, overføres
over TLS-kryptering ved bruk av pålitelige sertifikater. Dette hjelper til med å forhindre at en angriper
fanger opp pasient- og kundeinformasjon under overføring.

•

Beskyttelse mot skadevare er på plass: Skannerne leveres med forhåndsinstallert Trend Microantivirusprogramvare som ser etter skadevare på systemet. Definisjonene til antivirusprogramvaren
oppdateres ofte, og skanninger blir gjennomført daglig på enhetene.

•

Fjernvedlikehold er ikke mulig uten tillatelse: Enhetene bruker TeamViewer for å etablere en ekstern
økt. Programvaren TeamViewer krever en bruker-ID og et passord som må leveres fra kunden til
tjenestepersonalet hos Align før tilkoblingen kan gjennomføres.

•

Endringer i operativsystemet og programvaren er begrenset: Skannerne implementerer en
kioskmodus som forhindrer brukeren i å gjøre uønskede endringer i operativsystemet og
programvarekomponentene.

•

Styringskontroller for brukeradgang håndheves: Det kreves en brukerkonto og et passord for
å kunne bruke skannerne. Dette hjelper med å beskytte tilgangen til skanneren og mot uautorisert bruk.

•

Oppdeling av plikter blir brukt: Skannerne har muligheten til å registrere flere brukerkontoer med
forskjellige roller til en og samme skanner. Det finnes roller til lege, assistent og støttetekniker. Dette gjør
det mulig å spore aktiviteter som utføres av enkeltbrukere og vil beskytte enheten på en bedre måte.

•

Hvis du har spørsmål om risikoene som er beskrevet, kan du ta kontakt på TRM@aligntech.com eller
privacy@aligntech.com.

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

105

Brukerhåndbok for iTero Element 2 og iTero Element Flex

14 Systemspesifikasjoner
14.1

Systemspesifikasjoner – iTero Element 2
Skjerm

21,5” HD berøringsskjerm

Håndstykke

Håndstykket sender ut et rødt laserlys (680nm Klasse 1), samt hvitt LED-lys.

Trådløst LAN

Et LAN-kort gir lokal nettverkskommunikasjon med trådløs tilkobling.

Sikkerhet

Se den tekniske artikkelen om produktsikkerhet i avsnitt 13.

Strømforsyning

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

Driftstemperatur

18 °C til 26 °C / 64,4 °F til 78,8 °F
Merkesystemet vil fungere med degradert ytelse – uten skanneevne – når det
utsettes for temperaturer fra 10 °C til 17 °C (50 °F til 62,6 °F) og 27 °C til 40 °C
(80,60 °F til 104 °F)

Temperatur for
lagring/transport

-5 °C til 50 °C / 23 °F til 122 °F

Driftstrykk og høyde
over havet

Trykk:520 mmHg til 771 mmHg (-69 kPa til -103 kPa)

Trykk og høyde for
lagring/transport

Trykk: Trykk: 430 mmHg til 760 mmHg (~57 kPa til ~101 kPa)

Relativ fuktighet

I drift:40% til 70%

Høyde:-400 fot til 10 000 fot

Høyde:0 fot til 15 000 fot

Lagring:30% til 90%
Størrelser

iTero HD berøringsskjerm:

Hjulstativ:

•

Høyde:356 mm (~14 tommer)

•

Høyde:1280 mm (~50 tommer)

•

Bredde:552 mm (~21,7 in)

•

Bredde:645 mm (~25 tommer)

•

Dybde:65 mm (~2,5 tommer)

•

Dybde:625 mm (~24,5 tommer)

Håndstykke:

Nettovekt

•

Lengde:338,5 mm (~13 tommer)

•

Bredde:53,5 mm (~2 tommer)

•

Dybde:69,8 mm (~3 tommer)

iTero HD berøringsskjerm:8,3 kg (~18,3 lbs.)
Håndstykke:0,47 kg (~1 lbs.), uten kabelen
Hjulstativ:13,6 kg (~30 lbs.)

Fraktvekt
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14.2

Systemspesifikasjoner – iTero Element Flex
Skjerm

Bærbar datamaskin med berøringsskjerm

Håndstykke

Håndstykket sender ut et rødt laserlys (680nm Klasse 1), samt hvitt LED-lys.

Sikkerhet

Align Technology tar ansvaret med å sikre dataene til våre kunder og deres
pasienter veldig alvorlig. Alt av pasientdata overføres via en kryptert TLS-kanal,
og kommunikasjon og informasjon lagres sikkert, slik at våre kunder kan
gjennomføre rimelige tiltak for å beskytte pasientdataene sine.

Strømforsyning

100-240 VAC- 50/60 Hz – 40 VA (maks)

Driftstemperatur

18 °C til 26 °C / 64,4 °F til 78,8 °F

Temperatur for
lagring/transport

-5 °C til 50 °C / 23 °F til 122 °F

Driftstrykk og høyde

Trykk:520 mmHg til 760 mmHg (~69 kPa til ~101 kPa)
Høyde:0 fot til 10 000 fot

Trykk og høyde for
lagring/transport

Trykk: Trykk: 430 mmHg til 760 mmHg (~57 kPa til ~101 kPa)

Relativ fuktighet

I drift:40% til 70%

Høyde:0 fot til 15 000 fot

Lagring:30% til 90%
Størrelser

Nettovekt

iTero Element Flex tilkoblingspunkt:

iTero Element Flex holder:

•

Lengde:206 mm (~8 tommer)

•

Lengde:262 mm (~ 10 tommer)

•

Bredde:94 mm (~3,7 tommer)

•

Bredde:89 mm (~ 3,5 tommer)

•

Dybde:36,5 mm (~1,4 tommer)

•

Dybde:52 mm (~2 tommer)

iTero Element håndstykke:

Bæreetui

•

Lengde:338,5 mm (~13 tommer)

•

Høyde:326,5 mm (~13 tommer)

•

Bredde:53,5 mm (~2 tommer)

•

Bredde:455 mm (~18 tommer)

•

Dybde:69,8 mm (~3 tommer)

•

Dybde:184 mm (~7 tommer)

iTero Element Flex tilkoblingspunkt:~0,5 kg (~1 lbs.)
iTero Element håndstykke:0,47 kg (~1 lbs.)
Tom bæreveske:~2 kg (~4,5 lbs.)

Fraktvekt

~8 kg (~17,6 lbs.)
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Indeks

E

Bruker, 37
Datamaskin, 33
Diagnostikk, 44
Eksport, 47
Innlogging, 43
Lisenser, 45
Lysstyrke, 33
Rx, 40
Signatur, 41
Skanne, 37
Språk, 42
Synkroniseringskonfigurasjon, 46
System, 43
Systeminformasjon, 46
Tidssone, 36
Volum, 33
Wi-Fi, 34
Innstillinger for tidssone, 36
Invisalign fremdriftsvurdering, 96
Invisalign Go-system, 96
Invisalign resultatsimulator, 96
iTero Element 2, 2
Montering, 7
iTero Element Flex, 3
Montering, 12
Transport, 4
iTero TimeLapse-teknologi, 87

Eksportinnstillinger, 47
EMC-erklæring, 101

K

A
Anbefalinger for vertsnavn, 100
Avslutter, 27

B
Berøringsskjerm
Bevegelser, 31
Rengjøring, 97
Beste praksis, 56
Beste praksis for skanning, 56
Bestillinger, 91
Brannmur, 99
Brukergrensesnitt, 27
Brukerinnstillinger, 37

D
Datamaskininnstillinger, 33
Demomodus, 14
Avslutt, 18
Diagnostikk, 44

F
Fargevalg, 58
Flytte skanneren, 27
Flytte til neste segment, 58
Fordeler, 1
Fylle ut Rx, 49

Kantbeskjæringsverktøy, 69
Klaringsverktøy, 67
Visningsfunksjon, 80
Kontraindikasjoner, ii

L

Gjør den til min, 18

Lisenser, 45
Logger inn, 23
Logger ut, 26
Lysstyrke
Innstillinger, 33

H

M

Hylstre, 5
Bytte ut, 5
Håndstykke, 4
Håndstykket
Rengjøring og desinfisering, 97

Maskinvare, 2
iTero Element 2, 2
iTero Element Flex, 3
Montering, 7
Meldinger, 94
Montering
Instruksjoner, 7
iTero Element 2, 7
iTero Element Flex, 12
MyiTero, 95

G

I
Innlogging
Første gang, 14
Innloggingsinnstillinger, 43
Innstillinger
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N
Ny skanning, 48

O
Overensstemmelse, ii

P
Pasienter, 81
Ny skanning, 84
opplysninger, 83
Sammenligne skanninger, 87
Se skanninger, 86
Søker, 82
Vising av Rx, 85
Passord
Tilbakestille, 25
Programvare, 6
Installasjon, 13

R
Redigering av skanning, 59
Registrering av skanneren, 18
Rengjøring av berøringsskjerm, 97
Restorative skannetyper, 51
Retningslinjer for internettilkobling, 99
Retningslinjer for LAN-nettverk, 98
anbefaling for vertsnavn, 100
Brannmur, 99
Internett-tilkobling, 99
Ruter, 98
WiFi-tips, 99
Retningslinjer for ruter, 98
Rx
Ny, 49
Vising av Rx, 85
Rx-detaljer, 85
Rx-innstillinger, 40

S
Sammenligning av skanninger, 87
Sende skanningen, 75
Signaturinnstillinger, 41
Sikkerhetsinstrukser, v
Skann
Tidtaking, 75
Skanne
Alternativer, 56
Innstillinger, 37
Redigering, 59
Skannerinnstillinger, 32
Skanning
Fargevalg, 58
Sender, 75
Starter, 48
Visning, 63
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Skanning av pasienten, 54
Språkinnstillinger, 42
Stell og vedlikehold, 97
Symboler, iii
Synkroniseringskonfigurasjon, 46
Systeminformasjon, 46
Systeminnstillinger, 43
Systemspesifikasjoner, 106
iTero Element 2, 106
iTero Element Flex, 107
Søker etter pasienter, 82

T
Tiltenkt bruk, 1
TimeLapse-teknologi, 87

U
Utfyllingsverktøy, 62

V
Varsler
Manglende skannesegment, 64
Varsler om manglende skannesegment, 64
Vedlikehold, 97
Håndstykke og kabel, 97
Rengjøre berøringsskjerm, 97
Rengjøring og desinfisering av håndstykket, 97
Webkamera, 97
Vedlikehold av håndstykke og kabel, 97
Vedlikehold av webkamera, 97
Veiledning, 55
Veiledning for skanning, 55
Verktøy
Kantbeskjæring, 69
Klaring, 67
Segmentseparasjon, 71
Slett utvalg, 60
Slette segment, 59
Utfylling, 62
Viskelær, 65
Verktøy for segmentseparasjon, 71
Verktøy for å slette segment, 59
Verktøy for å slette utvalg, 60
Viskelærverktøy, 65
Visning av skanningen, 63
Visningsfunksjon, 76
Klaringsverktøy, 80
Voluminnstillinger, 33

W
WiFi-innstillinger, 34
WiFi-tips, 99

Y
Ytterligere tilbakemeldinger om skanning, 57
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Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA
Align, Invisalign og iTero Element og andre, er varemerker og/eller servicemerker av Align
Technology, Inc. eller et av dets datterselskaper eller et tilknyttet selskap, og kan være registrert
i USA og/eller et annet land.
© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt. 210183 Rev A

© 2019 Align Technology, Inc. Ettertrykk forbudt.

112

