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Drepturi de autor 

© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile 
rezervate. 

Informațiile conținute în acest manual pot fi supuse 
modificărilor fără preaviz. 

Hardware-ul și software-ul descrise în acest 
manual sunt furnizate în cadrul unui Acord de 
Vânzare și Furnizare Servicii și pot fi utilizate doar 
în conformitate cu termenii respectivului acord. 

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, 
copiată, stocată într-un sistem de recuperare sau 
transmisă în orice mod (electronic sau mecanic) în 
alte scopuri cu excepția celor legate de utilizarea 
obișnuită de către client, fără permisiunea 
prealabilă în scris din partea Align Technology. 

Versiunea în limba română.  
Actualizat în noiembrie 2019. 
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Contraindicații 
Pentru persoanele care au fost diagnosticate cu epilepsie, există riscul unei crize epileptice din cauza luminii 
intermitente a scanerului iTero. Aceste persoane trebuie să se abțină de la orice contact vizual cu lumina 
intermitentă a sistemului în timpul funcționării. 

Conformitate 

Conformitate laser Clasa 1 

Acest dispozitiv respectă „21 CFR 1040.10” și 
„EN 60825-1” 

 

Conformitate EMC 

Acest dispozitiv respectă următorul standard EMC: 

„IEC 60601-1-2 Echipamente electrice medicale - 
Partea 1-2:Cerințe generale pentru siguranța de 
bază și funcționarea esențială - Standard colateral: 
Fenomene electromagnetice - Cerințe și teste”. 

Conformitate CSA 

Acest dispozitiv respectă următorul standard CSA 
pentru Canada și SUA:„UL Std nr. 60601-1 - 
Echipamente electrice medicale Partea 1:Cerințe 
generale pentru siguranță”. 

 

Conformitate cu standardele de siguranță 

Acest dispozitiv respectă următorul standard de 
siguranță: 

„IEC 60601-1 Echipamente electrice medicale - 
Partea 1:Cerințe generale pentru siguranța de bază 
și funcționarea esențială”. 

Conformitate cu regulamentul FCC 

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din 
Regulamentul FCC, iar funcționarea acestuia se 
supune următoarelor două condiții: 

1. Acest dispozitiv nu poate să provoace 
interferențe dăunătoare. 

2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice 
interferență receptată, inclusiv interferențe 
care pot cauza funcționarea nedorită. 

 

Avertisment FCC  

Modificările aduse acestui dispozitiv care nu sunt 
aprobate în mod expres de către producător vă pot 
anula dreptul de a utiliza dispozitivul în conformitate 
cu Regulamentul FCC. 

Conformitate CE 

Acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 
93/42/CEE a Consiliului European privind 
dispozitivele medicale. 
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Simboluri 
Următoarele simboluri pot apărea pe componentele hardware iTero Element 2 și iTero Element Flex și pot 
apărea în acest document și în alte texte de specialitate referitoare la iTero Element 2 și iTero Element Flex. 

 

Ori de câte ori apare acest simbol pe 
dispozitiv, este recomandat să consultați 
acest document pentru informații despre 
utilizarea corectă a dispozitivului. 

 

Parte aplicată de tip BF. Orice componentă pe 
care apare acest simbol prezintă izolație 
electrică de tip BF. 

 

Este necesară colectarea separată a 
deșeurilor electrice și a echipamentelor 
electronice. În conformitate cu Directiva 
Europeană privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (WEEE), nu aruncați 
acest produs la un loc cu deșeurile menajere 
sau municipale. Acest dispozitiv conține 
materiale supuse directivei WEEE. 

Vă rugăm să contactați serviciul EARN. 

Link pentru formularul de cerere online: 
http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 

Atenție! Acest simbol este utilizat pentru a 
evidenția faptul că există anumite 
avertismente sau precauții asociate 
dispozitivului. Ori de câte ori apare acest 
simbol pe dispozitiv, este obligatoriu să 
consultați informațiile referitoare la siguranță 
din acest document. 

 

Componentele sau accesoriile pe care apare 
acest simbol nu trebuie să fie refolosite. 

 

ATENȚIE: Legea federală a SUA 
restricționează vânzarea acestui dispozitiv, 
aceasta fiind permisă doar de către sau la 
ordinul unui medic dentist licențiat, ortodont 
sau specialist în medicină dentară.Acest 
sistem este considerat un dispozitiv medical 
cu prescripție medicală și trebuie manevrat 
numai de către furnizori calificați de asistență 
medicală. 

 

Producător de dispozitive medicale. 

 

Număr comandă. 

 

Număr de serie. 

 

Curent alternativ. 

 

Indică faptul că dispozitivul medical trebuie să 
fie protejat de umiditate. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Indică limitele de temperatură la care 
dispozitivul medical poate fi expus în 
siguranță. 

 

Indică necesitatea ca utilizatorul să consulte 
instrucțiunile pentru utilizare. 

 

Codul de lot al producătorului. 

 

Indică intervalul de presiune atmosferică la 
care dispozitivul medical poate fi expus în 
condiții de siguranță. 

 

Indică intervalul de umiditate la care 
dispozitivul medical poate fi expus în condiții 
de siguranță. 

 

Fragil, manevrați cu grijă. 

 

Această parte ar trebui să fie sus. 

 

IEC 60417-5031:Curent continuu. 

 

Baghetă (unitate de scanare). 

 

Conector USB. 

 

Baterie electrică. 

 

IEC 60417-5009:ÎN AȘTEPTARE. 

 

ATENȚIE: Nu călcați pe hub-ul iTero Element 
Flex. 

 

Indică reprezentantul autorizat în cadrul 
Comunității Europene. 

 

Indică faptul că dispozitivul respectă RoHS 
pentru China. 
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Instrucțiuni de siguranță 
Înainte de a începe lucrul cu acest dispozitiv, toți utilizatorii trebuie să citească aceste instrucțiuni de siguranță.  

 

Alimentare cu 
energie electrică 

Alimentarea sistemului este furnizată printr-o sursă de alimentare internă de 
standard medical. 

Alimentare prin 
baterie 

Doar iTero Element 2: 

• Încărcare - bateria scanerului va fi complet încărcată după ce a fost conectată la 
o sursă de alimentare timp de 2 ore. 

• Cu o baterie complet încărcată, puteți scana până la 30 de minute. 

• Avertizare: Scanerul este prevăzut cu o baterie reîncărcabilă de tip Li-ion. 
Există pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Înlocuiți bateria 
doar cu același tip de baterie recomandat de către producător. Aruncați bateriile 
uzate conform instrucțiunilor primite de la producător.  

Avertizări 
electrice 

• Pericol de electrocutare!! Numai tehnicienii autorizați Align Technology pot 
îndepărta panourile și capacele externe. Nu există componente la interior care 
să poată fi reparate de către utilizator.  

• Pentru a evita riscul de electrocutare, scanerul trebuie conectat doar la o rețea 
de alimentare electrică cu împământare.  

• Doar o cameră web sau un stick USB aprobate de Align Technology trebuie să 
fie conectate la mufele USB din spatele ecranului tactil. 

Doar iTero Element Flex: 

• iTero Element Flex este prevăzut cu un hub care conține o sursă de alimentare 
pentru baghetă. Hub-ul Flex trebuie menținut uscat și protejat împotriva 
deteriorării. 

• Conectați hub-ul Flex numai la un laptop care este omologat în conformitate cu 
IEC60950 și UL60950-1.Laptopul și toate accesoriile acestuia trebuie amplasate 
la cel puțin 1,5 m distanță de pacient. Nu scanați un pacient în timp ce atingeți 
laptopul sau oricare dintre accesoriile sale în același timp.  

• Doar bagheta iTero și laptopul aprobat trebuie conectate la mufele USB de pe 
hub-ul Flex.  

• Doar cablul de alimentare aprobat de Align Technology trebuie utilizat pentru a 
conecta hub-ul Flex la priza de curent alternativ.  

Rețea Wireless 
LAN  

Dispozitivul este echipat cu o unitate de rețea Wireless LAN.  

Categorii de 
siguranță  

• Tipul de protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa 1.  

• Gradul de protecție împotriva șocurilor electrice: Tip BF.  

• Gradul de protecție împotriva infiltrării dăunătoare a apei: Obișnuit.  

• Echipament neadecvat pentru utilizare în prezența amestecurilor de anestezice 
inflamabile.  

• Mod de funcționare: Continuu.  
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Dispozitiv 
medical cu 
prescripție  

Acest sistem este considerat un dispozitiv medical cu prescripție medicală și trebuie 
manevrat numai de către furnizori calificați de asistență medicală.  

Avertizări pentru 
scaner  

• Bagheta emite lumină laser roșie (680nm Clasa 1), precum și emisii LED de 
culoare albă. Utilizarea normală a baghetei nu prezintă niciun pericol pentru 
ochiul uman. Cu toate acestea, trebuie să evitați poziționarea baghetei direct 
către ochii pacientului.  

• Evitați să răsuciți, să înnodați, să trageți și să călcați pe cablu.  

• Când dispozitivul nu este utilizat, bagheta trebuie plasată în suport cu sonda 
orientată spre ecranul tactil, astfel încât să nu existe niciun contact vizual cu 
fasciculul laserului sau cu emisia LED-ului alb intermitent.  

• Activați bagheta doar atunci când vârful baghetei este în gura pacientului. 

• Evitați să puneți bagheta în suport cât timp operațiunea de scanare este încă 
activă. 

• Dacă apare o defecțiune a scanerului sau se observă o deteriorare fizică, opriți 
scanarea și apelați la Asistența pentru Clienți. 

Curățare și 
dezinfectare  

• Pentru a evita contaminarea încrucișată, este obligatoriu să: 

o Curățați și dezinfectați bagheta, așa cum este descris în secțiunea 10.2 și 
înlocuiți manșonul de unică folosință al baghetei așa cum e descris în 
secțiunea 1.4.3.1.1, după fiecare ședință cu un pacient. 

o Îndepărtați și înlocuiți mănușile după fiecare ședință cu un pacient. 
o Aruncați mănușile rupte, contaminate sau scoase. 

• Aruncați manșoanele scanerului în conformitate cu procedurile standard de 
operare sau cu reglementările locale pentru eliminarea deșeurilor medicale 
contaminate.  

Despachetare și 
instalare  

Dispozitivul trebuie despachetat și instalat urmând instrucțiunile oferite de Align 
Technology, descrise în secțiunea 2.1.  

Mediul de lucru  • Dispozitivul trebuie mutat într-o altă cameră cu cea mai mare grijă, pentru a 
evita deteriorarea.  

• Nu blocați orificiile pentru ventilație de pe baghetă și ecran.  

• Dispozitivul este destinat exclusiv pentru uzul la interior. Nu trebuie expus la 
lumina directă a soarelui, la căldură excesivă sau la umiditate.  

• Doar iTero Element Flex: Dacă sistemul iTero Element Flex tocmai a fost adus 
în cabinet dintr-un mediu foarte cald, rece sau umed, va trebui să fie pus 
deoparte până când se adaptează la temperatura camerei, pentru a evita 
formarea condensului în interior.  
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Interferență 
electromagnetică  

AVERTISMENT: Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că respectă cerințele 
pentru dispozitivele medicale conform standardului IEC60601 -1 -2.  

Acest standard este conceput pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva 
interferențelor dăunătoare existente într-o instalație medicală tipică. Cu toate 
acestea, din cauza înmulțirii echipamentelor care transmit frecvențe radio și a altor 
surse de interferențe electrice și electromagnetice din mediile de asistență medicală 
(de exemplu, telefoane mobile, radiouri mobile, aparate electrice, tehnologia RFID), 
este posibil ca un nivel ridicat al acestor interferențe, datorat proximității sau puterii 
surselor acestora, să poată duce la afectarea funcționării corecte a acestui 
dispozitiv. În acest caz, dispozitivul poate fi repus în modul de funcționare după 
intervenția utilizatorului sau prin redresare-automată. 

Informații 
generale 

AVERTIZĂRI:  

• Nu este permisă nicio modificare a acestui echipament.  

• Doar iTero Element 2: Ecranul tactil trebuie să fie întotdeauna atașat la suport 
după asamblare. 
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Manualul utilizatorului iTero Element 2 și iTero Element Flex 

1 Introducere 

1.1 Despre acest document 

Acest document oferă informații generale și o prezentare generală a scanerelor iTero Element 2, iTero Element 
Flex și asupra software-ului. În plus, descrie cum se asamblează dispozitivul, cum se instalează software-ul 
pe dispozitivele iTero Element Flex, cum se pornește și se închide sistemul, cum se manevrează bagheta și 
cablul, cum se curăță și se dezinfectează bagheta și cum se înlocuiesc manșoanele baghetei între pacienți. 

• iTero Element 2 oferă o procesare mai rapidă a scanării, o ergonomie îmbunătățită și imagini color de 
înaltă definiție cu un computer performant, cu ecran tactil lat de 21,5”, o baterie integrată și un suport 
ergonomic centrat pentru acces facil la baghetă. 

• iTero Element Flex, un dispozitiv cu baghetă și cu o carcasă portabilă, personalizată, vă permite să aduceți 
tehnologia chiar și în cel mai mic cabinet medical. Poate fi conectat la laptopuri aprobate de Align 
Technology pentru a reduce cerințele de spațiu din cabinet și pentru a spori mobilitatea acestui sistem. 

1.2 Utilizare prevăzută 

Scanerele iTero Element 2 și iTero Element Flex sunt scanere intra-orale cu următoarele caracteristici și 
utilizare prevăzută: 

• Funcția de amprentare optică (CAD/CAM) a scanerului este destinată/prevăzută pentru folosire la 
înregistrarea de imagini topografice ale dinților și ale țesuturilor din cavitatea bucală. Datele generate de 
iTero pot fi utilizate în contextul producției de dispozitive dentare (de ex., aparate dentare, aparate dentare 
de aliniere, dispozitive dentare diverse, etc.) și accesorii. 

• Software-ul iTero este folosit împreună cu scanerul iTero pentru captarea imaginilor digitale 3D ale dinților, 
țesuturilor și structurilor orale moi și a potrivirii mușcăturii. Software-ul controlează procesarea datelor, 
facilitând integrarea și exportarea acestora pentru fabricarea în sistem CAD/CAM a lucrărilor dentare, a 
dispozitivelor ortodontice, a aparatelor dentare și a accesoriilor. În plus față de datele de la scanare, 
diverse informații despre pacient și caz pot fi importate/exportate sau utilizate în scopuri de simulare. Alte 
funcții sunt disponibile pentru verificarea și întreținerea dispozitivului și pentru a servi ca instrument de 
gestionare a comenzilor. 

1.3 Beneficii 

Dispozitivele iTero Element 2 și iTero Element Flex oferă avantaje importante față de metodele existente de 
producție -a coroanelor dentare, inclusiv scanarea fără pudră, o precizie mai bună la producția coroanelor și 
feedback imediat în timpul procesului de scanare. 

Consultați site-ul nostru http://www.itero.com pentru a afla cum vă poate dezvolta afacerea sistemul iTero prin 
creșterea satisfacției pacientului, îmbunătățirea rezultatelor clinice și sporirea eficienței în mediul de lucru. 

http://www.itero.com/
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1.4 Hardware iTero Element 

Următoarele modele de scaner iTero sunt descrise mai jos: 

• iTero Element 2 

o Configurația suportului cu roți 

o Configurația suportului pentru birou 

• iTero Element Flex 

o Configurația laptopului (disponibilă doar în anumite țări) 
Consultați http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex pentru cerințele minime ale sistemului. 

1.4.1 iTero Element 2 

Vizualizare frontală  

 

A Ecran tactil 

B Buton de alimentare 

C LED de alimentare 

D Baghetă 

E Suport 

F Bază mobilă cu roți 

Figura 1: Vedere frontală a dispozitivului iTero Element 2 

http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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Vizualizare din spate  

 

A Conector baghetă 

B Cablul baghetei 

C Cablu de alimentare 
ecran 

Figura 2: Vedere din spate a dispozitivului iTero Element 2 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A Ecran tactil 
laptop 

B Hub-ul iTero 
Element Flex 

C Bagheta și 
suportul 

 

Figura 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 Transportul iTero Element Flex 

Pentru a asigura o protecție maximă a dispozitivului, se recomandă să urmați instrucțiunile de mai jos atunci 
când îl transportați: 

1. Atașați manșonul de protecție albastru pe baghetă. 

2. Puneți toate elementele în carcasa livrată pentru a transporta dispozitivul între cabinete. 

  
Figura 4: iTero Element Flex în carcasa de transport livrată 

3. Asigurați-vă că această carcasă este menținută uscată pentru a proteja componentele aparatului de umiditate. 

1.4.3 Bagheta iTero Element 

 

A Manșon de unică folosință 

B Touchpad 

C Butoane laterale: Scanare, pornit/oprit, activare touchpad 

D Orificii de ventilație 

E Cablu detașabil al baghetei cu conector USB 

Figura 5: bagheta iTero Element 
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1.4.3.1 Manșoane baghetă iTero Element 

Există 2 tipuri de manșoane pentru baghetă: 

• Manșon de protecție: Când scanerul nu este folosit, utilizați manșonul de protecție albastru pentru a 
proteja suprafața optică a baghetei. 

• Manșon de unică folosință: Înainte de a scana un pacient, atașați un nou manșon de unică folosință. 

  

Figura 6: Manșon de protecție Figura 7: Manșon de unică folosință 

1.4.3.1.1 Înlocuirea manșoanelor baghetei între pacienți 

Manșoanele baghetei sunt destinate utilizării pentru un singur pacient și trebuie eliminate și înlocuite după 
fiecare pacient, pentru a evita contaminarea încrucișată. 

ATENȚIE: Aruncați manșoanele folosite în conformitate cu procedurile standard de operare sau cu 
reglementările locale pentru eliminarea deșeurilor medicale contaminate. 

 

Pentru a înlocui manșonul baghetei: 

1. Apăsând ușor pe centrul manșonului, trageți manșonul încet de pe baghetă și aruncați-l. 

 
Figura 8: Îndepărtarea unui manșon de baghetă 
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AVERTISMENT: SUPRAFAȚĂ OPTICĂ! 

NU atingeți suprafața optică. Contactul cu aceasta poate provoca deteriorarea. Dacă este necesară 
curățarea, folosiți pânza anti-statică găsită în cutia de manșoane. Pentru mai multe detalii, consultați 
instrucțiunile din cutia de manșoane. 

 
Figura 9: Suprafața optică a baghetei 

2. Curățați și dezinfectați bagheta, așa cum este descris în secțiunea 10.2. 

3. Glisați ușor un manșon nou pe vârful baghetei până când se fixează în poziție. 

Notă: Dacă scanerul nu va fi utilizat imediat după aceea, atașați manșonul de protecție albastru. 

 
Figura 10: Glisați ușor noul manșon în poziție 

1.5 Software-ul iTero 

Noile sisteme iTero Element 2 vin software-ul instalat. Software-ul trebuie instalat pe sistemele iTero Element 
Flex, așa cum este descris în secțiunea 2.2. 
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2 Cum să începeți 

2.1 Instrucțiuni de asamblare 

2.1.1 Asamblarea scanerului iTero Element 2 - configurația cu suport pe roți 

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a monta scanerul iTero Element 2. 

 

Curent 
alternativ 

 

Baterie 

 

Clic 

 

Curent 
continuu 

 

Buton de 
alimentare 

 

Baghetă 

 

Sunt necesare 
2 persoane pentru 
instalare 

 

A Ecran tactil 

B Buton de 
alimentare 

C LED de 
alimentare 

D Baghetă 

E Suport 

F Bază 
mobilă cu 
roți  

1. Verificați conținutul cutiilor. 

 

2. Conectați tija la baza cu roți. 

 

3. Strângeți cele două șuruburi 

hexagonale folosind cheia 

hexagonală mai mare. 

 

4. Îndepărtați capacul de pe partea 

din spate a mânerului. 

 

5. Atașați suportul baghetei pe 

partea din față a suportului cu roți. 
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6. Țineți suportul.  

 

7. Strângeți partea din spate a 

suportului baghetei cu șurubul 

hexagonal folosind cheia 

hexagonală mai mică. 

 

8. Reatașați capacul din spatele 

mânerului. 

 

9. Îndepărtați capacul magnetic de pe 

partea din spate a cadrului suportului 

cu roți. 

 

10. Slăbiți piulițele tip fluture și 

îndepărtați capacul bateriei. 

 

11. Glisați bateria în slotul bateriei și 

strângeți piulițele tip fluture. 

 

12. Ridicați ecranul tactil pentru a-l 

monta. 

 

13. Rotiți scanerul și strângeți șurubul 

pentru a fixa ecranul. 

 

14. Conectați cablul de alimentare la 

portul etichetat DC, așa cum se 

arată în imaginea următoare. 
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Cablu de alimentare introdus.  

 

15. Atașați capacul magnetic din 

spate. 

 

16. Așezați bagheta în suport. 

 

17. Conectați cablul baghetei în partea 

din spate a ecranului tactil. 

 

18. Atașați cablul de alimentare în 

partea inferioară a suportului cu 

roți. 

 

19. Fixați cablul în partea inferioară a 

suportului cu roți cu ajutorul 

clemei. 

 

20. Poziționați camera web pe ecranul 

tactil pentru sesiuni de instruire sau 

asistență la distanță. 

 

21. Conectați camera web la portul 

USB din partea de jos a ecranului 

tactil. 

 

22. Conectați cablul de alimentare la 

priza de curent alternativ și apoi 

apăsați butonul de alimentare 

pentru a porni scanerul. 
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2.1.2 Asamblarea scanerului iTero Element 2 - configurația cu suport pentru birou 

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a monta scanerul iTero Element 2. 

 

1. Introduceți tija în cadru. 

 

2. Strângeți tija folosind cheia 
hexagonală. 

 

3. Scoateți capacul. 

 

4. Atașați noul capac. 

 

5. Ridicați ecranul tactil pentru a-l 
monta. 

 

6. Rotiți scanerul și strângeți 
șurubul pentru a fixa ecranul. 

 

7. Atașați capacul. 

 

8. Conectați cablul de alimentare la 
portul etichetat DC. 

 

9. Conectați cablul baghetei în 
partea din spate a ecranului tactil. 
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10. Poziționați camera web pe 
ecranul tactil pentru sesiuni de 
instruire sau asistență la distanță. 

 

11. Conectați camera web la portul 
USB din partea de jos a ecranului 
tactil. 

12. Conectați cablul de alimentare la 
priza de curent alternativ și apoi 
apăsați butonul de alimentare 
pentru a porni scanerul. 
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2.1.3 Asamblarea scanerului iTero Element Flex 

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a monta scanerul iTero Element Flex. 

A Hub și cablu de alimentare 

pentru hub 

B Suport 

C Bagheta și cablul de la baghetă 

D Cablu USB pentru a conecta 

laptopul și hub-ul 

 

1. Așezați bagheta în suport. 

 

2. Conectați cablul de alimentare al 

hub-ului la hub. 

 

3. Conectați cablul USB la hub. 

 

4. Conectați cablul USB la laptop. 

 

5. Conectați cablul baghetei la hub. 

6. Introduceți cablul de alimentare al 

hub-ului în priza de curent 

alternativ. 

Nota: 

• Hub-ul trebuie să fie conectat 
tot timpul la o priză de curent 
alternativ 

• Laptopul trebuie conectat la o 
priză de curent alternativ în 
timpul scanării intra-orale. 
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2.2 Instalarea software-ului iTero - iTero Element Flex 

Noile sisteme iTero Element 2 au software-ul instalat, dar utilizatorul trebuie să instaleze software-ul pe 
sistemele iTero Element Flex. 

Notă: Înainte de a instala software-ul iTero pe sistemele Flex, vă rugăm să instalați toate actualizările 
disponibile pentru Windows. Noile computere cu Windows instalat ar trebui să aplice automat actualizările. 

Pentru instalarea și configurarea corectă a software-ului sistemului dvs. iTero Element Flex, vă rugăm să vă 
asigurați de următoarele: 

• Bagheta este fixată în suport și conectată la hub 

• Hub-ul este conectat la laptop 

• Laptopul este conectat la priza de curent alternativ în timpul instalării software-ului 

Pentru a instala software-ul iTero pe un sistem iTero Element Flex: 

1. Instalați toate actualizările disponibile pentru Windows. 

a. Pentru a verifica actualizările Windows, deschideți fereastra Windows Settings (Setări) (Winkey + I) 
și faceți clic pe Update & Security (Actualizare & Securitate)  

b. Faceți clic pe Actualizare Windows. 

c. Faceți clic pe Check for updates (Verificați actualizările) pentru a vedea dacă există actualizări 
noi disponibile. 

2. În căsuța de e-mail, căutați e-mailul „Sistemul dvs. iTero a fost expediat”, care include instrucțiunile de 
descărcare. 

3. Faceți clic pe link pentru a accesa pagina de descărcare a software-ului sau navigați la 
http://download.itero.com. 

4. Pe site, faceți clic pe butonul Începeți. Fișierul FirstTimeInstaller.exe va fi descărcat. 

5. Rulați fișierul de instalare descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea 
software-ului iTero. 

 Ecranul Bine ați venit este afișat. Continuați așa cum este descris în secțiunea 2.3, de mai jos. 

http://download.itero.com/
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2.3 Autentificarea la scaner pentru prima dată 

Când porniți scanerul pentru prima dată, ecranul Bine ați venit este afișat: 

 
Figura 11: Ecran de bun venit 

Selectați limba dorită și unul dintre următoarele moduri: 

• Mod Demo: Vă permite să vă familiarizați cu caracteristicile scanerului și să efectuați scanări pentru 
exersare, fără a trimite scanările. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 2.4. 

• Doar al meu: Vă permite să înregistrați scanerul. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 2.5. 

Notă: Dacă selectați opțiunea Mod Demo înainte de opțiunea Doar al meu, va trebui să reporniți scanerul 
pentru a accesa opțiunea Doar al meu. 

2.4 Lucrul în Modul Demo 

Modul Demo este conceput pentru instruirea noilor membri ai personalului și pentru exersarea scanării. Modul 
Demo este disponibil oricând cabinetelor dentare pentru a vă antrena pe un scaner iTero, pentru tehnici de 
scanare, instrucțiuni de utilizare pentru formulare de prescripții, tipuri de cazuri și pentru a vă familiariza cu 
interfața iTero. Modul Demo prezintă toate aspectele procesului de scanare și include o mare varietate de 
cazuri model, precum cazuri clinice, cazuri Invisalign și cazuri restaurative. 

Când este utilizat Modul Demo pentru exersarea scanării, un fundal cu dungi fine și o etichetă roșie în colțul 
din stânga sus vor indica faptul că Modul Demo este activ în prezent. Modul Demo este disponibil de la ecranul 
Bine ați venit atunci când vă autentificați pentru prima dată sau, în orice moment, atingând sigla iTero de pe 
ecranul de pornire. 

Notă: Scanările capturate în Modul Demo nu pot fi salvate sau trimise pentru tratamentul pacientului. 
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Pentru a intra în Modul Demo după conectare: 

1. Apasă pe sigla iTero Element din partea de sus a ecranului scanerului. 

 
Figura 12: Sigla iTero Element 

2. Atingeți Modul Demo. 

 
Figura 13: Opțiune Mod Demo 

 Fereastra de Autentificare este afișată, permițându-vă să selectați utilizatorul demo. 

 
Figura 14: Fereastra de autentificare cu o listă de utilizatori demo 
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3. Pentru a vizualiza cazuri restaurative, selectați utilizatorul Dr. Demo, iTero din lista derulantă cu Numele 
doctorului. 

 
Figura 15: Buton Conectare Demo 

4. Atingeți Demo Login (Conectare Demo). 

Se afișează ecranul de pornire al Modului Demo, cu Modul Demo afișat în partea stângă sus a ferestrei. 

 
Figura 16: Ecran de pornire Mod Demo 
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5. Pentru a vizualiza cazurile demo, atingeți Orders (Comenzi) pentru a se afișa o listă a comenzilor în curs 
de desfășurare, precum și o listă a comenzilor anterioare. 

 
Figura 17: Cazuri demonstrative afișate în lista comenzilor anterioare 

6. Atingeți cazul demonstrativ dorit. 

Cazul selectat este extins pentru a afișa următoarele opțiuni: 

 
Figura 18: Panoul Comenzi Anterioare – opțiuni 

Pentru mai multe informații despre lucrul cu comenzile, consultați secțiunea 6. 
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2.4.1 Ieșirea din Modul Demo 

Pentru a ieși din Modul Demo: 

• Atingeți sigla iTero Element și apoi atingeți Exit Demo (Ieșire Demo) pentru a ieși din Modul Demo. 

 
Figura 19: Ieșirea din Modul Demo 

2.5 Înregistrarea scanerului - procesul Doar al meu 

La înregistrarea scanerului, aveți nevoie de următoarele pentru a finaliza procesul de înregistrare: 

• Nume utilizator 

• Parolă utilizator 

• ID Companie 

Veți primi un e-mail de la un reprezentant iTero cu datele de autentificare și informații detaliate despre cum să 
utilizați procesul Doar al meu . 

Notă: Dacă ați accesat Modul Demo din pagina Bine ați venit înainte de înregistrarea scanerului, va trebui să 
reporniți scanerul pentru a accesa opțiunea Doar al meu. 
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Pentru a înregistra scanerul: 

1. Selectați limba dorită. 

2. Atingeți Doar al meu. 

Pagina Conectare este afișată. 

 
Figura 20: Selectarea rețelei 

3. Selectați conexiunea de rețea dorită și apoi atingeți Next (Mai departe). 

Comunicarea cu Align este verificată. 

 
Figura 21: Verificarea comunicării cu Align 
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4. După finalizarea verificării, atingeți Next (Mai departe). 

 Pagina Fus orar este afișată. 

 
Figura 22: Selectarea fusului orar 

5. Atingeți Next (Mai departe) dacă fusul orar implicit este corect sau selectați fusul orar din lista derulantă, 
apoi atingeți Apply (Aplică). 

 Pagina Înregistrați Sistemul este afișată. 

 
Figura 23: Înregistrarea sistemului pentru a personaliza configurarea 
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6. Introduceți adresa dvs. de e-mail, parola și ID-ul companiei în câmpurile furnizate, apoi atingeți Register 
(Înregistrare). 

 Pagina Configurarea scanerului este afișată și arată pachetul dvs. de abonament iTero. 

 
Figura 24: Pachet abonament iTero 

7. Atingeți Next (Mai departe). 

 Pagina Contract de licență este afișată. 

 
Figura 25: Contract de licență 
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8. După examinarea contractului de licență, selectați caseta pentru a accepta termenii acordului și apoi 
atingeți Next (Mai departe). 

Sistemul verifică actualizările și va fi actualizat la cea mai recentă versiune, dacă este relevantă. 

 
Figura 26: Se verifică actualizările 

9. Atingeți Next (Mai departe). 

Sistemul a fost înregistrat și este pregătit. 

 
Figura 27: Sistemul este înregistrat și pregătit 

10. Atingeți Conectare la iTero Element pentru a vă conecta la sistem, așa cum este descris în secțiunea 
următoare. 
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3 Lucrul cu scanerul iTero Element 2 și iTero Element Flex 

3.1 Conectarea la scaner 

Când scanerul este pornit, va apărea fereastra Conectare. 

 
Figura 28: Fereastra de conectare 

Asigurați-vă că aveți pregătite informațiile contului MyAligntech când vă conectați la scanerul iTero. Veți avea 
nevoie de nume, e-mailul contului și de parola dvs. Completați toate câmpurile necesare și apoi atingeți butonul 
Login (Conectare) . 

Pentru a vă conecta la scaner: 

1. Selectați numele dvs. de utilizator din lista derulantă Numele doctorului . 

2. Introduceți adresa de e-mail folosită la înregistrarea pe myaligntech.com. Adresa dvs. de e-mail va fi 
afișată automat dacă ați selectat caseta Remember me (Ține-mă minte) într-o sesiune de conectare 
anterioară. 

3. Introduceți parola dvs. Dacă v-ați uitat parola, o puteți reseta, așa cum este descris în secțiunea 3.1.1. 

4. Selectați caseta Remember me (Ține-mă minte) pentru ca sistemul să-și amintească adresa de e-mail 
în sesiunile viitoare. Va trebui însă să introduceți parola pentru a accesa scanerul. 
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5. Faceți clic pe Connect (Conectare). 

Ecranul de pornire iTero este afișat. 

 
Figura 29: Ecranul Pagina principală iTero 



 

© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile rezervate. 25 

Manualul utilizatorului iTero Element 2 și iTero Element Flex 

3.1.1 Resetarea parolei dvs. 

Vă puteți reseta parola, dacă este necesar. 

Pentru a reseta parola: 

1. În fereastra Conectare, atingeți Forgot Password (Am uitat parola). 

 
Figura 30: Butonul Am uitat parola 

Se afișează o fereastră care descrie ce trebuie să faceți în continuare. 

 
Figura 31: Câmpul de e-mail pentru parola uitată 

2. În câmpul E-mail, introduceți adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a vă înregistra pe 
myaligntech.com. 
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3. Clic pe Submit (Trimite). 

Se afișează întrebarea dvs. de securitate stabilită. 

 
Figura 32: Câmpul răspuns de securitate 

4. Introduceți răspunsul la întrebarea dvs. de securitate. 

Va fi trimisă o parolă temporară. 

5. Folosiți parola temporară pentru a vă conecta la myaligntech.com și apoi resetați parola. 

6. Dacă nu cunoașteți adresa dvs. de e-mail înregistrată, contactați Asistența pentru clienți iTero. 

3.2 Deconectarea de la scaner 

Pentru a proteja informațiile despre pacienți, trebuie să vă deconectați de la scaner atunci când nu este utilizat. 

În mod implicit, veți fi deconectat după o perioadă de inactivitate predefinită, care poate fi stabilită în setările 
de Conectare, descrise în secțiunea 3.6.3.1. 

Pentru a vă deconecta de la scaner: 

1. Atingeți  pentru a reveni la ecranul de start. 

2. Atingeți  pentru a vă deconecta din sistem. 

 Fereastra Conectare este afișată, fiind gata pentru ca următorul utilizator să se conecteze la sistem. 
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3.3 Oprirea scanerului 

Se recomandă să opriți sistemul la sfârșitul fiecărei zile pentru a permite instalarea actualizărilor de software. 

Pentru a opri scanerul: 

1. Închideți toate fișierele și aplicațiile. 

2. Apăsați și eliberați butonul de Pornire situat în partea dreaptă jos a ecranului, pentru a opri sistemul. 

Avertisment: Apăsarea butonului timp de mai mult de 4 secunde activează o resetare forțată, care poate 
cauza probleme precum ecrane gri și albastre. 

3.4 Mutarea scanerului în birou 

Scanerul iTero Element 2 poate fi mutat în birou. 

Pentru a muta scanerul: 

1. Asigurați-vă că bagheta este bine poziționată în suport. 

2. Deconectați dispozitivul de la priza de perete. 

3. Plasați dispozitivul în noua sa locație și conectați-l la o priză de perete. 

3.5 Interfața utilizatorului 

Software-ul iTero oferă o interfață de utilizator intuitivă pentru efectuarea de scanări digitale în scop Reparator 
sau Ortodontic. Ecranul tactil și butoanele de pe baghetă sunt folosite pentru a răspunde instrucțiunilor de pe 
ecran în timpul procesului de scanare. 

Pentru o listă a gesturilor ecranului tactil care pot fi utilizate, consultați secțiunea 3.5.2. 

 
Figura 33: Ecranul de start iTero 
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Pe ecranul de start sunt afișate următoarele butoane: 

 

Baterie : Atingeți pentru a vizualiza nivelul de încărcare disponibil aș bateriei 

externe iTero. 

Va apărea un indicator de baterie, care arată procentul de încărcare disponibilă. 
Când iconița bateriei afișează un simbol cu fulger, bateria se încarcă. 

 
Figura 34: Încărcare disponibilă baterie 

 

Centru de învățare: Atingeți pentru a accesa materiale de instruire și videoclipuri 
educative pentru scanerul dvs. iTero.  

 

Blocare : Atingeți pentru a vă deconecta din cont ori de câte ori scanerul nu este 

utilizat, așa cum este descris în secțiunea 3.2.Acest lucru vă va ajuta să vă 
asigurați că activitatea stomatologică respectă reglementările HIPAA și că toate 
informațiile medicale sunt în siguranță.  

Sfat: Ar trebui să blocați dispozitivul în timp ce îl curățați, pentru a evita 
comenzile neintenționate. 

 

Setări: Atingeți pentru a regla preferințele pentru scanerul dvs. De exemplu, 
pentru configurarea baghetei, localizare, setările utilizatorilor și altele.  

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.6. 
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Ajutor : Atingeți pentru a afișa o casetă de Ajutor transparentă cu indicii care vor 

ajuta la navigarea prin funcții și instrumente. 

 
Figura 35: Zona de ajutor 

În această vizualizare, butonul se modifică la . Atingeți butonul pentru a 

beneficia de ajutor de la distanță de la Serviciul de Asistență pentru Clienți. 
Asistența pentru Clienți este disponibilă de la fiecare Zonă de Ajutor. 

Notă: Vă rugăm să apelați Asistența pentru Clienți înainte de a încerca să vă 
conectați de la distanță.  

Atingeți oriunde pentru a închide Zona de Ajutor și pentru a reveni la ecranul relevant. 

 

Scanare nouă: Atingeți pentru a deschide fereastra Scanare nouă, în vederea 
completării Rx înainte de a începe o nouă scanare.  

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 4. 

 

Pacienți: Atingeți pentru a vizualiza pagina Pacienți cu o listă a tuturor 
pacienților dvs., numărul diagramei lor și data ultimei scanări.  

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 5. 

 

Comenzi: Atingeți pentru a afișa o listă cu toate comenzile dvs.  

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 6. 

 

Mesaje: Atingeți pentru a vedea mesajele dvs. de la Align Technology.  

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 7. 

 Butoanele Baterie și Setări sunt afișate pe fiecare fereastră a scanerului, așa cum este descris în  
secțiunea 3.5.1. 
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3.5.1 Bara de instrumente a scanerului 

Următoarea bară de instrumente este afișată în partea de sus a fiecărei ferestre a scanerului: 

 

Cele 4 butoane centrale indică starea curentă a procesului de scanare. 

 

Atingeți pentru a reveni la ecranul de start. 

 
Afișează stadiul curent în procesul de scanare, indicat și de butonul evidențiat relevant din 
bara de instrumente. 

 
Atingeți pentru a reveni la fereastra Scanare nouă, pentru a vizualiza Rx, așa cum este 
descris în secțiunea 4.1. 

 
Atingeți pentru a trece la modul Scanare, pentru a scana pacientul așa cum este descris în 
secțiunea 4.2. 

 
Atingeți pentru a trece la modul Vizualizare, pentru a vizualiza modelul scanat descris în 
secțiunea 4.3. 

 
Atingeți pentru a trimite modelul scanat la laborator, descris în secțiunea 4.4. 

 

Atingeți pentru a vizualiza încărcarea disponibilă a bateriei externe iTero. 

Va apărea un indicator de baterie, care arată procentul de încărcare disponibilă. Când 
iconița bateriei afișează un simbol cu fulger, bateria se încarcă. 

 
Figura 36: Încărcare disponibilă baterie 

 
Atingeți pentru a regla preferințele scanerului dvs. iTero, de exemplu pentru configurarea 
baghetei, localizare, setările utilizatorului și altele.  

Pentru mai multe informații despre preferințele de la Setări, consultați secțiunea 3.6. 
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Atingeți pentru a afișa o Zonă de Ajutor transparentă cu indicii care vor ajuta la navigarea 
prin funcții și instrumente. 

 
Figura 37: Zona de ajutor 

În această vizualizare, butonul se modifică în . Atingeți butonul pentru a beneficia de 
ajutor de la distanță de la Serviciul de Asistență pentru Clienți. Asistența pentru Clienți este 
disponibilă de la fiecare Zonă de Ajutor. 

Atingeți oriunde pentru a închide ecranul de Ajutor și pentru a vă întoarce la ecranul 
relevant. 

3.5.2 Gesturi ecran tactil 

Software-ul iTero suportă gesturi pe ecranul tactil (cunoscute și sub numele de atingeri multiple).Aceste gesturi 
sunt mișcări predefinite, folosite pentru interacțiunea cu dispozitivele care suportă atingeri multiple. 

Exemple de gesturi obișnuite pentru ecranul tactil: 

   
Atingere Atingere de două ori Apăsare lungă 

   
Derulare Rotire Glisare 

   
Rotire panoramică Micșorare Mărire 
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3.6 Definirea setărilor scanerului 

Setările scanerului vă permit să vă definiți preferințele și setările care sunt afișate implicit atunci când utilizați 
scanerul. 

Pentru a defini setările scanerului: 

1. Faceți clic pe butonul . 

 Fereastra Setări este afișată. 

 
Figura 38: Fereastra Setări 

2. Atingeți setările pe care doriți să le definiți. 

o Setări pentru computer, descrise în secțiunea 3.6.1 

o Setări utilizator, definite în secțiunea 3.6.2 

o Setări de sistem, definite în secțiunea 3.6.3 

Se deschide fereastra relevantă. 

3. Faceți modificările și apoi atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 
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3.6.1 Definirea setărilor pentru computer 

Setările pentru computer vă permit să stabiliți luminozitatea, volumul, Wi-Fi-ul și setările de fus orar pentru 
scaner. 

3.6.1.1 Stabilirea setării de luminozitate implicită 

Pentru a stabili setarea de luminozitate implicită, atingeți butonul Brightness (Luminozitate), mutați glisorul 

la nivelul de luminozitate necesar și apoi atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra 
Setări. 

 
Figura 39: Setări de luminozitate 

3.6.1.2 Stabilirea setării volumului implicit 

Pentru a stabili volumul implicit al sistemului, atingeți butonul Volume (Volum), mutați glisorul la nivelul 

necesar de volum, apoi atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 

 

Figura 40: Setări volum 

Pe lângă sunetele sistemului, setările pentru volum stabilesc volumul și pentru conținutul din Centrul de 

Învățare . 



 

© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile rezervate. 
34 

Manualul utilizatorului iTero Element 2 și iTero Element Flex 

3.6.1.3 Definirea setărilor Wi-Fi 

Prima dată când veți conecta scanerul la rețeaua Wi-Fi a clinicii, va trebui să adăugați parola dvs. După aceea, 
în mod implicit, scanerul se va conecta automat. 

Pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi: 

1. Apăsați pe butonul Wi-Fi. 

Se afișează o listă cu rețelele Wi-Fi din apropiere. 

 
Figura 41: Lista rețelelor Wi-Fi din apropiere 

2. Selectați rețeaua clinicii dvs. și faceți clic pe Connect (Conectare). 

3. Introduceți codul de securitate al rețelei (parola) în fereastra care se deschide și apoi faceți clic pe Connect 
(Conectare). 

 
Figura 42: Conectarea la rețeaua Wi-Fi a clinicii 

Scanerul se va conecta la rețeaua Wi-Fi și starea se va schimba în Conectat. 
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4. Dacă nu doriți să vă conectați la rețea automat, atingeți rețeaua la care sunteți conectat și apoi atingeți 
Forget (Uită). 

Va trebui să selectați rețeaua necesară și să introduceți parola Wi-Fi data viitoare când doriți să vă 
conectați. 

 
Figura 43: Uitarea sau Deconectarea de la rețea 

5. Pentru a vă deconecta de la rețea, faceți clic pe Disconnect (Deconectare). 

6. Atingeți  pentru a salva setările și pentru a reveni la fereastra Setări. 
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3.6.1.4 Definirea fusului orar  

Pentru a defini fusul orar, atingeți butonul Time Zone (Fus orar), selectați fusul orar din lista derulantă, apoi 

atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 

 
Figura 44: Setări de fus orar 

Notă: Setările de fus orar pot fi accesate doar atunci când sunteți conectat la scaner. 
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3.6.2 Definirea setărilor utilizatorului 

Setările utilizatorului permit fiecărui utilizator să definească setările care sunt afișate implicit atunci când un 
anumit utilizator se conectează la scaner. 

3.6.2.1 Definirea setărilor de scanare 

Puteți defini setările implicite care sunt luate în considerare la scanarea unui pacient 

Pentru a defini setările de scanare: 

1. Apăsați pe butonul Scan Settings (Setări scanare). 

 
Figura 45: Fereastra cu setări pentru scanare 
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2. Selectați preferințele de scanare implicite din fereastra Setări scanare. 

Setare scanare Opțiuni scanare 

Poziția de scanare Selectați-vă poziția în timp ce scanați pacientul: 

• În spatele pacientului 

• În fața pacientului 

Orientare 
giroscopică 

Selectați orientarea giroscopică implicită: 

• Vârful baghetei spre ecran 

• Baza baghetei spre ecran 

Orientare touchpad Selectați orientarea implicită a touchpad-ului: 

• Vârful baghetei spre ecran 

• Baza baghetei spre ecran 

Caseta de selectare 
Vizualizator oglindă 
pentru maxilarul 
superior 

Selectați această casetă pentru a defini orientarea vizualizatorului atunci 
când scanați maxilarul superior. 

Caseta de selectare 
Afișați culoarea în 
timpul scanării 

Selectați această casetă pentru a scana color în mod implicit. 

Ordinea scanărilor Selectați ordinea în care să scanați maxilarele: 

• Maxilarul superior mai întâi 

• Maxilarul inferior mai întâi 

Ordinea pentru 
Restaurare maxilar 

Selectați ordinea în care veți scana maxilarele pentru tipurile de cazuri de 
restaurare: 

• Maxilarul opus mai întâi 

• Maxilarul pregătit mai întâi 

Ordinea pregătirilor 
pentru restaurare 

Selectați ordinea în care să scanați dinții pregătiți și arcadele în tipurile de 
cazuri de restaurare: 

• Dinții pregătiți mai întâi 

• Arcadele mai întâi 

• Nicio indicație 

Caseta de selectare 
Activați indicii de 
ghidare 

Selectați această casetă pentru a afișa indicii în timpul scanării, așa cum 
este descris în secțiunea 4.2.1. 
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Setare scanare Opțiuni scanare 

Caseta de selectare 
Evidențiază 
intervalul de 
scanare 
recomandat 

Selectați această casetă pentru a evidenția doar intervalul de scanare pe 
controalele de navigare. 

 
Figura 46: Doar intervalul de scanare este evidențiat 

Feedback scanare 
adițională 

Selectați casetele relevante pentru a afișa zonele cu anatomie lipsă în 
timpul scanării, așa cum este descris în secțiunea 4.2.3.1. 

• Ortodontic  

• Restaurator 

3. Atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 
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3.6.2.2 Definirea setărilor Rx 

Puteți defini setările care sunt afișate implicit când deschideți fereastra Detalii scanare pentru a completa un 
nou Rx. 

Pentru a defini setările Rx: 

1. Apăsați pe butonul Setări Rx. 

 
Figura 47: Fereastra cu setări Rx 

2. Selectați preferințele dvs. Rx implicite din fereastra Setări Rx. 

Setare Rx Opțiuni Rx 

ID dinte Selectați sistemul implicit de identificare a dinților: 

• Federația Dentară Internațională 

• Asociația Dentară Americană 

• Sector 

Sistem nuanțe Selectați sistemul de nuanțe implicit: 

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• Altele 
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Setare Rx Opțiuni Rx 

Tip de caz Selectați tipul implicit de caz: 

• Nu există implicit 

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

• Frezarea dinților la mașină 

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• Restaurator 

Notă: Lista de opțiuni disponibile se schimbă în funcție de pachetul dvs. 
de abonament. 

3. Atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 

3.6.2.3 Definirea setărilor de semnătură 

Puteți defini setările implicite care sunt afișate când trimiteți o comandă către laborator. 

Pentru a defini setările semnăturilor: 

1. Apăsați pe butonul Setări semnătură. 

 
Figura 48: Fereastra Setări semnătură 
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2. Definiți setările de semnătură implicite. 

Setarea semnăturii Opțiuni de semnătură 

Licență Adăugați numărul dvs. de licență. 

Semnătură Adăugați semnătura dvs. 

Utilizarea semnăturii Selectați una dintre următoarele opțiuni de semnătură: 

• Semnați o dată și salvați pentru utilizare cu fiecare Rx 

• Nu-mi salvați semnătura (este necesară o semnătură pentru fiecare 
Rx) 

• Dezactivați această funcție (doar pentru acest utilizator) 

3. Atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 

3.6.2.4 Definirea setărilor de limbă 

Apăsați pe butonul Language (Limbă), selectați limba dorită din lista derulantă, apoi atingeți  pentru a salva 
modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 

 
Figura 49: Fereastra Setări de limbă 
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3.6.3 Definirea setărilor sistemului 

Setările sistemului vă permit să setați preferințele de conectare, să executați diagnosticări, să vizualizați 
licențele și informațiile sistemului, să sincronizați configurația și să definiți setările de export. 

3.6.3.1 Definirea setărilor de conectare 

Pentru a respecta reglementările de confidențialitate și securitate, veți fi deconectat de la scaner după o 
perioadă predefinită de inactivitate. În mod implicit, acest timp este setat la 4 ore, dar îl puteți modifica dacă 
este necesar. 

Pentru a defini perioada de inactivitate: 

1. Apăsați pe butonul Login Settings (Setări de Conectare). 

Fereastra Setări de Conectare este afișată. 

 
Figura 50: Fereastra Setări de Autentificare 

2. Selectați perioada de inactivitate după care utilizatorul va fi deconectat de la scaner.(Timp minim:10 
minute, timp maxim:10 ore) 

3. Selectați caseta Keep login active during system restart (Mențineți autentificarea activă în timpul 
repornirii sistemului) pentru a ține minte parola utilizatorului dacă sistemul repornește înainte de 
expirarea perioadei de deconectare pentru inactivitate. 

4. Atingeți  pentru a salva modificările și pentru a reveni la fereastra Setări. 
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3.6.3.2 Executarea diagnosticării 

Apăsați pe butonul Diagnostics (Diagnosticare) pentru a verifica conexiunea la rețea și viteza. 

Pentru a executa diagnosticarea sistemului: 

1. Apăsați pe butonul Diagnostics (Diagnosticare). 

Conexiunea la rețea și viteza sunt verificate. 

 
Figura 51: Fereastra de diagnosticare 

2. Atingeți  pentru a reveni la fereastra Setări 
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3.6.3.3 Licențe 

Apăsați pe butonul Licențe pentru a vizualiza o listă de componente software de la terți instalate pe scaner și 

apoi atingeți  pentru a reveni la fereastra Setări. 

 
Figura 52: Fereastra Informații de licențiere 
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3.6.3.4 Informații sistem 

Apăsați pe butonul System Information (Informații sistem) pentru a vizualiza detalii despre versiunile 

software instalate în prezent și despre numerele de serie ale componentelor hardware și ID, apoi atingeți  
pentru a reveni la fereastra Setări. 

 
Figura 53: Fereastra Informații sistem 

3.6.3.5 Configurare sincronizare 

Apăsați pe butonul Sync Configuration (Configurare sincronizare) pentru a sincroniza orice actualizări noi 
de pe server, de exemplu opțiuni noi de software. 

Atingeți  pentru a reveni la fereastra Setări. 
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3.6.3.6 Setări export 

Puteți stabili cât timp trebuie păstrate fișierele exportate înainte de a fi șterse. În plus, puteți vizualiza adresa 
rețelei locale a fișierelor exportate, cu litere aldine (începând cu „\\”).Această adresă este accesibilă de pe 
orice computer din rețeaua locală. 

Notă: Dacă este necesar, puteți exporta fișierele oricând din MyiTero. 

Pentru a edita setările de export: 

1. Apăsați pe butonul Export Settings (Setări de export). 

2. Selectați numărul de zile după care fișierele exportate ar trebui șterse. În mod implicit, acesta este setat 
la 30 de zile. 

 
Figura 54: Fereastra Setări export – ștergerea fișierelor exportate 

3. Dacă este necesar, faceți clic pe Clear Export Data Now (Ștergeți exportul de date acum) pentru a 
șterge imediat fișierele exportate. 

4. Atingeți  pentru a reveni la fereastra Setări. 
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4 Pornirea unei scanări noi 

Apăsați pe butonul New Scan (Scanare nouă) pentru a porni procesul de scanare. 

 

Se afișează fereastra Scanare nouă, precum și o bară de instrumente care arată progresul. 

 
Figura 55: Fereastra cu scanarea nouă care prezintă un Rx gol și bara de instrumente de progres în partea de sus 

Procesul de scanare necesită următorii pași, care sunt afișați pe bara de instrumente: 

 
 

 
Completarea Rx, descrisă în secțiunea 4.1 

 
Scanarea pacientului, descrisă în secțiunea 4.2 

 
Vizualizarea scanării, descrisă în secțiunea 4.3 

 
Trimiterea scanării către laborator, descrisă în secțiunea 4.4 

Progresul dvs. curent este evidențiat în bara de instrumente. 
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4.1 Completarea Rx 

Primul pas în procesul de scanare este completarea Rx (prescripție). Fereastra Scanare nouă vă permite să 
introduceți detaliile pacientului, precum și detalii despre tipul cazului. Câmpurile marcate cu un asterisc roșu 
sunt obligatorii. 

După ce ați completat Rx, puteți face clic pe  pentru a trece la modul Scanare și să scanați pacientul, așa 
cum este descris în secțiunea 4.2. 

Pentru a completa Rx: 

1. Introduceți numele și prenumele pacientului în câmpurile furnizate. 

2. Din lista derulantă Tip de caz, selectați tipul de caz necesar. 

Notă: Lista tipurilor de caz afișate depinde de pachetul dvs. de abonament. 

 
Figura 56: Selectarea tipului de caz necesar 

Următoarele tipuri de caz sunt disponibile în mod implicit, în funcție de pachetul de abonament Restaurare 
sau Ortodontic: 

o Frezarea dinților la mașină: O scanare de restaurare fără a fi necesară trimiterea scanării la un 
laborator pentru modelare și șlefuirea dinților. 

o iRecord: O scanare simplă fără nicio modificare suplimentară, utilizată în principal pentru referință și 
în locul depozitării modelului din ghips, așa cum prevede legea.(Acest tip de caz poate fi ulterior 
schimbat în iCast sau Invisalign, dacă este necesar.) 

o iCast: La fel ca iRecord, dar prezentând modelul ABO și o etapă de modelare care poate elimina 
datele nefolosite și ajusta mușcătura, dacă este nevoie.(Acest tip de caz poate fi ulterior schimbat în 
Invisalign, dacă este necesar.) 

o Invisalign: Scanarea de bază pentru tratamentul Invisalign. Modelul trebuie scanat fără orificii pentru 
a vă asigura că aparatele dentare se potrivesc perfect cu dinții pacientului. 

o Vivera: O scanare simplă fără nicio modificare suplimentară, pentru crearea unui fixator transparent, 
similar cu un singur aparat dentar Invisalign, care menține poziția dinților după tratament. 

o Vivera Pre-Detașare: O scanare folosită la pacienți în timp ce aparatele lor dentare sunt încă atașate. 
Fixatoarele Vivera sunt apoi furnizate la întâlnirea pentru eliminarea aparatului. 

o Invisalign + iRecord: Înregistrează fișierul (iRecord) și încarcă o scanare Invisalign în portalul IDS. 
Salvează două scanări diferite, după cum se poate solicita pentru rambursarea asigurării. 
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o Restaurativ: O scanare pe care trebuie să o trimiteți unui laborator pentru modelare sau șlefuire. 

▪ Extins - sunt scanați 6 dinți 

▪ Sector – 4-6 dinți sunt scanați pentru o singură coroană 

▪ Arcadă completă – toți dinții sunt scanați 

▪ Referință – nu a fost selectat niciun dinte pregătit sau restaurare 

 Fereastra Scanare nouă este afișată, în funcție de tipul de caz selectat. 

 
Figura 57: Fereastră de scanare nouă - tip de caz iRecord 

3. În funcție de tipul de caz selectat, completați detaliile relevante. 

o Tipurile de caz Restaurativ și Frezarea dinților la mașină, vedeți secțiunea 4.1.1. 

o iCAST: Selectați caseta Aparat dentar prezent dacă pacientul are fixat un aparat dentar. 

o iRecord:  

▪ Selectați caseta Aparat dentar prezent dacă pacientul are fixat un aparat dentar pe dinți. 

▪ Selectați caseta Mușcătură multiplă dacă este necesară o scanare cu mușcături multiple. Acest 
lucru vă va permite să păstrați relația dintre cele 2 mușcături în funcție de nevoile dvs. și va furniza 
informații precise despre mușcătură către laborator pentru fabricarea aparatelor, de exemplu, a 
aparatelor pentru apneea de somn. 

Dacă pachetul dvs. de abonament include opțiunea Înregistrări finale, veți putea selecta etapa de 
tratament. Pentru mai multe informații, consultați documentația Invisalign. 

4. Dacă este relevant, din lista derulantă Trimiteți către, selectați laboratorul către care trebuie trimisă 
scanarea. 

5. Atingeți  pe bara de instrumente pentru a trece în modul Scanare, așa cum este descris în 
secțiunea 4.2. 



 

© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile rezervate. 51 

Manualul utilizatorului iTero Element 2 și iTero Element Flex 

4.1.1 Lucrul cu tipurile de scanare Restaurativă 

Atunci când selectați tipuri de cazuri restaurative, trebuie să selectați dintele care trebuie restaurat, tipul de 
restaurare necesar, precum și materialul, nuanța etc. restaurării. 

Pentru a scana un caz de restaurare sau de frezare a dinților la mașină. 

1. Din lista derulantă Tip de caz, selectați Restaurativ. 

O diagramă a dinților este afișată în fereastră. 

 
Figura 58: Fereastră cu scanare nouă - Tip de caz restaurativ cu o diagramă a dinților 

2. Selectați caseta Scanare pre-tratament dacă doriți să scanați pacientul înainte de a pregăti dintele 
relevant. În acest caz, pacientul trebuie scanat de două ori – înainte și după ce dintele a fost pregătit. 

Scanarea pre-tratament permite laboratorului să copieze anatomia originală pentru noua restaurare. 
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3. În diagrama dinților, apăsați pe dintele ce urmează a fi restaurat. 

Se afișează o listă cu opțiuni de tratament disponibile pentru dintele selectat. 

 
Figura 59: Lista opțiunilor de tratament restaurativ 

Lista cu opțiuni de tratament este aceeași pentru toți dinții, cu excepția următoarelor: 

o Inlay și Onlay: Relevante doar pentru molari și premolari 

o Fațetă dentară: Relevant numai pentru incisivi și premolari 
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4. Selectați opțiunea de tratament necesară, de exemplu, Coroană. 

Vi se va solicita să selectați opțiunile de tratament relevante pentru comanda dvs. dentară selectată. 

 
Figura 60: Definirea proprietăților de restaurare 

5. Selectați următoarele setări din listele derulante - relevante. Setările marcate cu un asterisc sunt obligatorii. 
Inițial doar selecția materialului este obligatorie, dar odată ce materialul a fost selectat, alte setări devin 
obligatorii în funcție de materialul selectat. În plus, opțiunile din fiecare setare se schimbă în funcție de 
materialul selectat. 

o Material: Materialul din care va fi fabricată comanda dentară. 

o Proiectare pregătire: Forma liniei de finisare (linia de marjă) creată de utilizator în timpul pregătirii. 
Trebuie să alegeți acest lucru atât pentru zona vestibulară, cât și cea linguală. 

o Proiectare marjă: Tipul de legătură ceramică -chenar metalic necesară pentru coroana selectată cu 
bază de -metal. Trebuie să alegeți acest lucru atât pentru zona vestibulară, cât și cea linguală. Acest 
lucru este relevant numai pentru lucrările dentare metalice. 

o Sistem nuanțe: Sistemul utilizat pentru alegerea nuanței pentru coroană. 

▪ Incizal: Nuanța pentru zona incizală a coroanei. 

▪ Corp: Nuanța pentru zona corpului coroanei. 

▪ Gingival: Nuanța pentru zona gingivală a coroanei. 

o Nuanța colțului: Nuanța dintelui pregătit. 
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6. Atingeți  pentru a salva selecția și a reveni la fereastra Scanare nouă . 

Preferințele dvs. sunt afișate în zona Informații despre tratament. 

 
Figura 61: Zona cu informații pentru tratament 

Puteți edita oricând preferințele dvs. înainte de a trimite scanarea, apăsând . 

4.2 Scanarea pacientului 

După ce ați completat Rx, atingeți  pe bara de instrumente pentru a intra în modul Scanare. Se afișează 
fereastra Scanare, permițându-vă să începeți scanarea pacientului. 

În timpul scanării, puteți efectua următoarele acțiuni: 

• Vizualizați feedback-ul de scanare adițională, descris în secțiunea 4.2.3.1 

• Comutați între modul color și monocrom, descrise în secțiunea 4.2.3.2 

După scanare, puteți edita scanarea prin: 

• Ștergerea unui segment, așa cum este descris în secțiunea 4.2.4.1 

• Ștergerea unei zone selectate, așa cum este descris în secțiunea 4.2.4.2 

• Captarea zonelor cu anatomie lipsă, așa cum este descris în secțiunea 4.2.4.3 
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După ce ați terminat scanarea pacientului, atingeți  pe bara de instrumente pentru a merge la modul 
Vizualizare, unde vă puteți asigura că scanarea dvs. este completă înainte de a o trimite la laborator sau în 
depozitare, așa cum este descris în secțiunea 4.3. 

4.2.1 Ghid de scanare 

Imediat ce treceți în modul Scanare, secvența de scanare recomandată pentru segmentul de scanare selectat 
este afișată în centrul ferestrei scanerului. Aceasta va dispărea automat după puțin timp sau puteți apăsa 
oriunde pe ecran pentru a o ascunde. 

iTero vă recomandă să respectați secvența de scanare pentru cele mai bune rezultate. 

 
Figura 62: Scanare recomandată  secvența - maxilarul inferior 

Notă: Dacă selectați caseta Nu arăta din nou, această îndrumare nu va mai fi afișată în scanările viitoare. 
Puteți să activați din nou îndrumările din setările de la Scanare, așa cum este descris în secțiunea 3.6.2.1. 
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În plus, dacă faceți clic pe ambele butoane de la baghetă simultan, sunt afișate următoarele indicații: 

 
Figura 63: Îndrumări baghetă 

4.2.2 Cele mai bune practici pentru scanare 

iTero recomandă următoarele cele mai bune practici pentru scanarea cazurilor de restaurare: 

• Asigurați-vă că dintele pregătit și zona înconjurătoare nu conțin resturi, salivă și contaminare cu sânge. 

• Dintele pregătit trebuie să fie uscat, iar linia de marjă trebuie să nu aibă țesut. 

• Ar trebui să cunoașteți tehnicile de scanare adecvate și să evitați scanarea aceluiași loc. 

4.2.3 Opțiuni scanare 

În modul Scanare, puteți selecta următoarele opțiuni: 

• Feedback de scanare adițională, descris în secțiunea 4.2.3.1 

• Comutare color/monocrom, descrisă în secțiunea 4.2.3.2 

• Editați scanarea: 

o Ștergeți un segment, descris în secțiunea 4.2.4.1 

o Ștergeți o selecție, descrisă în secțiunea 4.2.4.2 

o Completați anatomia lipsă, descrisă în secțiunea 4.2.4.3 
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4.2.3.1 Feedback scanare adițională 

Puteți activa modul Feedback de scanare adițională  pentru a vă avertiza asupra zonelor care necesită o 
scanare suplimentară, pentru a vă asigura că nu lipsesc zonele critice care ar putea compromite întregul 
model. 

Zonele cu anatomie lipsă sunt evidențiate cu roșu când scanați în modul monocrom și violet atunci când scanați 
în modul color.  

  

Figura 64: Zonele cu anatomie lipsă prezentate cu și fără feedback de scanare adițională – monocrom 

  
Figura 65: Zonele cu anatomie lipsă prezentate cu și fără feedback de scanare adițională – mod color 

În mod implicit acest mod este activat, dar poate fi dezactivat pentru fiecare caz făcând clic pe  sau implicit 
în setările de Scanare, așa cum este descris în secțiunea 3.6.2.1. 
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4.2.3.2 Comutare culori scanare 

Butonul de comutare a culorilor  vă permite să comutați între modurile color și monocrom. Acest lucru se 
aplică atât scanării cât și vizualizării tuturor tipurilor de cazuri.  

  
Figura 66: Model afișat în mod color și monocrom 

În mod implicit, modelele sunt scanate color, dar puteți comuta afișajul pe fiecare caz, făcând clic pe  sau 
implicit în setările de Scanare, așa cum este descris în secțiunea 3.6.2.1. 

4.2.3.3 Trecerea la următorul segment de scanare 

În timpul scanării, segmentul curent este evidențiat cu albastru în controalele de navigare și, de asemenea, 
este afișat în caseta de indicator pentru segment, între săgeți. 

Puteți trece la următorul segment astfel: 

• Atingând arcada relevantă, dintele pregătit, sau segmentul de mușcătură 

• Atingând săgețile 

 
Figura 67: Atingeți arcada opusă sau atingeți săgețile pentru a selecta 

• Glisați spre stânga sau spre dreapta pe touchpad-ul baghetei. 

Notă: Pentru a activa touchpad-ul baghetei, apăsați și eliberați simultan ambele butoane ale baghetei. 
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4.2.4 Editarea unei scanări 

După ce ați scanat modelul, îl puteți edita folosind următoarele instrumente: 

• Instrumentul pentru ștergerea unui segment, descris în secțiunea 4.2.4.1 

• Instrumentul pentru ștergerea unei selecții, descris în secțiunea 4.2.4.2 

• Instrumentul de umplere, descris în secțiunea 4.2.4.3 

Instrumentele de editare sunt accesate apăsând pe ecran. 

 
Figura 68: Instrumente de editare 

4.2.4.1 Ștergerea unui segment 

Instrumentul de ștergere a segmentului vă permite să ștergeți întregul segment scanat. 

Pentru a șterge segmentul: 

1. Apăsați pe ecran pentru a se afișa instrumentele de editare. 
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2. Atingeți instrumentul Ștergere segment . 

 
Figura 69: Instrumentul de ștergere a segmentului 

Este afișat un mesaj de confirmare. 

3. Faceți clic pe OK pentru a confirma ștergerea. 

Întregul segment scanat este șters. 

4.2.4.2 Ștergerea unei selecții 

Instrumentul de ștergere a selecției  vă permite să ștergeți o secțiune a scanării, astfel încât să poată fi 
scanată din nou. 

Pentru a șterge o selecție: 

1. Apăsați pe ecran pentru a se afișa instrumentele de editare. 
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2. Atingeți instrumentul de ștergere a selecției . 

 
Figura 70: Instrumentul de ștergere a selecției 

Instrumentul de ștergere a selecției se extinde și modelul este afișat monocrom: 

 
Figura 71: Instrument extins de ștergere a selecției 
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3. Atingeți zona anatomică pe care doriți să o ștergeți. 

Selecția este eliminată. 

 
Figura 72: Zona selectată din anatomie este ștearsă 

4. Dacă este necesar, atingeți  pentru a anula modificările. 

5. Atingeți  pentru a scana din nou anatomia ștearsă. 

4.2.4.3 Completarea anatomiei lipsă 

Ocazional, există zone cu anatomie lipsă care nu sunt umplute nici după încercarea de a scana zona de mai 
multe ori. Aceste zone pot apărea din cauza interferenței anatomiei (buzele, obrajii și limba) sau umiditatea 
din segmentul de scanare. 

Instrumentul de Umplere  evidențiază aceste zone și apoi scanează doar zonele evidențiate, pentru a 
preveni scanarea în același loc. 

Pentru a utiliza instrumentul Umplere: 

1. Apăsați pe ecran pentru a se afișa instrumentele de editare. 
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2. Atingeți instrumentul Umplere . 

 
Figura 73: Instrument umplere 

Zonele care necesită scanare sunt evidențiate în roșu. 

 
Figura 74: Zonele care necesită scanare sunt evidențiate cu roșu - Instrument de umplere 
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4.3 Vizualizarea scanării 

După scanarea pacientului, faceți clic pe  pentru a trece la modul Vizualizare, pentru a inspecta modelul 
și a vă asigura că a fost capturată suficient din anatomia ocluzală și bucală și că modelul este exact și complet. 

Dacă lipsesc segmente de scanare sau mușcături, se va afișa un mesaj la începutul etapei de post - procesare, 
care vă informează despre acest lucru și vă permite să reveniți și să remediați scanarea. Pentru mai multe 
informații, consultați secțiunea 4.3.1. 

În timp ce vizualizați scanarea, puteți: 

• Șterge zonele selectate ale unei scanări, așa cum este descris în secțiunea 4.3.2 

• Decupa țesuturile în exces din scanare, așa cum este descris în 4.3.4 

• Crea manual separarea matriței dacă punctul cu indiciu verde nu s-a aflat în centrul dintelui pregătit în 
timpul scanării, așa cum este descris în secțiunea 4.3.5 

După ce ați verificat scanarea, atingeți  pe bara de instrumente pentru a trimite scanarea la laborator sau 
în depozitare, așa cum este descris în secțiunea 4.4. 

4.3.1 Notificări privind segmentul de scanare lipsă 

Dacă există segmente de scanare sau scanări de mușcături lipsă, când atingeți butonul , veți fi anunțat la 
începutul etapei de post-procesare și veți putea să reveniți și să remediați scanarea, pentru a reduce 
intervenția manuală mai târziu. 

Notificările vor fi afișate în următoarele cazuri: 

• Dintele pregătit lipsă sau segmentele de arcadă nu au fost scanate sau nu au fost prinse laolaltă în mod 
corespunzător 

• Probleme la mușcătură: 

o Mușcătură lipsă 

o Mușcătură scanată doar dintr-o parte 

o Discrepanță între scanările mușcăturii din stânga și din dreapta 

În plus, secțiunea cu mușcături din comenzile de navigare va fi evidențiată cu roșu. 
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Mesajul poate fi generic sau foarte specific pentru problema în sine, incluzând îndrumări privind corectarea 
problemei. În unele cazuri, veți fi avertizat că acest caz poate fi înapoiat de la laborator dacă nu remediați 
problemele. 

 
Figura 75: Mesaj de scanare lipsă și segmente lipsă evidențiate cu roșu 

Puteți atinge Reveniți la scanare pentru a reveni la modul Scanare și a scana din nou segmentele lipsă, care 
sunt evidențiate cu roșu în comenzile de navigare. 

4.3.2 Lucrul cu instrumentul Radieră 

Instrumentul Radieră  vă permite să ștergeți o zonă selectată a modelului scanat și apoi să o scanați din 
nou. 

De exemplu: 

• Puteți elimina umiditatea și reziduurile la nivelul marjei, cum ar fi sângele sau saliva. 

• Dacă dintele pregătit prezintă zone de roșu pe legenda Spațiu Ocluzal, puteți reduce dintele pregătit, puteți 
șterge zona de pe model și apoi îl puteți scana din nou, așa cum este descris mai jos. 
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Pentru a șterge o parte din scanare: 

1. În fereastra Vizualizare, asigurați-vă că sunteți în vizualizarea Bucală și în secțiunea relevantă ce urmează 

a fi ștearsă, apoi atingeți instrumentul Radieră . 

 
Figura 76: Instrumentul Radieră 

Instrumentul Radieră se extinde pentru a afișa următoarele opțiuni: 

 
Figura 77: Opțiunile instrumentului Radieră 
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2. Cu degetul, marcați zona care trebuie modificată. 

 
Figura 78: Marcați zona care trebuie modificată 

Imediat ce ridicați degetul, zona selectată este eliminată și instrumentul de scanare  este activat. 

 
Figura 79: Zona selectată a fost eliminată și instrumentul de scanare activat 

3. Dacă este necesar, faceți clic pe  pentru a anula ștergerea. 
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4. După reglarea spațiului de pe dintele pacientului, atingeți  pentru a reveni la modul Scanare și pentru 
a scana din nou zona ștearsă, care este marcată cu roșu. 

 
Figura 80: Zona ștearsă marcată cu roșu 

5. Atingeți instrumentul Spațiu  pentru a confirma că dintele pregătit a fost redus suficient. 

4.3.3 Lucrul cu instrumentul Spațiu 

Instrumentul Spațiu  vă permite să vizualizați contactul și distanța dintre dinții opuși, pentru a vă asigura 
că dintele pregătit este redus suficient pentru materialul ales în Rx. 

Instrumentul Spațiu poate fi accesat din modul Vizualizare și din Vizualizator, așa cum este descris în 
secțiunea 4.7.1. 

Notă: Instrumentul Spațiu este afișat numai după ce ați scanat maxilarul superior și inferior, dar și mușcătura. 
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Pentru a afișa reducerea ocluzală: 

1. În fereastra Vizualizare, atingeți instrumentul Radieră . 

Este afișată spațierea ocluzală dintre dinții opuși. 

 
Figura 81: Spațierea ocluzală dintre dinții opuși 

2. Dacă este necesar, reduceți dintele pregătit și scanați zona din nou, așa cum este descris în secțiunea 
4.3.2, de mai sus. 

3. Dacă este necesar, puteți modifica valorile ocluzale afișate pe dinții opuși. 

a. Pe legendă, faceți clic pe Scale (Scară). 

Legenda este extinsă pentru a afișa o listă cu opțiuni de interval, în milimetri. 

 
Figura 82:Opțiuni de interval pentru spațierea ocluzală 

b. Selectați scara necesară. 

Spațierea ocluzală este afișată în funcție de noua scară. 
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4.3.4 Lucrul cu instrumentul pentru Decuparea marginilor 

 Instrumentul Edge Trimming (Decuparea marginilor)  vă permite să decupați excesul de țesut moale, 

cum ar fi resturile de la obraz sau buze, din scanare. Acest instrument este disponibil pentru toate tipurile de 
cazuri, cu excepția tipurilor de caz de Restaurare. 

Pentru a decupa excesul de material: 

1. În fereastra View (Vizualizare), atingeți instrumentul Decuparea marginilor . 

 
Figura 83: Instrument decupare margini 

Instrumentul Decupare Margini se extinde pentru a afișa următoarele opțiuni: 

 
Figura 84: Opțiunile instrumentului Decupare Margini 
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2. Cu degetul, marcați zona pe care doriți să o decupați. 

 
Figura 85: Marcați zona care trebuie decupată 

Zona pentru decupat este evidențiată și pictograma de confirmare este activată. 

 
Figura 86: Zona selectată evidențiată și pictograma de confirmare activată 

3. Dacă este necesar, puteți atinge  pentru a anula decuparea. 
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4. Atingeți  pentru a confirma decuparea. 

Zona selectată este eliminată. 

 
Figura 87: Zona selectată a fost eliminată 

4.3.5 Lucrul cu instrumentul de Separare a matriței 

Separarea matriței este creată în mod automat, în funcție de poziția punctului de indiciu verde, care trebuie să 
fie amplasat în centrul dintelui pregătit după scanare. 

Dacă este necesar, zona de separare a matriței poate fi modificată sau creată manual. 
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Pentru a afișa separarea matriței: 

1. După scanarea dintelui pregătit, asigurați-vă că punctul cu indiciu verde este centrat pe dintele pregătit. 
Mutați-l manual, dacă este necesar. 

 
Figura 88: Punct cu indiciu verde, centrat pe dintele pregătit 

2. Atingeți  pe bara de instrumente pentru a trece la modul Vizualizare. 

3. În fereastra Vizualizare, atingeți instrumentul de separare a matriței . 

Separarea matriței este afișată cu rezoluție înaltă. 

 
Figura 89: Separarea matriței este afișată cu rezoluție înaltă 
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Pentru a crea manual separarea matriței: 

1. În fereastra Vizualizare, atingeți instrumentul de separare a matriței . 

Instrumentul se extinde pentru a afișa următoarele opțiuni: 

 
Figura 90: Opțiunile instrumentului de separare a matriței 

2. Atingeți  și marcați întregul segment cu degetul. 

Scanarea este afișată cu rezoluție scăzută. 

 
Figura 91: Scanarea este afișată cu rezoluție scăzută 
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3. Atingeți  pentru a marca dintele pregătit cu rezoluție înaltă. 

Modelul este afișat după cum urmează: 

 
Figura 92: Înainte de a selecta separarea matriței 

4. Desenați zona pentru separarea matriței. 

Zona selectată este afișată cu rezoluție înaltă. 

 
Figura 93: Dintele pregătit este afișat cu rezoluție înaltă 
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4.3.6 Utilizarea cronometrului de scanare 

Cronometrul de scanare vă permite să vedeți cât a durat să scanați modelul. 

Pentru a vizualiza timpul de scanare: 

1. În bara de instrumente, faceți clic pe butonul . 

Este afișat timpul de scanare. 

 
Figura 94: Butonul cronometrului de scanare de pe bara de instrumente și timpul de scanare 

2. Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra. 

4.4 Se trimite  scanarea 

După ce ați scanat pacientul și ați vizualizat cazul pentru a vă asigura că nu lipsesc date, puteți trimite scanarea 
la laborator sau în depozit, în funcție de tipul cazului. 

Pentru a trimite scanarea: 

1. Atingeți  pe bara de instrumente pentru a trimite cazul, inclusiv capturile de ecran dacă există. 

2. Adăugați semnătura dvs. pentru a autoriza comanda și apoi atingeți Confirm and Send (Confirmați și 
Trimiteți). 

 
Figura 95: Trimiterea  scanării 
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3. Dacă este necesar, selectați caseta Save Signature (Salvați semnătura) pentru a vă salva semnătura și 
pentru a autoriza cazuri viitoare. 

4. Dacă este necesar, selectați caseta Don't show again (Nu arătați din nou) pentru a omite etapa de 
autorizare. 

Pentru a vă întoarce la etapa de autorizare, definiți setările de semnătură așa cum este descris în 
secțiunea 3.6.2.3. 

Este afișat un mesaj de notificare anunțând că modelul este trimis și apoi se afișează pagina de profil a 
pacientului care arată starea comenzii. 

4.5 Elementele de bază ale scanării restaurative 

Pentru o descriere detaliată a modului de scanare a cazurilor de restaurare, vă rugăm să consultați Ghidul 
Online iTero Element Restorative http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-
Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Elementele de bază ale scanării ortodontice 

Pentru o descriere detaliată a modului de scanare a cazurilor ortodontice, vă rugăm să consultați  Ghidul 
Online iTero Element Orthodontic http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-
Element-Ortho-Guidebook.pdf  

4.7 Lucrul cu Vizualizatorul 

Vizualizatorul este un instrument care vă permite să vizualizați și să manipulați modelul digital pentru prezentări 
de cazuri. Doar cazurile care au fost deja trimise pot fi vizualizate în Vizualizator. 

Vizualizatorul poate fi accesat din Comenzi Anterioare, din pagina Orders (Comenzi) sau de pe pagina de 
profil a unui anumit pacient. 

 
Figura 96: Opțiunea vizualizatorului în panoul Comenzi Anterioare de pe pagina Comenzi 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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Figura 97: Opțiunea vizualizatorului pe pagina de profil a pacientului 

În Vizualizator, puteți face clic pe următoarele ca să: 

 

Afișați/ascundeți maxilarul superior 

 

Afișați/ascundeți maxilarul inferior 

 

Afișați ambele maxilare 
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Afișați modelul în modul vizualizare cu 1 fereastră, cu maxilarele superior și inferior în aceeași 
fereastră (vedere Frontală). 

 
Figura 98: Model în mod vizualizare cu 1 fereastră 

Relevant doar pentru tipurile de cazuri Ortodontice. 

 

Afișați modelul în modul vizualizare cu 2 ferestre, cu maxilarele superior și inferior în ferestre 
separate (vedere Ocluzală).Fiecare model poate fi controlat separat, pentru o evaluare mai 
bună. 

 
Figura 99: Model în mod vizualizare cu 2 ferestre 

Relevant doar pentru tipurile de cazuri Ortodontice. 
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Afișați modelul în modul vizualizare cu 5 ferestre, cu maxilarele superior și inferior separat și 
ambele maxilare din stânga, centru și dreapta (vedere tip Galerie). Fiecare model poate fi 
controlat separat, pentru o evaluare mai bună.  

 
Figura 100: Model în mod vizualizare cu 5 ferestre 

Relevant doar pentru tipurile de cazuri Ortodontice. 

 

Afișați/ascundeți linia de marjă a dintelui pregătit. 

Relevant doar pentru tipurile de cazuri Restaurative. 

 

Afișați/ascundeți șanțul creat de echipa de Modelare.  

Relevant doar pentru tipurile de cazuri Restaurative. 

 

Comutați între vizualizarea modelului color sau monocrom. 

 

Afișați/ascundeți spațierea dintre dinții opuși, așa cum este descris în secțiunea 4.7.1. 

Notă: Când starea cazului este iTero Modeling (Modelare iTero), acesta este în primele etape ale modelării, 
iar instrumentele pentru linia de marjă și matriță sunt dezactivate. 

Când procesul de modelare este finalizat și matrița și linia de marjă au fost editate, modificările și instrumentele 
vor apărea color pe model, indicând că acestea sunt active. 
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4.7.1 Instrumentul pentru Spații 

Puteți vedea spațierea ocluzală dintre dinții opuși în Vizualizator. 

În Vizualizator, atingeți . 

Este afișată spațierea dintre dinții opuși. 

 
Figura 101: Instrumentul Spații și legenda afișate în Vizualizator 

Spațierea ocluzală poate fi vizualizată și din modul Vizualizare în timpul scanării pacientului, așa cum este 
descris în secțiunea 4.3.3. 
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5 Lucrul cu pacienții 

Pe ecranul de start, atingeți butonul Patients  (Pacienţi) pentru a afișa pagina Pacienţi. 

 

Pagina Pacienți afișează o listă cu toți pacienții dvs., numărul diagramei lor și data ultimei scanări. 

 
Figura 102: Pagina  Pacienți 

După ce ați selectat un pacient, puteți vizualiza pagina de profil a acestuia cu datele sale. 
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5.1 Căutare pacienți 

Dacă este necesar, puteți căuta pacienți în baza de date iTero folosind numele lor sau numerele diagramelor. 

Pentru a căuta un pacient: 

• În pagina Patients (Pacienţi), introduceți numele pacientului sau numărul diagramei (sau o parte a 

acestuia) în bara de căutare și apoi atingeți butonul de căutare . 

 
Figura 103: Căutarea unui pacient 

Se afișează pacienții care corespund criteriilor dvs. de căutare. 

 
Figura 104: Se afișează pacienții care corespund criteriilor de căutare 



 

© 2019 Align Technology, Inc. Toate drepturile rezervate. 
84 

Manualul utilizatorului iTero Element 2 și iTero Element Flex 

5.2 Vizualizarea detaliilor pacientului 

Puteți vizualiza detaliile pacientului, inclusiv toate scanările anterioare ale acestuia, în pagina de profil a 
pacientului. 

Pentru a vizualiza detaliile pacientului: 

1. Apăsați butonul Patients (Pacienţi) de pe ecranul de start. 

 Pagina Patients (Pacienţi) este afișată și arată o listă a pacienților dvs., numărul diagramei și data ultimei 
lor scanări. 

2. Selectați pacientul dorit din listă. 

Se afișează pagina de profil a pacientului selectat: 

 
Figura 105: Pagina de profil a pacientului 

Din pagina de profil a pacientului, puteți: 

o Să creați o scanare nouă pentru un anumit pacient, după cum este descris în secțiunea 5.3 

o Să vizualizați detaliile Rx, după cum este descris în secțiunea 5.4 

o Să vizualizați scanările anterioare ale pacientului în Vizualizator, după cum este descris în 
secțiunea 5.5 

o Să comparați 2 scanări anterioare folosind tehnologia iTero TimeLapse, după cum este descris în 
secțiunea 5.5.1 

o Să vizualizați toate procesele legate de Invisalign 
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5.3 Crearea unei scanări noi pentru un anumit pacient 

Dacă este necesar, puteți crea o scanare nouă pentru un anumit pacient. Rx va fi deschis cu datele pacientului 
deja completate. 

Pentru a crea o scanare nouă pentru un anumit pacient: 

1. În pagina de profil a pacientului, atingeți New Scan (Scanare nouă). 

 
Figura 106: Pagina de profil a pacientului – opțiunea Scanare nouă 

 Fereastra New Scan (Scanare nouă) este afișată. 

 
Figura 107: Fereastră de scanare nouă cu detaliile pacientului deja completate 

2. Completați restul de date Rx în conformitate cu noile cerințe. 
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5.4 Vizualizarea Rx 

Dacă este necesar, puteți vedea Rx-ul unei comenzi anterioare. 

Pentru a vizualiza Rx-ul unei comenzi anterioare: 

1. În pagina de profil a pacientului, selectați comanda pentru care să vizualizați Rx-ul, apoi faceți clic pe View 
Rx (Vizualizați Rx). 

 
Figura 108: Pagina de profil a pacientului – Opțiunea Vizualizați Rx 

Fereastra Rx Details (Detalii Rx) este afișată. 

 
Figura 109: Fereastra Detalii Rx 

2. Atingeți  pentru a reveni la pagina de profil a pacientului. 
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5.5 Vizualizarea scanărilor anterioare în Vizualizator 

Dacă este necesar, puteți afișa scanări anterioare în Vizualizator. 

Pentru a vizualiza o scanare anterioară în Vizualizator: 

1. În pagina de profil a pacientului, atingeți scanarea pe care doriți să o afișați în Vizualizator și apoi faceți 
clic pe Viewer (Vizualizator). 

 
Figura 110: Pagina de profil a pacientului – opțiunea Vizualizator 

Scanarea este afișată în Vizualizator. 

 
Figura 111: Scanare afișată în Vizualizator 

Pentru mai multe informații despre lucrul cu Vizualizatorul, consultați secțiunea 4.7. 
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5.5.1 Compararea scanărilor anterioare folosind tehnologia iTero TimeLapse 

Pacienții care sunt scanați în mod regulat pot avea scanările analizate folosind tehnologia iTero TimeLapse. 

Tehnologia iTero TimeLapse compară 2 dintre scanările 3D ale pacientului realizate anterior pentru a permite 
vizualizarea modificărilor la nivelul dinților pacientului, a structurii dintelui și a țesuturilor orale moi în perioada 
dintre scanări. De exemplu, tehnologia iTero TimeLapse poate afișa uzura dinților, retracția gingivală și 
deplasarea dinților în perioada relevantă. 

Notă: Tehnologia iTero TimeLapse este disponibilă numai pentru tipurile de cazuri iRecord și ortodontice. 

Pentru a utiliza tehnologia iTero TimeLapse: 

1. Selectați pacientul pentru care să creați o vizualizare iTero TimeLapse. 

2. Din pagina de profil a pacientului, selectați două scanări pentru a le compara. Puteți selecta scanările 
bifând casetele de selectare de lângă comenzile relevante sau selectând casetele din zona Timeline 
(Cronologie) din partea de jos a paginii. 

 
Figura 112: iTero TimeLapse – selectarea scanărilor pentru comparare 
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3. Apăsați pe butonul Compare Selected (Compară selecția) pentru a compara și analiza scanările. 

Se afișează fereastra iTero TimeLapse, evidențiind zonele cu modificări apărute între scanări. Cu cât 
culoarea este mai închisă, cu atât este mai mare schimbarea între scanări, așa cum se afișează în legendă 
(scara măsurătorilor este în milimetri). 

 
Figura 113: Fereastra iTero TimeLapse care prezintă modificările evidențiate între scanări 

Notă: Modificările sunt evidențiate numai atunci când scanările sunt afișate în modul monocrom. 

Dacă este necesar, faceți clic pe  pentru a muta scanarea în modul implicit de vizualizare ocluzală – 
arcada inferioară cu dinții anteriori în partea de jos și arcada superioară cu dinții anteriori în partea de sus 
și ambele arcade în vedere frontală, similar cu vizualizarea implicită iRecord. 
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4. Trageți lupa pe model pentru a vizualiza zonele de interes și zonele de tratament potențial în fereastra de 
animație. 

Se afișează o animație, comparând starea dinților din zona curentă de interes la datele de scanare 
selectate. 

 
Figura 114: Zona de interes de la prima scanare afișată în fereastra de animație 

 

 
Figura 115: Zona de interes din a doua scanare afișată în fereastra de animație 
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Puteți mări imaginea din fereastra de animație sau atinge butonul de pauză  pentru a întrerupe 
animația. 

Dacă este necesar, puteți schimba scara modificărilor afișate. 

a. Pe legendă, faceți clic pe Scale (Scară). 

Legenda se extinde pentru a afișa o listă de intervale, în milimetri: 

 
Figura 116: Opțiuni pentru scara iTero TimeLapse 

b. Selectați scara necesară. 

Modificările sunt afișate în funcție de noua scară. 
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6 Lucrul cu comenzi 

Apăsați pe butonul Orders (Comenzi) pentru a afișa o listă cu toate comenzile dvs. Butonul poate conține un 
simbol care indică numărul de comenzi care nu au fost încă trimise. 

 

 Pagina Orders (Comenzi) este formată din două panouri care listează comenzile aflate încă în desfășurare și 
pe cele care au fost deja trimise. 

Puteți vizualiza următoarele detalii pentru fiecare comandă: numele pacientului, data scanării, tipul cazului și 
starea comenzii. 

Comanda poate avea una dintre următoarele stări, în funcție de tipul de caz: 

• Rx creat: Rx-ul a fost completat, dar pacientul nu a fost încă scanat. 

• Scanare: Procesul de scanare este în desfășurare 

• Se trimite: Scanarea este în curs de a fi trimisă 

• Trimisă: Cazul a fost trimis 

• Modelare iTero: Comanda a fost trimisă la Modelare iTero 

• Analiză laborator: Comanda a fost trimisă în laborator pentru analiză 

• Producție Align: Cazul este supus unui proces intern 

• Exportarea către site-ul doctorului: Cazul este pe drum spre portalul IDS 

• Finalizat: Procesul este finalizat 

 
Figura 117: Pagina Comenzi 
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Pentru a vizualiza sau revizui comenzile: 

1. Apăsați pe butonul Orders (Comenzi) de pe ecranul de start. 

Se afișează pagina Orders (Comenzi), care arată două panouri – comenzi In progress (În desfășurare) 
și Past Orders (Comenzi Anterioare). 

o În desfășurare: Scanările nu au fost încă trimise. 

o Past Orders (Comenzi Anterioare): Scanările au fost deja trimise. 

2. Atingeți o comandă din panoul In progress (În desfășurare) pentru a vizualiza următoarele opțiuni: 

 
Figura 118: Panoul În desfășurare – opțiuni 

o Vizualizați Rx: Se deschide fereastra Rx Details (Detalii Rx) , care vă permite să vizualizați prescripția 
pentru această comandă. 

o Scanare: Se deschide fereastra Scan (Scanare), care vă permite să creați o scanare nouă sau să 
continuați scanarea pacientului. 

o Vizualizare scanări: Se deschide fereastra View (Vizualizare), care vă permite să revizuiți scanarea 
curentă. 
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3. Atingeți o comandă în panoul Past Orders (Comenzi Anterioare) pentru a vizualiza următoarele opțiuni, 
în funcție de tipul de caz: 

 
Figura 119: Panoul Comenzi Anterioare – opțiuni 

o Vizualizați Rx: Se deschide fereastra Rx Details (Detalii Rx) , care vă permite să vizualizați prescripția 
pentru această comandă. 

o Vizualizator: Se deschide fereastra Viewer (Vizualizator), care vă permite să vizualizați și să 
manipulați modelul. 

o Adăugați Rx: Se deschide fereastra New Scan (Scanare nouă) care vă permite să adăugați o rețetă 
pentru această comandă (aplicabil numai pentru comenzile Ortodontice și disponibilă până la 21 de 
zile după o scanare). 

o Utilizatorii Invisalign pot selecta și următoarele funcții Invisalign: 

▪ Simulator Rezultat Invisalign Go 

▪ Evaluarea cazului Invisalign Go 

▪ Simulator Rezultat Invisalign 

▪ Evaluarea Progresului Invisalign 
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7 Vizualizarea mesajelor 

 Pagina Messages (Mesaje) afișează notificări, actualizări și alte mesaje ale sistemului de la Align Technology, 
de exemplu, actualizări ale produsului, sesiuni educaționale viitoare sau probleme de conectare la internet. 

Dacă este relevant, puteți vedea numărul de mesaje noi sau necitite pe simbolul de pe butonul Messages 
(Mesaje). 

 

 
Figura 120: Pagina Mesaje 

Pentru a vizualiza mesajele: 

1. Apăsați pe butonul Messages (Mesaje) de pe ecranul de start. 

Se afișează o listă de notificări, actualizări și alte mesaje de la Align Technology. 

2. În panoul din stânga, căutați rapid un anumit mesaj după titlul subiectului sau derulați în jos în panou 
pentru a găsi un anumit mesaj. 

3. Pentru a marca orice mesaj ca necitit, atingeți Mark as Unread (Marchează ca necitit). 
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8 Lucrul cu MyiTero 

MyiTero este un portal web, cu același aspect și design ca software-ul iTero. Acesta permite utilizatorilor să 
efectueze sarcini administrative, cum ar fi completarea unui Rx nou pe orice dispozitiv adecvat, de exemplu 
un computer sau o tabletă, fără a utiliza timp de scanare prețios. În plus, permite vizualizarea modelelor 3D 
după ce au fost create de scaner și urmărirea Comenzilor. 

MyiTero se adresează medicilor ortodonți și medicilor dentiști primari și personalului acestora (asistenți, 
personal de birou, etc.). 

Pentru mai multe informații despre lucrul cu MyiTero, vă rugăm să consultați MyiTero User Manual (Manualul 
de utilizare MyiTero). 
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9 Funcțiile iTero Invisalign 

9.1 Simulator Rezultat Invisalign 

Simulatorul de Rezultat Invisalign este un instrument software care vă permite să arătați pacienților rezultatul 
simulat al tratamentului lor Invisalign. 

Puteți efectua ajustări în timp real la rezultatul simulat în timp ce îl arătați pacientului. Acest instrument va oferi 
pacientului informații suplimentare în decizia sa de a accepta tratamentul. 

Pentru mai multe informații despre Simulator Rezultat Invisalign, consultați http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 Evaluarea Progresului Invisalign 

Instrumentul de Evaluare a Progresului include un raport care este un tabel cu mișcarea dinților codificat pe 
culori, pentru a ajuta utilizatorul să ia decizii de tratament și pentru urmărirea progresului pacientului în cadrul 
planului de tratament ClinCheck. 

 
Figura 121: Fereastra Evaluarea Progresului 

Pentru mai multe informații cu privire la instrumentul de Evaluare a Progresului Invisalign, consultați secțiunea 
Progress Assessment (Evaluarea Progresului) din Invisalign Outcome Simulator User Guide (Ghidul 
utilizatorului pentru Simulator Rezultate Invisalign)  

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
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9.3 Sistemul Invisalign Go 

Invisalign Go este un produs Aligner în stadiu incipient, care vă ajută să evaluați și să tratați pacienții cu doar 
câteva clicuri, cu îndrumări la fiecare pas. 

Pentru mai multe informații privind Sistemul Invisalign Go, consultați documentația Invisalign. 
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10 Îngrijire și întreținere 

10.1 Manevrarea baghetei și a cablului 

Bagheta conține componente delicate și trebuie manipulată cu grijă. 

Când nu este utilizată, bagheta trebuie să fie ținută în suport, cu manșonul de protecție albastru. Dacă aveți 
un sistem iTero Element Flex, bagheta trebuie depozitată în carcasa de transport furnizată atunci când 
sistemul nu este utilizat. 

Între pacienți, desfaceți orice răsucire sau nod format la cablul baghetei pentru a elibera toată tensiunea. Dacă 
capacul cablului se detașează de la bagheta, fixați-l înapoi cu blândețe. 

Bagheta necesită o curățare și o dezinfectare corespunzătoare înainte de prima utilizare și după fiecare 
utilizare suplimentară și nu mai târziu de 30 de minute după ultima scanare. Pentru mai multe informații despre 
curățarea și dezinfectarea baghetei, consultați secțiunea 10.2, mai jos. 

10.2 Curățarea și dezinfectarea baghetei 

Bagheta trebuie curățată și dezinfectată după cum urmează: 

1. Înmuiați o cârpă fără scame în CaviCide 1 și apoi stoarceți cârpa până când rămâne umedă. 

2. Ștergeți bagheta bine pentru a îndepărta reziduurile brute. 

Întregul dispozitiv trebuie inspectat vizual pentru a vă asigura că nu mai rămâne niciun rest de murdărie 
înainte de a trece la pasul următor. 

3. Înmuiați încă două cârpe fără scame în CaviCide 1 și stoarceți până când rămân umede. 

4. Ștergeți dispozitivul foarte bine timp de cel puțin 2 minute, asigurându-vă că toate suprafețele, inclusiv 
toate marginile și fantele sunt acoperite. 

5. Umeziți cârpe fără scame cu apă distilată și ștergeți toate suprafețele timp de cel puțin 15 -30 de secunde. 

6. Uscați suprafețele folosind cârpe uscate fără scame. 

10.2.1 Curățarea ecranului tactil al scanerului 

Ecranul tactil al scanerului trebuie curățat între pacienți, după cum urmează: 

1. Curățați toate suprafețele exterioare ale sistemului folosind șervețele dezinfectante aprobate sau spray 
dezinfectant pulverizat pe o cârpă curată fără -scame și urmați instrucțiunile producătorului. 

2. Îndepărtați orice rămășiță de dezinfectant lichid cu o cârpă curată fără scame. 

Notă: Nu folosiți substanțe de curățare abrazive și/sau agenți de curățare corozivi sau dezinfectanți cu acizi, 
baze, agenți de oxidare și solvenți. 

10.3 Întreținerea camerei web 

Camera web furnizată nu necesită întreținere și poate fi curățată cu o cârpă fără scame, dacă este necesar. 
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11 Recomandări pentru rețeaua LAN a clinicii 

11.1 Introducere 

Scanerul utilizează conectivitatea la Internet prin Wi-Fi pentru a trimite și a recupera scanări către și de la 
serviciul cloud iTero. 

Mai jos sunt câteva recomandări utile pentru cea mai bună conexiune Wi-Fi. 

Niveluri de conexiune la Internet Wi-Fi 

 

Excelent 

>-50 dBm 

 

Bun 

între -50 și -60 dBm 

 

Suficient 

între -60 și -70 dBm 

 

Slab 

<-70 dBm 

IMPORTANT: Pentru a obține cele mai bune performanțe ale scanerului, asigurați-vă că puterea semnalului 
Wi-Fi este Excelentă sau cel puțin Bună. 

ATENȚIE: Asigurați-vă că cablul LAN nu este conectat la scaner atunci când scanați un pacient – acest lucru 
este interzis din motive de siguranță. 

11.2 Pregătiri 

• Modemul/routerul necesar trebuie să fie configurat cu standardul de siguranță WPA2 și trebuie să aibă o 
parolă. 

• Asigurați-vă că profesioniștii IT vor fi disponibili atunci când este planificată instalarea scanerului. 

• Asigurați-vă că datele SSID Wi-Fi sunt disponibile: Autentificare și parola. 

• Semnalul de intensitate minimă Wi-Fi pentru sistem trebuie să afișeze cel puțin două linii, așa cum se 
arată mai sus. 

• Urmează câteva sugestii pentru personalul IT de la birou, în legătură cu ceea ce ar trebui să se ia în 
considerare pentru a preveni probleme precum accesul sau conexiunea la/cu scanerul iTero: 

o Recomandări de hostname în legătură cu Align Services ascultând porturile 80 și 443, așa cum este 
descris în secțiunea 11.7. 

o Nu împiedicați comunicațiile FTP deoarece scanerul trimite anumite tipuri de fișiere 
(.3dsand.3dc/.3dm). 

o Dezactivați orice clienți proxy pentru comunicarea datelor prin TCP/IP. 

o Nu adăugați scanerul la niciun grup de domenii. 

o Nu aplicați nicio politică de grup la scaner, deoarece poate perturba funcționarea corectă a acestuia. 

11.3 Recomandări pentru ruter 

Standarde minime:802,11N / 802,11AC 
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11.4 Recomandări pentru conexiunea la Internet 

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la scanerul dvs., asigurați-vă că viteza de încărcare prin 
conexiunea dvs. de internet este de cel puțin 1Mbps pe scaner. De asemenea, rețineți că orice dispozitive 
suplimentare conectate la internet în paralel cu scanerul pot afecta performanța scanerului. 

11.5 Protecție Firewall 

Deschideți următoarele porturi (în cazul unui firewall): 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Sfaturi pentru Wi-Fi 

Ruterele Wi-Fi vă permit să accesați Internetul utilizând o conexiune Wi-Fi din aproape orice loc din perimetrul 
funcțional al rețelei wireless. Cu toate acestea, numărul, grosimea și poziția pereților, tavanele sau partițiile 
suplimentare prin care semnalele wireless trebuie să treacă pot limita raza de acțiune și intensitatea 
semnalului. Semnalele normale variază în funcție de tipurile de materiale și de zgomotele de fundal RF 
(frecvențe radio) din casa sau biroul dvs. 

• Asigurați-vă că aveți un număr minim de pereți și tavane între ruter și alte dispozitive conectate la rețea. 
Fiecare obstacol poate reduce raza de acțiune a adaptorului cu 1 -3 metri (3 -9 picioare). 

• Asigurați-vă că aveți o linie dreaptă, fără partiții, între dispozitivele din rețea. Chiar și un perete care pare 
destul de subțire poate bloca un semnal de la 1 metru (3 picioare), dacă unghiul peretelui este deplasat 
cu doar 2 grade. Pentru a obține cea mai bună recepție, așezați toate dispozitivele astfel încât semnalul 
Wi-Fi să circule direct printr-un perete sau partiție (în loc de diagonală). 

• Materialele de construcție sunt un factor important. O ușă metalică solidă sau cuiele din aluminiu pot fi 
foarte dense și pot avea un efect negativ asupra semnalului Wi-Fi. Încercați să poziționați punctele de 
acces, ruterele wireless și computerele, astfel încât semnalul să circule prin pereți din rigips sau prin uși 
deschise. Materialele și obiectele precum sticla, oțelul, metalul, pereții cu izolație, recipientele cu apă 
(acvariile), oglinzile, dulapurile tip fișet, cărămida și betonul pot reduce semnalul wireless. 

• Țineți produsul iTero departe (la cel puțin 3-6 picioare sau 1-2 metri) de dispozitivele sau aparatele 
electrice care generează zgomote RF. 

• Dacă utilizați telefoane fără fir de 2,4 GHz sau produse X-10 (produse wireless, cum ar fi ventilatoare de 
tavan, lumini cu telecomandă și sisteme de securitate pentru casă), conexiunea dvs. wireless se poate 
degrada grav sau poate dispărea complet. Corpul multor dispozitive wireless transmite un semnal RF, 
chiar dacă dispozitivul nu este utilizat. Poziționați celelalte dispozitive wireless cât mai departe posibil de 
scaner și ruter. 

• În zona dvs., poate exista mai mult de o rețea wireless activă. Fiecare rețea utilizează unul sau mai multe 
canale. Dacă canalul este aproape de canalele sistemului dvs., comunicarea se poate deteriora treptat. 
Adresați-vă departamentului IT pentru a verifica acest lucru și, dacă este necesar, modificați numărul 
canalelor utilizate de rețeaua dvs. 
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11.7 Recomandări hostname Align 

Align își îmbunătățește constant produsele și serviciile și, prin urmare, se poate dedica unui hostname, mai 
degrabă decât unei anumite adrese IP. 

Următoarea listă cu hostname-uri a fost creată pentru a oferi scanerelor Align funcțiile adecvate de operare și 
pentru a putea utiliza toate capacitățile avansate ale funcțiilor acestui scaner performant. 

Recomandare hostname Align: 

Hostname 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 

Gama de IP-uri AWS - serviciul CDN 
Amazon global - gama de adrese IP 
variază în funcție de locația 
scanerului. 

80, 443 

cloud.myitero.com 443 

speedtest.tele2.net 80 

alignapi.aligntech.com 80, 443 

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

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

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

iterosec.aligntech.com 80, 443 

storage.cloud.aligntech.com 443 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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12 Declarație de conformitate EMC 

IEC 60601-1-2 Ediția 4.0 (2014) Echipamente electrice medicale; Partea 1-2:Standard 
colateral: Compatibilitate electromagnetică - Cerințe și teste 

CFR 47 FCC Reguli și Reglementări: Partea 15.Dispozitive cu frecvență 
radio. Subsecțiunea B:Dispozitive emitente de unde radio 
neintenționate (2015) 

ETSI EN 301489-1 

(Relevant numai pentru iTero Element 2) 

Standard de compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru 
echipamente și servicii radio; Partea 1:Cerințe tehnice 
comune 

Mediu pentru utilizarea prevăzută Asistență medicală profesională și mediu de îngrijire pentru 
domiciliu 

Din cauza perturbațiilor electromagnetice, în unele cazuri imaginea poate dispărea și va apărea un mesaj de 
eroare de comunicare pe ecranul tactil. Scanerul va reveni în modul de operare după intervenția utilizatorului 
sau după recuperarea automată. 

Următorul este un rezumat al rezultatelor la testele EMC pentru scanerele iTero Element 2 și iTero Element 
Flex: 

Test Standard Nivel de severitate/linii Rezultatele 
testelor 

Emisii (IEC 60601-1-2 secțiunea 7)  

Interval frecvență emisii 
conduse: 150 kHz - 30 MHz 

CISPR 11 Grup 1 Clasa B la rețea de curent 
alternativ 230, 220, 120 și 100 la 
50 Hz; la rețea de curent alternativ 
220 la 60 Hz 

Conform 

Interval frecvență emisii 
radiate:30 - 1000 MHz 

CISPR 11 Grupa 1 Clasa B Conform 

Test emisii de curent 
armonice 

IEC 61000 -3-2 Rețea de curent alternativ 230 la 
50 Hz și 220 V la 50 Hz și 60 Hz 

Conform 

Modificări de tensiune, 
fluctuații de tensiune și test 
Flicker 

IEC 61000-3-3 Rețea de curent alternativ 230 la 
50 Hz și rețea de curent alternativ 
220 la 50 Hz 

Conform 
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Test Standard Nivel de severitate/linii Rezultatele 
testelor 

Imunitate  (IEC 60601-1-2 secțiunea 8)  

Imunitate împotriva 
descărcărilor electrostatice 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 Descărcări de contact de 8 kV și 
descărcări în aer de 15 kV  

Conform 

Imunitate împotriva 
câmpurilor electromagnetice 
radiate 

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

Conform 

Imunitate față de câmpul de 
proximitate emis de 
echipamentele de 
comunicații wireless 

IEC 61000-4-3 Lista frecvențelor, de la 9 V/m până la 
28 V/m, PM (18 Hz sau 217 Hz), FM 
1 kHz 

Conform 

Imunitate față de tranzienți 
rapizi electrici (EFT) 

IEC 61000-4-4 ± 2,0 kV la 230 VAC la 50 Hz; 220 VAC 
la 60 Hz; Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz 

Conform 

Imunitate la supratensiune IEC 61000-4-5 ± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon 230 VAC la 
50 Hz; 220 VAC la 60 Hz; Tr/Th - 1,2 / 

50 (8/20) s  

Conform 

Imunitate față de 
perturbațiile induse de 
câmpurile de frecvențe 
radio 

IEC 61000-4-6 3,0, 6,0 VRMS pe 230 VAC la 50 Hz & 
220 VAC la 60 Hz și Cablul baghetei; 
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz  

Conform 

Imunitate față de căderi de 
tensiune, întreruperi scurte 
și variații de tensiune 

IEC 61000-4-11 La rețelele 230 VAC și 100 VAC la 
50 Hz:0 % - 0,5 ciclu și 1 ciclu;  
70% - 25 cicluri; 0% - 250 cicluri; 
la 220 VAC și 60 Hz:0 % - 0,5 ciclu și 
1 ciclu;70% - 30 cicluri;  
0% - 300 cicluri  

Conform 
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Test Standard Nivel de severitate/linii Rezultatele 
testelor 

Emisie (conform ETSI EN 301 489-1)  

Relevant numai pentru iTero Element 2 

Emisiile conduse la 
terminalele de rețea în 
intervalul de frecvență 
150 kHz - 30 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

Grup 1 Clasa B 
230 VAC 

Conform 

Emisii radiate în intervalul 
de frecvență  
30 - 6000 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

Clasa B Conform 

Test de curent armonic ETSI EN 301 489-1; 
EN 61000-3-2 

230 VAC  Conform 

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

230 VAC  Conform 

Imunitate (pe ETSI EN 301 489-1)  

Relevant numai pentru iTero Element 2 

Imunitate împotriva 
descărcărilor electrostatice 
(ESD) 

EN 61000-4-2 4 kV descărcare de contact 8 kV 
descărcare în aer 

Conform 

Imunitate împotriva 
câmpurilor electromagnetice 
radiate 

EN 61000-4-3  3,0 V/m, 80 MHz  6,0 GHz,80% AM, 
1 kHz 

Conform 

Imunitate față de tranzienți 
rapizi electrici (EFT) 

EN 61000-4-4 Rețea de curent alternativ:± 1.0 kV; 
Tr/Th – 5/50 ns, 5 kHz 

Conform 

Imunitate la supratensiune EN 61000-4-5  Rețea de curent alternativ:± 1,0 kV DM / 

± 2,0 kV CM,Tr/Th – 1,2/50 (8/20) s 

Conform 

Imunitate față de 
perturbațiile induse de 
câmpurile de frecvențe 
radio 

EN 61000-4-6  Rețea de curent alternativ:3,0 VRMS; 
0,15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz 

Conform 

Imunitate împotriva 
întreruperilor de tensiune  

EN 61000-4-11  Rețea de curent alternativ:0 % - 
0,5 ciclu & 1 ciclu;  
70% - 25 cicluri; 0% - 250 cicluri 

Conform 
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13 Raport de securitate a produsului iTero Element 

Acest raport este valabil pentru seria de dispozitive de imagistică optică iTero® Element™. În funcție de 
versiunea produsului achiziționat, pot exista diferențe în ceea ce privește caracteristicile produsului. În plus, 
deoarece acest produs a fost creat la un moment dat, este posibil să fi apărut modificări în practicile de 
securitate ale produsului de la Align Technology pentru a răspunde evoluției și maturizării în ecosistemul de 
securitate a produsului. 

Înțelegem științele vieții și industria medicală și astfel abordăm subiectul securității la nivelul 
întregii organizații. 

Amenințarea atacurilor cibernetice la adresa științelor vieții și ale 
produsele medicale este în continuă evoluție. Cu acest lucru în minte, 
am creat proactiv un program de securitate a produselor, axat pe 
minimizarea riscului de securitate asociat cu produsele noastre, 
permițându-ne să fim vigilenți atunci când ne confruntăm cu amenințări 
emergente și să ne îmbunătățim continuu produsele. 

Am recunoscut importanța încorporării elementelor de securitate și 
confidențialitate în proiectare și pe întregul ciclu de viață al produsului 
nostru. Pentru a realiza acest lucru, am înființat o echipă inter-
funcțională de securitate a produselor, care include reprezentanți din 
domeniul inginerie/dezvoltare software, securitate, juridic/confidențialitate, tehnologie informațională și 
calitate. 

Identificăm riscurile de securitate folosind procese solide de gestionare a riscurilor. 

Align Technology se angajează să abordeze și să reducă riscurile de securitate și confidențialitate în cadrul 
produselor pe care le proiectăm, dezvoltăm și întreținem. Efectuăm evaluări detaliate ale produselor noastre, 
astfel încât să putem implementa măsuri adecvate de atenuare a riscurilor încă de la începutul dezvoltării 
produsului. Pornind de la nivelul de risc al produsului, precum și de la funcționalitatea produsului, se aplică 
metodologia de mai jos. 

Evaluarea riscului de securitate a produselor 
(PSRA):Align Technology a realizat o evaluare PSRA la 
seria de dispozitive de imagistică optică iTero® Element™. 
Metodologia de evaluare a inclus planificarea și colectarea 
informațiilor, identificarea profilurilor de produse la care se 
aplică, elaborarea unui registru de componente, efectuarea 
unei analize de control, identificarea punctelor slabe, 
calcularea evaluării de risc a punctelor slabe, identificarea 
controalelor de atenuare adecvate și calcularea evaluării de 
risc rezidual. Riscurile de securitate și confidențialitate au 
avut în vedere ca parte a evaluării reglementări importante 
cu privire la practica riscurilor de securitate, incluzând, dar 
fără a se limita la NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 
80001 și conținutul FDA referitor la Prezentări Premarket pentru Gestionarea securității cibernetice în cadrul 
dispozitivelor medicale. 
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Caracteristici de securitate și confidențialitate ale produsului. 

Următoarele controale de securitate non-exhaustive sunt implementate în cadrul seriei de dispozitive de 
imagistică optică iTero® Element™: 

• Datele inactive PII sunt criptate: Informațiile personale de identificare (PII) sunt stocate într-o bază de 
date criptată. Acest lucru ajută la împiedicarea unui atacator să preia informațiile despre pacient și client 
stocate pe scaner. 

• Datele aflate în tranzit sunt criptate: Datele de scanare care sunt salvate pe serverele Align sunt 
transmise prin protocolul de securitate a transferurilor (TLS) folosind certificate autorizate. Acest lucru ajută 
la împiedicarea unui atacator să preia informațiile despre pacienți și clienți în timp ce acestea se află în 
tranzit. 

• Protecțiile anti-malware sunt în vigoare: Scanerele sunt dotate cu un software antivirus Trend Micro 
preinstalat care verifică fișierele dăunătoare de pe dispozitiv. Definițiile software antivirus sunt actualizate 
frecvent, iar scanările sunt programate să ruleze zilnic pe dispozitive. 

• Întreținerea de la distanță nu este posibilă fără permisiune: Dispozitivele folosesc TeamViewer pentru 
a stabili o sesiune la distanță. Software-ul TeamViewer necesită un ID de utilizator și o parolă care trebuie 
furnizate de client personalului de service Align înainte de a avea loc conexiunea. 

• Modificările la sistemul de operare și software sunt restricționate: Scanerele implementează un mod 
kiosk care împiedică utilizatorul să efectueze modificări nedorite la sistemul de operare și la componentele 
software. 

• Se aplică controalele de gestionare a accesului utilizatorului: Sunt necesare un cont de utilizator și o 
parolă  pentru a utiliza scanerele. Acest lucru ajută la protejarea accesului la scaner și protejează împotriva 
utilizării neautorizate. 

• Se aplică separarea atribuțiilor: Scanerele oferă posibilitatea de a înregistra mai multe conturi de 
utilizatori cu roluri diferite la un singur scaner. Există roluri pentru medic, asistent și tehnician de asistență. 
Acest lucru ajută la asigurarea abilității de a urmări activitățile desfășurate de anumiți utilizatori , protejând 
mai bine dispozitivul. 

• Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la riscuri, așa cum sunt descrise, nu ezitați să ne contactați 
la TRM@aligntech.com sau privacy@aligntech.com. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 Specificațiile sistemului 

14.1 Specificații de sistem – iTero Element 2 

 

Monitor Ecran tactil HD de 21,5” 

Baghetă  Bagheta emite lumină laser roșie (680nm Clasa 1), precum și emisii LED de 
culoare albă.  

Rețea Wireless LAN  Cardul LAN oferă comunicații în rețea la nivel local cu conectivitate wireless. 

Securitate  Vă rugăm să consultați raportul de securitate a produsului în secțiunea 13. 

Tensiunea de 
operare  

100-240 VAC- 50/60 Hz – 200VA (max)  

Temperatură de 
funcționare  

de la 18° la 26°C / de la 64,4° până la 78,8°F 

Notă: Sistemul va funcționa cu performanțe mici – fără posibilitate de scanare – 
atunci când este supus la temperaturi de la 10° C la 17° C (50° F până la 62,6° 
F) și de la 27° C la 40° C (80,60° F la 104° F) 

Temperatura de 
depozitare/transport  

de la -5° C la 50° C / de la 23° F la 122° F 

Presiunea și 
altitudinea de 
operare  

Presiune:520 mmHg până la 771 mmHg (de la -69 kPa până la -103 kPa) 

Altitudine: de la -400 picioare până la 10.000 picioare 

Presiune și altitudine 
de 
transport/depozitare  

Presiune: de la 430 mmHg până la 760 mmHg (~57 kPa până la ~101 kPa)  

Altitudine:0 picioare până la 15.000 picioare 

Umiditate relativă  În funcţionare:40% până la 70% 

Depozitare:30% până la 90% 

Dimensiuni  Ecran tactil iTero HD: 

• Înălțime:356 mm (~14 in) 

• Lățime:552 mm (~21,7 in) 

• Adâncime:65 mm (~2,5 in) 

Baghetă: 

• Lungime:338,5 mm (~13 in) 

• Lățime:53,5 mm (~2 in) 

• Adâncime:69,8 mm (~3 in) 

Suportul cu roți: 

• Înălțime:1280 mm (~50 in) 

• Lățime:645 mm (~25 in) 

• Adâncime:625 mm (~24,5 in) 

Greutate netă  Ecran tactil iTero HD:8,3 kg (~18,3 lbs.) 

Baghetă:0,47 kg (~1 lbs.), fără cablu 

Suportul cu roți:13,6 kg (~30 lbs.) 

Greutatea la 
transport 

~37,5 kg (~83 lbs.) 
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14.2 Specificații de sistem – iTero Element Flex 

 

Monitor Ecran tactil laptop 

Baghetă Bagheta emite lumină laser roșie (680nm Clasa 1), precum și emisii LED de 
culoare albă. 

Securitate Align Technology își asumă în mod serios responsabilitatea de a securiza datele 
clienților și ale pacienților. Toate datele pacienților sunt transmise printr-un canal 
TLS criptat, iar comunicațiile și informațiile sunt stocate în siguranță, permițând 
clienților noștri să ia măsuri rezonabile pentru a proteja datele pacienților. 

Tensiunea de 
operare 

100-240 VAC- 50/60 Hz – 40VA (max) 

Temperatura de 
funcționare 

de la 18° la 26°C / de la 64,4° până la 78,8°F 

Temperatura de 
depozitare/transport 

de la -5° C la 50° C / de la 23° F la 122° F 

Presiunea și 
altitudinea de 
operare 

Presiune:520 mmHg până la 760 mmHg (~69 kPa până la ~101 kPa)  

Altitudine: de la 0 picioare până la 10.000 picioare 

Presiune și altitudine 
la 
transport/depozitare 

Presiune: de la 430 mmHg până la 760 mmHg (~57 kPa până la ~101 kPa)  

Altitudine:0 picioare până la 15.000 picioare 

Umiditate relativă În funcţionare:40% până la 70% 

Depozitare:30% până la 90% 

Dimensiuni Hub-ul iTero Element Flex: 

• Lungime:206 mm (~8 in)  

• Lățime:94 mm (~3,7 in)  

• Adâncime:36,5 mm (~1,4 in) 

Bagheta iTero Element Flex: 

• Lungime:338,5 mm (~13 in) 

• Lățime:53,5 mm (~2 in) 

• Adâncime:69,8 mm (~3 in) 

Suport iTero Element Flex: 

• Lungime:262 mm (~10 in)  

• Lățime:89 mm (~3,5 in)  

• Adâncime:52 mm (~2 in) 

Carcasă de transport: 

• Înălțime:326,5 mm (~13 in)  

• Lățime:455 mm (~18 in)  

• Adâncime:184 mm (~7 in) 

Greutate netă Hub-ul iTero Element Flex:~0,5 kg (~1 lbs.)  

Bagheta iTero Element Flex:0,47 kg (~1 lbs.) 

Carcasă de transport goală:~2 kg (~4,5 lbs.) 

Greutatea la 
transport 

~8 kg (~17,6 lbs.) 
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Mod Demo 
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