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ขอ้มลูในคูม่อืเลม่นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ 

ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรท์ีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืนีจ้ดัท าขึน้
ภายใตข้อ้ตกลงการขายและการบรกิาร และสามารถ
น ามาใชไ้ดต้ามความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงดังกลา่ว
เทา่นัน้ 

หา้มท าส าเนาสว่นหนึง่สว่นใด ถา่ยเอกสาร จดัเก็บไวใ้น
ระบบดงึขอ้มลู หรอืสง่ตอ่คูม่อืนีใ้นลักษณะตา่ง ๆ (ทาง
อเิล็กทรอนกิส ์หรอืเครือ่งกล) เพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่
นอกเหนอืจากการใชง้านตามปกตขิองลกูคา้โดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตอยา่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Align 
Technology. 

เวอรช์นัภาษาไทย  
อัปเดตเมือ่พฤศจกิายน 2019 

เครือ่งหมายการคา้ 

Align, Invisalign, iTero, iTero Element และ iTero 
Element 5D เป็นเครือ่งหมายการคา้และ/หรอืเครือ่งหมาย
บรกิารของ Align Technology, Inc. หรอื หนึง่ในบรษัิทยอ่ย 
หรอืบรษัิทในเครอืของ Align Technology, Inc. และอาจจด
ทะเบยีนบรษัิทในสหรัฐอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ ๆ 

เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนใด ๆ ที่
ปรากฏในคูม่อืฉบับนีถ้อืเป็นทรัพยส์นิของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ส านกังานในสหรฐัอเมรกิา 

ส านักงานใหญข่อง Align 
Technology, Inc. 

2820 Orchard Parkway San 
Jose, California 95134 

www.aligntech.com 

โทรศัพท:์ +1 (408) 470-1000 

โทรสาร: +1 (408) 470-1010 

 

Align Technology Ltd. 

3 Ariel Sharon Boulevard  

Or-Yehuda 6037606 Israel 

โทรศัพท:์ +972 (3) 634-1441 

โทรสาร: +972 (3) 634-1440 

 

Align Technology B.V. 

Zekeringstraat 41 

1014 BV Amsterdam, 

The Netherlands 

 

บรกิารลกูคา้ 

โทรศัพท:์ +1 (800) 577-8767 

อเีมล:์ 
iterosupport@aligntech.com  

http://www.aligntech.com/
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คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  

 © 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์ii 

ขอ้หา้มใชง้าน 
ส าหรับผูท้ีไ่ดร้บัการวนิจิฉัยวา่เป็นโรคลมชกั มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรคลมชกัจากแสงแฟลชของเครือ่งสแกน iTeroบคุคล
เหลา่นีค้วรหลกีเลีย่งการสมัผสักบัแสงแฟลชทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบระหวา่งการใชง้าน 

การปฏบิตัติาม 

การปฏบิตัติามกฎเกีย่วกบัเลเซอร ์คลาส 1 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตาม “21 CFR 104010” และ“ 
EN 60825-1” 

 

การเป็นไปตามมาตรฐาน EMC 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน EMC ดังตอ่ไปนี:้  

“ IEC 60601-1-2 อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์- สว่นที ่
1-2: ขอ้ก าหนดทั่วไปส าหรับความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานและ
ประสทิธภิาพทีส่ าคญั - มาตรฐานหลักประกนั: 
ปรากฏการณแ์มเ่หล็กไฟฟ้า - ขอ้ก าหนดและการทดสอบ” 

การปฏบิตัติาม CSA 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน CSA ตอ่ไปนีส้ าหรับ

แคนาดาและสหรัฐอเมรกิา: “UL Std No. 60601-1 - 

อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทยส์ว่นที ่1: ขอ้ก าหนดทั่วไป
เพือ่ความปลอดภัย” 

 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัดังตอ่ไปนี:้  

“IEC 60601-1 อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์- สว่นที ่1: 
ขอ้ก าหนดทั่วไปส าหรับความปลอดภยัขัน้พืน้ฐานและ
ประสทิธภิาพทีต่อ้งการ” 

การปฏบิตัติาม FCC 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามสว่นที ่15 ของกฎ FCC และการใช ้

งานจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขสองประการดังตอ่ไปนี้:  

1. อปุกรณ์นีไ้มค่วรกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอันตราย 

2. อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับการรบกวนในลักษณะใดก็
ตามทีไ่ดร้ับมา ซึง่รวมถงึการรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ

การท างานทีไ่มพ่งึประสงค ์

 

ค าเตอืนมาตรฐาน FCC  

การปรับเปลีย่นอปุกรณ์ทีไ่มไ่ดร้ับการอนุมัตโิดยชดัแจง้จาก
ผูผ้ลติอาจท าใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอปุกรณ์ภายใตก้ฎของ 
FCC เป็นโมฆะ 

การปฏบิตัติามตามมาตรฐาน CE 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามกฎหมายฉบับ Council Directive 
93/42 / EEC วา่ดว้ยเรือ่ง อปุกรณ์การแพทย ์
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เครือ่งหมายตา่ง ๆ 
สญัลักษณ์ตอ่ไปนีอ้าจปรากฏในสว่นประกอบฮารด์แวร ์ iTero Element 2 และ iTero Element Flex และอาจปรากฏใน
เอกสารนีแ้ละเอกสารประกอบอืน่ ๆ ของ iTero Element 2 และเอกสารประกอบ iTero Element Flex 

 

เมือ่ใดก็ตามทีส่ญัลักษณ์นีป้รากฏบนอปุกรณ์ ขอ
แนะน าใหค้ณุอา่นเอกสารนีเ้พือ่รับขอ้มลูเกีย่วกบั
การใชง้านอปุกรณ์อยา่งเหมาะสม 

 

สว่นทีใ่ชก้บัผูป่้วยประเภท BF สว่นประกอบใด ๆ ที่
ปรากฏสญัลักษณ์นีค้อืชดุแยกกราวดแ์บบ BF 

 

จ าเป็นตอ้งมกีารแยกขยะอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิสไ์วต้า่งถา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ
ของสหภาพยโุรปวา่ดว้ยซากอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนกิส ์ (WEEE) โปรดอยา่ทิง้ผลติภัณฑน์ี้
ลงในขยะชมุชนหรอืขยะเทศบาลอปุกรณ์นีม้วีัสดทุี่
เป็นขยะอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสห์รอื 
WEEE 

โปรดตดิตอ่บรกิาร EARN 

ลงิกส์ าหรับแบบค าขอออนไลน ์http: 
//b2btool.earn-service.com/aligntech/select  

 

ขอ้ควรระวงั! เครือ่งหมายนีใ้ชเ้พือ่เนน้ย ้าเพือ่ให ้
ทราบวา่ มคี าเตอืนหรอืขอ้ควรระวังเฉพาะที่
เกีย่วขอ้งกบัอปุกรณ์นีเ้มือ่ใดก็ตามทีเ่ครือ่งหมายนี้
ปรากฏอยูบ่นอปุกรณ์ จะจ าเป็นตอ้งอา้งองิขอ้มลู
ความปลอดภยัทีอ่ยูภ่ายในเอกสารนี ้

 

ไมค่วรน าชิน้สว่นหรอือปุกรณ์เสรมิทีม่สีญัลักษณ์นี้
ปรากฏอยูม่าใชซ้ ้า 

 

ขอ้ควรระวงั: กฎหมายรฐับาลกลางสหรฐัอเมรกิา 
จ ากดัใหม้กีารขายหรอืสัง่อปุกรณ์นีไ้ดโ้ดยทันต
แพทย ์ ทันตแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาทางดา้นทันตก
รรมจดัฟัน หรอืผูเ้ชีย่วชาญทางทันตกรรมเทา่นัน้
อปุกรณ์นีม้ไีวส้ าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์ทาง
การแพทยท์ีม่ใีบสัง่แพทย ์ และควรไดร้ับการ
ด าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีไ่ดก้าร
รับรองเทา่นัน้ 

 

ผูผ้ลติอปุกรณท์างการแพทย ์

 

เลขทีค่ าสัง่ซือ้ 

 

หมายเลขผลติภัณฑ ์

 

กระแสสลับ 

 

ระบถุงึอปุกรณท์างการแพทยท์ีต่อ้งการตอ้งไดร้ับ
การป้องกนัจากความชืน้ 

 

ระบถุงึขดีจ ากดัอณุหภมูทิีอ่ปุกรณ์ทางการแพทย์
สามารถสมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภัย 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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บง่บอกถงึความจ าเป็นทีผู่ใ้ชจ้ะตอ้งอา่นค าแนะน า
ในการใชง้าน 

 

รหสัแบทชข์องผูผ้ลติ 

 

ระบชุว่งของความดันบรรยากาศทีอ่ปุกรณ์ทางการ
แพทยส์ามารถสมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

ระบชุว่งความชืน้ทีอ่ปุกรณ์ทางการแพทยส์ามารถ
สมัผัสไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

เปราะบาง จดัการดว้ยความระมัดระวัง 

 

ควรตัง้ดา้นนีข้ ึน้ 

 

IEC 60417-5031: กระแสตรง 

 

ดา้มสแกน (ชดุสแกน) 

 

ชอ่งเสยีบ USB 

 

แบตเตอรีไ่ฟฟ้า 

 

IEC 60417-5009: สแตนดบ์าย 

 

ขอ้ควรระวงั: อยา่เหยยีบฮับ iTero Element Flex 

 

หมายถงึตัวแทนทีไ่ดร้ับอนุญาตในประชาคมยโุรป 

 

ระบวุา่อปุกรณด์ังกลา่วเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
RoHS ส าหรับประเทศจนี 
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ค าแนะน าดา้นความปลอดภยั 
กอ่นทีจ่ะเริม่ใชง้านเครือ่งมอืนี ้ผูใ้ชท้กุคนจะตอ้งอา่นค าแนะน าดา้นความปลอดภยัเหลา่นี ้ 

 

แหลง่จา่ยไฟ จะมกีารจา่ยไฟเขา้ไปยังตัวเครือ่งโดยผา่นทางแหลง่จ่ายไฟเกรดส าหรับเครือ่งมอืทาง
การแพทยภ์ายใน 

ก าลงัไฟ
แบตเตอรี ่

iTero Element 2 เทา่นัน้:  

• การชารจ์ – แบตเตอรีจ่ะชารจ์ไฟเต็มหลังจากเสยีบปลั๊กทีแ่หลง่จา่ยไฟเป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

• ดว้ยแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มคณุสามารถสแกนไดน้านถงึ 30 นาท ี

• ค าเตอืน: สแกนเนอรนั์น้มาพรอ้มกบัแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ซ า้ไดม้คีวามเสีย่งตอ่การ
ระเบดิไดถ้า้ถา้เปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีด่ว้ยแบตเตอรีช่นดิ
เดยีวกนั ซึง่ตอ้งเป็นแบตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการแนะน าโดยผูผ้ลติเทา่นัน้ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้โดย
ท าตามค าแนะน าของผูผ้ลติ  

ค าเตอืน
เกีย่วกบัไฟฟ้า 

• อนัตรายจากไฟฟ้าดดู!! ชา่งเทคนคิของ Align Technology ทีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้ที่
สามารถถอดแผงและฝาครอบภายนอกออกไดไ้มม่ชี ิน้สว่นภายในใด ๆ ทีผู่ใ้ชส้ามารถซอ่ม
บ ารงุเองได ้ 

• เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งจากไฟฟ้าชอ็ตเครือ่งสแกน จะตอ้งเชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟหลกัที่
มสีายดนิป้องกนัเทา่นัน้  

• ควรเชือ่มตอ่กลอ้งเว็บหรอืดสิกแ์บบพวงกญุแจทีไ่ดร้ับอนุมัตจิาก Align Technology เทา่นัน้
ควรเชือ่มตอ่กบัชอ่งเสยีบ USB ทีด่า้นหลังของหนา้จอสมัผสั 

iTero Element Flex เทา่นัน้:  

• iTero Element Flex มาพรอ้มกบัฮับทีม่แีหลง่จา่ยไฟส าหรับดา้มสแกนFlex ฮับตอ้งแหง้
สนทิและไดร้ับการรักษาเพือ่ป้องกนัการแตกหัก 

• เชือ่มตอ่ฮับ Flex เขา้กบัแล็ปท็อปทีไ่ดร้ับการรับรองตามกฎ IEC60950 และ UL60950-1 
เทา่นัน้แล็ปท็อปและอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดควรตัง้อยูห่า่งจากผูป่้วยอยา่งนอ้ย 1.5 เมตรอยา่
ท าการสแกนผูป่้วยและสมัผสัแล็ปท็อปหรอือปุกรณ์ใด ๆ ในเวลาเดยีวกนั  

• เฉพาะดา้มสแกนและแล็ปท็อปทีไ่ดร้ับการรับรองเทา่นัน้ทีค่วรใชเ้สยีบเขา้กบัชอ่งเสยีบ USB 
บน Flex ฮับ  

• ควรใชส้ายไฟทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Align Technology เทา่นัน้ในการเชือ่มตอ่ Flex ฮับเขา้
กบัเตา้เสยีบกระแสสลับ  

LAN ไรส้าย  เครือ่งมอืนีม้าพรอ้มกบัชดุ LAN ไรส้าย  

การจ าแนก
ประเภทความ
ปลอดภยั  

• ประเภทของการป้องกนัไฟฟ้าดดู: คลาส 1คลาส 1  

• ระดับการป้องกนัไฟฟ้าดดู: ประเภท BF  

• ระดับการป้องกนัอันตรายจากน ้ารั่วซมึ: ปกต ิ 

• อปุกรณ์นีไ้มเ่หมาะส าหรับการใชง้านในบรเิวณทีม่ยีาชาซึง่มคีณุสมบัตติดิไฟได ้ 

• โหมดการท างาน: ตอ่เนือ่งกนั  
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อปุกรณ์เพือ่
สขุภาพตาม
ใบส ัง่แพทย ์ 

อปุกรณ์นีม้ไีวส้ าหรับใชง้านเป็นอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ใีบสัง่แพทย ์และควรไดร้ับ
การด าเนนิการโดยผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพทีไ่ดก้ารรับรองเทา่นัน้  

ค าเตอืนส าหรบั
เครือ่งสแกนฟนั  

• ดา้มสแกนจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง LED สขีาวดว้ย
การใชง้านดา้มสแกนตามปกตไิมเ่ป็นอันตรายตอ่ดวงตามนุษยอ์ยา่งไรก็ตาม คณุควรละเวน้
การสอ่งดา้มสแกนไปยังดวงตาของผูป่้วยโดยตรง  

• หลกีเลีย่งการบดิ มัดปม ดงึ และเหยยีบบนสายไฟ  

• เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งสแกน ควรวางดา้มสแกนไวใ้นแป้นวาง ใหห้ัวสแกนหันไปทางดา้นจอ
สมัผัสเพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้สงเลเซอรส์มัผัสกบัดวงตาในทกุกรณี  

• เปิดใชง้านดา้มสแกนเฉพาะในขณะทีป่ลายดา้มสแกนอยูใ่นปากของผูป่้วย 

• หลกีเลีย่งการวางดา้มสแกนไวใ้นแป้นวางในขณะทีก่ารสแกนยังท างานอยู ่

• ถา้พบวา่เครือ่งสแกนท างานผดิปกตหิรอืเกดิความเสยีหายทางกายภาพ ใหห้ยดุการสแกน
และตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

การท าความ
สะอาดและการ
ฆา่เชือ้  

• เพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้มไปมา จ าเป็นตอ้ง:  

o ท าความสะอาดดา้มสแกนตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 10.2 และเปลีย่นปลอกทีใ่ชแ้ลว้ทิง้ 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 1.4.3.1.1 หลังจากเซสชัน่ของผูป่้วยแตล่ะคน 

o ถอดและเปลีย่นถงุมอืทกุครัง้หลังเซสชัน่ของผูป่้วยแตล่ะคน 

o ทิง้ถงุมอืทีฉ่ีกขาด เป้ือน หรอืถกูถอดออก 

• กรณุาทิง้ปลอกหัวสแกนตามขัน้ตอนการปฏบิตัพิืน้ฐาน หรอืการควบคมุทอ้งถิน่ส าหรับการ
ทิง้ขยะปนเป้ือนทางการแพทย ์ 

การแกะกลอ่ง
และการตดิต ัง้  

ควรแกะเครือ่งสแกนออกจากกลอ่งและตดิตัง้ตามค าแนะน าของ Align Technology 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 2.1  

สภาพแวดลอ้ม
การท างาน  

• ควรยา้ยเครือ่งสแกนระหวา่งหอ้งหนึง่ไปยังอกีหอ้งหนึง่ดว้ยความระมัดระวังอยา่งมากทีส่ดุ
เพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย  

• อยา่ปิดกัน้ชอ่งระบายอากาศบนดา้มสแกนและหนา้จอ  

• ระบบมไีวส้ าหรบัใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้ไมค่วรสมัผสัโดยตรงกบัแสงแดด ความรอ้น หรอื
ความชืน้ทีม่ากเกนิไป  

• iTero Element Flex เทา่นัน้: ถา้เพิง่น า iTero Element Flex เขา้มาในส านักงานจาก
สภาพแวดลอ้มทีร่อ้น เย็น หรอืชืน้ ควรจะวางเครือ่งไวจ้นกวา่เครือ่งจะปรับอณุหภมูใิห ้
เทา่กบัอณุหภมูหิอ้ง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการควบแน่นภายในเครือ่ง  
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สญัญาณ
รบกวน
แมเ่หล็กไฟฟ้า  

ค าเตอืน: อปุกรณ์นีไ้ดร้ับการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรับอปุกรณ์
ทางการแพทยต์ามมาตรฐาน IEC60601-1-2  

มาตรฐานนีไ้ดร้ับการออกแบบเพือ่ป้องกนัการรบกวนทีเ่ป็นอันตรายตอ่ระบบเครือ่งมอื
ทางการแพทยโ์ดยทั่วไปตามความสมควรอยา่งไรก็ตาม เนือ่งดว้ยการแพรก่ระจายของ
อปุกรณ์สง่สญัญาณความถีว่ทิย ุและแหลง่ก าเนดิการรบกวนทางไฟฟ้าและ
แมเ่หล็กไฟฟ้าอืน่ ๆ ในสภาพแวดลอ้มการดแูลสขุภาพ (เชน่ โทรศัพทเ์คลือ่นที ่วทิยุ
แบบเคลือ่นทีส่องทาง เครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ RFID) เป็นไปไดว้า่ระดับของการรบกวนที่
สงูซึง่เกดิขึน้จากแหลง่ก าเนดิทีอ่ยูใ่กลห้รอืมคีวามแรงสงู อาจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนขึน้
แกอ่ปุกรณ์นีใ้นกรณีนี ้อปุกรณ์สามารถกลับสูโ่หมดการท างานหลังจากผูใ้ชท้ าการ
แทรกแซงหรอืกูค้นื-อัตโนมัต ิ

ท ัว่ไป ค าเตอืน:  

• ไมอ่นุญาตใหท้ าการดดัแปลงอปุกรณ์นี ้ 

• iTero Element 2 เทา่นัน้: หนา้จอสมัผสัจะตอ้งตอ่เขา้กบัขาตัง้หลังการประกอบเสมอ 
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© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์ 1 

1 บทน า 

1.1 เกีย่วกบัเอกสารนี ้

เอกสารนีใ้หข้อ้มลูทั่วไปและภาพรวมของสแกนเนอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ iTero Element 2 และ iTero Element นอกจากนีย้ัง
อธบิายถงึวธิกีารประกอบระบบ การตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นระบบ iTero Element Flex การเริม่ตน้และปิดระบบ วธิจีัดการกบั
ดา้มสแกนและสายไฟ วธิที าความสะอาดและฆา่เชือ้ดา้มสแกน และวธิกีารเปลีย่นปลอกหัวสแกนระหวา่งผูป่้วย 

• iTero Element 2 ใหก้ารประมวลผลการสแกนทีร่วดเร็วขึน้ การยศาสตรท์ีด่ขี ึน้ และการถา่ยภาพสคีวามละเอยีดสงู 
ดว้ยการใชค้อมพวิเตอรย์คุใหม ่ หนา้จอสมัผสัขนาด 21.5 นิว้ แบตเตอรีใ่นตัว และแทน่วางกึง่กลางแบบการยศาสตร์
ส าหรับการเขา้ถงึดา้มสแกนทีง่า่ยขึน้ 

• iTero Element Flex เป็นระบบเฉพาะดา้มสแกน พรอ้มกระเป๋าหิว้พกพาแบบก าหนดเอง ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถน า
เทคโนโลยไีปสูก่ารปฏบัิตกิารทีเ่ล็กทีส่ดุไดร้ะบบสามารถเชือ่มตอ่กบัแล็ปท็อปที ่ Align Technology อนุมัต ิ เพือ่ลด
การใชพ้ืน้ทีส่ านักงาน และเพิม่ความคลอ่งตวัของเครือ่ง 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน 

เครือ่งสแกน iTero Element 2 และ iTero Element Flex เป็นเครือ่งสแกนภายในชอ่งปากพรอ้มคณุสมบัตแิละ
วัตถปุระสงคใ์นการใชง้านตอ่ไปนี:้  

• คณุสมบตัแิบบจ าลองฟัน (CAD / CAM) ของเครือ่งสแกนนัน้มจีดุประสงค/์ก าหนดไวเ้พือ่ใชใ้นการบันทกึภาพ
รายละเอยีดเฉพาะสว่นของฟันและเนือ้เยือ่ชอ่งปาก ขอ้มลูทีส่รา้งขึน้จาก iTero อาจถกูน ามาใชร้ว่มกบัการผลติ
อปุกรณ์ทันตกรรม (เชน่ เครือ่งมอืจัดต าแหน่งฟัน เครือ่งมอืจดัฟัน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า ฯลฯ ) และอปุกรณ์เสรมิตา่งๆ 

• ซอฟตแ์วร ์ iTero จะถกูน ามาใชก้บัเครือ่งสแกน iTero ในการจับภาพดจิทิลั 3D ของพมิพฟั์น เยือ่บชุอ่งปาก รปูภาพ
เหงอืก และความสมัพันธข์องสบฟันซอฟตแ์วรน์ีจ้ะควบคมุการประมวลผลขอ้มลู ชว่ยเหลอืดา้นการรวมขอ้มลู และ
สง่ออกขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสรา้งอปุกรณ์เทยีมทางดา้นทันตกรรมดว้ย CAD/CAM พรอ้มสรา้งอปุกรณ์จัดฟัน เดอืย
รองรับครอบฟัน และอปุกรณเ์สรมิตา่ง ๆ นอกเหนอืจากขอ้มลูทีส่แกนไดแ้ลว้ ยังสามารถน าเขา้/สง่ออกรายละเอยีด
คนไขแ้ละประวตักิารรักษาเพือ่ใชใ้นการจ าลองแบบไดฟั้งกช์นัอืน่ ๆ มไีวส้ าหรับการตรวจสอบและการบรกิารระบบ 
ทัง้นีเ้พือ่รองรับการท างานของเครือ่งมอืการจดัการค าสัง่ 

1.3 ประโยชน ์

iTero Element 2 และ iTero Element Flex มขีอ้ดทีีเ่หนอืกวา่วธิผีลติทีค่รอบฟัน-แบบเดมิคอื เป็นการสแกนฟันที่
ปราศจากผง เป็นการผลติทีค่รอบฟันทีม่คีวามแมน่ย ามากกวา่ และเป็นวธิทีีไ่ดร้ับผลสแกนแบบทันทว่งท ี

กรณุาเขา้ไปยังเว็บไซตข์องเรา http: //www.itero.com เพือ่เรยีนรูว้า่ iTero Service สามารถชว่ยปรับปรงุธรุกจิของคณุ
ดว้ยการเพิม่ความพงึพอใจใหแ้กค่นไข ้ ปรับปรงุผลลัพธท์ีด่ขี ึน้ของคลนิคิ และเพิม่ประสทิธภิาพของการจัดการส านักงาน
ไดอ้ยา่งไร 

http://www.itero.com/


 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์
2 

1.4 ฮารด์แวร ์iTero Element 

รุน่เครือ่งสแกนเนอร ์iTero ดังตอ่ไปนีถ้กูอธบิายไวด้า้นลา่ง:  

• iTero Element 2 

o แบบขาตัง้ลอ้ 

o แบบขาตัง้บนเคานเ์ตอร ์

• iTero Element Flex 

o แบบตัง้คา่บนแล็ปท็อป (มใีนบางประเทศเทา่นัน้) 
ดทูี ่http: //www.itero.com/en/products/itero_element_flex ส าหรับความตอ้งการขัน้ต า่ของระบบ 

1.4.1 iTero Element 2 

มมุมองดา้นหนา้  

 

A หนา้จอสมัผสั 

B สวติชไ์ฟ 

C ไฟ LED 

D ดา้มสแกน 

E แทน่วาง 

F ฐานลอ้ 

รปูภาพ 1: มมุมองดา้นหนา้ของ iTero Element 2 

http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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มมุมองดา้นหลงั  

 

A ตัวเชือ่มตอ่ดา้มสแกน 

B สายไฟดา้มสแกน 

C สายไฟหนา้จอ 

รปูภาพ 2: มมุมองดา้นหลงัของ iTero Element 2 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A หนา้จอ
สมัผัสแล็ปท็อป 

B ฮับของ iTero 
Element Flex:  

C ดา้มสแกนและ
แทน่วาง 

 

รปูภาพ 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 การขนสง่ iTero Element Flex 

เพือ่ใหแ้น่ใจถงึการป้องกนัระบบสงูสดุ ขอแนะน าใหท้ าตามค าแนะน าดา้นลา่งเมือ่ท าการขนสง่ระบบ:  

1. ใสป่ลอกป้องกนัสนี ้าเงนิไวบ้นดา้มสแกน 

2. วางรายการทัง้หมดในกระเป๋าทีใ่หม้าเพือ่ยา้ยระบบระหวา่งส านักงาน 

  
รปูภาพ 4: iTero Element Flex ในกระเป๋าทีใ่หม้า 

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กระเป๋าแหง้ เพือ่ป้องกนัไมใ่หช้ ิน้สว่นของเครือ่งโดนความชืน้ 

1.4.3 ดา้มสแกน iTero Element 

 

A ปลอกหัวสแกนส าหรับใชแ้ลว้ทิง้ 

B ทัชแพด 

C ปุ่ มดา้นขา้งสแกน, เปิด/ปิด, การเปิดใชง้านทัชแพด 

D ชอ่งระบายอากาศ 

E สายไฟดา้มสแกนทีถ่อดออกไดพ้รอ้มขัว้ตอ่ USB 

รปูภาพ 5: ดา้มสแกน iTero Element 
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1.4.3.1 ปลอกดา้มสแกน iTero 

ปลอกดา้มสแกนม ี2 ประเภท:  

• ปลอกป้องกนั: เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งสแกน ใหใ้สป่ลอกป้องกนัสนี ้าเงนิเพือ่ปกป้องพืน้ผวิฉายแสงของดา้มสแกน 

• ปลอกแบบใชแ้ลว้ทิง้: กอ่นการสแกนผูป่้วย ใหส้วมปลอกแบบใชแ้ลว้ทิง้ช ิน้ใหม ่

  

รปูภาพ 6: ปลอกป้องกนั รปูภาพ 7: ปลอกหวัสแกนส าหรบัใชแ้ลว้ทิง้ 

1.4.3.1.1 การเปลีย่นปลอกดา้มสแกนระหวา่งผูป่้วย 

ปลอกดา้มสแกนถกูออกแบบมาเพือ่การใชง้านกบัผูป่้วยรายเดยีว และควรถกูเปลีย่นหลังจากใชก้บัผูป่้วยแตล่ะรายโดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนขา้มไปมา 

ขอ้ควรระวงั: กรณุาทิง้ปลอกดา้มสแกนทีใ่ชแ้ลว้ตามขัน้ตอนการปฏบัิตพิืน้ฐาน หรอืการควบคมุของทอ้งถิน่
ส าหรับการทิง้ขยะปนเป้ือนทางการแพทย ์

 

เพือ่เปลีย่นปลอกดา้มสแกน:  

1. กดเบา ๆ ทีก่ ึง่กลางของปลอก ดงึปลอกออกชา้ ๆ แลว้ทิง้ 

 
รปูภาพ 8: การถอดปลอกดา้มสแกน 
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ค าเตอืน: พืน้ผวิฉายแสง! 

หา้มแตะตอ้งพืน้ผวิฉายแสงการสมัผสัอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายถา้จ าเป็นตอ้งท าความสะอาด ใหใ้ชผ้า้ป้องกนัไฟฟ้า
สถติ-ทีม่ใีหใ้นกลอ่งใสป่ลอกหัวสแกนส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคู าแนะน าในกลอ่งใสป่ลอกดา้มสแกน 

 
รปูภาพ 9: พืน้ผวิฉายแสงของดา้มสแกน 

2. ท าความสะอาดและฆา่เชือ้ดา้มสแกนตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 10.2 

3. คอ่ย ๆ เลือ่นปลอกดา้มสแกนชิน้ใหมล่งบนปลายดา้มสแกนจนกวา่จะเขา้ที ่

หมายเหต:ุ ถา้เครือ่งสแกนจะไมถ่กูใชง้านทนัทหีลังจากนัน้ ใหใ้สป่ลอกป้องกนัสนี ้าเงนิ 

 
รปูภาพ 10: คอ่ย ๆ เลือ่นปลอกดา้มสแกนชิน้ใหมจ่นกวา่จะเขา้ที ่

1.5 ซอฟตแ์วร ์iTero 

ระบบ iTero Element 2 ใหมม่าพรอ้มกบัซอฟตแ์วรท์ีถ่กูตดิตัง้ตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์นระบบ iTero Element Flex ตามที่
อธบิายไวใ้นสว่น 2.2 
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2 เริม่ตน้ใชง้าน 

2.1 วธิกีารประกอบ 

2.1.1 การประกอบเครือ่งสแกน iTero Element 2 - แบบขาต ัง้ลอ้ 

โปรดท าตามวธิตีอ่ไปนีเ้พือ่ท าการประกอบเครือ่งสแกน iTero Element 2 ของคณุ 

 

แหลง่จา่ยไฟ 

 

แบตเตอรี ่

 

คลกิ 

 

ไฟฟ้า
กระแสตรง 

 

ปุ่ มเปิด/ปิด
เครือ่ง 

 

ดา้มสแกน 

 

จ าเป็นตอ้งใชค้น 
2 คนส าหรับการ
ตดิตัง้ 

 

A หนา้จอ
สมัผัส 

B สวติชไ์ฟ 

C ไฟ LED 

D ดา้มสแกน 

E แทน่วาง 

F ฐานลอ้ 

 

1. ตรวจสิง่ทีใ่หม้าในกลอ่ง 

 

2. เชือ่มตอ่ขาตัง้เขา้กบัฐานลอ้ 

 

3. ขนัสกร ู2 ตัวใหแ้น่นดว้ยประแจหกเหลีย่ม

ทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 

 

4. ถอดฝาครอบออกจากดา้นหลงัของ

ราวจับ 

 

5. แนบแทน่วางดา้มสแกนไวต้รง

ดา้นหนา้ของขาตัง้ลอ้ 
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6. ยดึแทน่วางไว ้ 

 

7. ขนัสกรดูา้นหลงัแทน่วางดา้มสแกนให ้

แน่นดว้ยประแจหกเหลีย่มทีม่ขีนาด

เล็กกวา่ 

 

8. ใสฝ่าครอบกลบัไปตรงดา้นหลังของ

ราวจับ 

 

9. ถอดฝาครอบแมเ่หล็กออกจากดา้นหลัง

ของกรอบขาตัง้ลอ้ 

 

10. คลายสกรแูละถอดฝาครอบแบตเตอรี ่

 

11. เลือ่นแบตเตอรีเ่ขา้ไปในชอ่งใส่

แบตเตอรีแ่ละขนัสกรใูหแ้น่น 

 

12. ยกหนา้จอสมัผสัขึน้เพือ่ยดึตดิไว ้

 

13. หมนุเครือ่งสแกนไปรอบ ๆ แลว้ขนั

สกรใูหแ้น่นเพือ่ยดึหนา้จอ 

 

14. เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัพอรต์ทีม่ป้ีาย

ก ากบั DC ดังทีแ่สดงในภาพถดัไป 
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เสยีบสายไฟ  

 

15. ปิดฝาครอบแมเ่หล็กดา้นหลัง 

 

16. วางดา้มสแกนลงบนแทน่วาง 

 

17. เชือ่มตอ่สายไฟดา้มสแกนเขา้กบั

ดา้นหลังของหนา้จอสมัผสั 

 

18. เชือ่มตอ่สายไฟทีด่า้นลา่งของขาตัง้

ลอ้ 

 

19. ยดึสายไฟเขา้กบัดา้นลา่งของขาตัง้

ลอ้ดว้ยทีย่ดึ 

 

20. วางต าแหน่งเว็บแคมบนหนา้จอสมัผสั

ส าหรับการฝึกอบรมหรอืการชว่ยเหลอื

ระยะไกล 

 

21. เชือ่มตอ่เว็บแคมเขา้กบัพอรต์ USB 

ทีด่า้นลา่งของหนา้จอสมัผสั 

 

22. เสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบไฟ AC 

จากนัน้กดปุ่ ม Power เพือ่เปิดเครือ่ง

สแกน 
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2.1.2 การประกอบเครือ่งสแกน iTero Element 2 – แบบขาต ัง้บนเคานเ์ตอร ์

โปรดท าตามวธิตีอ่ไปนีเ้พือ่ท าการประกอบเครือ่งสแกน iTero Element 2 ของคณุ 

 

1. ใสข่าตัง้เขา้ไปในกรอบ 

 

2. ขนัขาตัง้ใหแ้น่นโดยใชป้ระแจหก
เลีย่ม 

 

3. ถอดฝาครอบออก 

 

4. ปิดฝาครอบใหม ่

 

5. ยกหนา้จอสมัผสัขึน้เพือ่ยดึตดิไว ้

 

6. หมนุเครือ่งสแกนไปรอบ ๆ แลว้ขนั
สกรใูหแ้น่นเพือ่ยดึหนา้จอ 

 

7. ปิดฝาครอบ 

 

8. เชือ่มตอ่สายไฟเขา้กบัพอรต์ทีม่ี
ขอ้ความวา่ DC 

 

9. เชือ่มตอ่สายไฟดา้มสแกนเขา้กบั
ดา้นหลังของหนา้จอสมัผสั 
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10. วางต าแหน่งเว็บแคมบนหนา้จอ
สมัผัสส าหรับการฝึกอบรมหรอืการ
ชว่ยเหลอืระยะไกล 

 

11. เชือ่มตอ่เว็บแคมเขา้กบัพอรต์ USB 
ทีด่า้นลา่งของหนา้จอสมัผสั 

12. เสยีบสายไฟเขา้กบัเตา้เสยีบไฟ AC 
จากนัน้กดปุ่ ม Power เพือ่เปิดเครือ่ง
สแกน 
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2.1.3 การประกอบ เครือ่งสแกน iTero Element Flex 

โปรดท าตามวธิตีอ่ไปนีเ้พือ่ท าการประกอบเครือ่งสแกน iTero Element Flex ของคณุ 

A ฮับและสายไฟฮับ 

B แทน่วาง 

C ดา้มสแกนและสายไฟ 

D สาย USB เชือ่มตอ่แล็ปท็อปและฮับ 

 

1. วางดา้มสแกนลงบนแทน่วาง 

 

2. ตอ่สายไฟฮับเขา้กบัฮับ 

 

3. ตอ่สาย USB เขา้กบัฮับ 

 

4. ตอ่สาย USB เขา้กบัแล็ปท็อป 

 

5. ตอ่สายดา้มสแกนเขา้กบัฮับ 

6. เสยีบสายไฟของฮับเขา้ไปใน

เตา้เสยีบไฟกระแสสลับ 

หมายเหต:ุ  

• ฮับจะตอ้งเชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบ 
AC บนผนังตลอดเวลา 

• แล็ปท็อปควรเชือ่มตอ่กบั
เตา้เสยีบ AC บนผนังระหวา่งการ
สแกนภายในชอ่งปาก 
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2.2 การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์iTero - iTero Element Flex 

ระบบ iTero Element 2 ใหมม่าพรอ้มกบัซอฟตแ์วรท์ีถ่กูตดิตัง้ แตผู่ใ้ชจ้ะตอ้งตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์นระบบ iTero Element 
Flex 

หมายเหต:ุ กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ iTero บนระบบ Flex โปรดตดิตัง้การอัปเดต Windows ทีม่อียูท่ัง้หมดคอมพวิเตอร์
รุน่ใหมท่ีใ่ช ้Windows ควรใชก้ารอัปเดตโดยอัตโนมัต ิ

ส าหรับการตดิตัง้ซอฟตแ์วรแ์ละการก าหนดคา่ทีเ่หมาะสมของระบบ iTero Element Flex ของคณุ โปรดตรวจสอบสิง่
ตอ่ไปนี:้  

• ดา้มสแกนอยูอ่ยา่งปลอดภัยในแทน่วางและเชือ่มตอ่กบัฮับ 

• ฮับเชือ่มตอ่กบัแล็ปท็อป 

• แล็ปท็อปของคณุเสยีบปลั๊กไฟทีเ่ตา้รบัตดิผนังตลอดเวลาระหวา่งการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์

เพือ่ตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์iTero บนระบบ iTero Element Flex:  

1. ตดิตัง้การอัปเดต Windows ทีม่อียูท่ัง้หมด 

a.  เพือ่ตรวจสอบการอัปเดต Windows ใหเ้ปิดหนา้ตา่ง Windows Settings (Winkey + I) และคลกิ Update & 
Security  

b.  คลกิ Windows Update 

c.  คลกิ Check for updates เพือ่ดวูา่มกีารอปัเดตใหมอ่ยูห่รอืไม ่

2. ในกลอ่งขาเขา้ของอเีมลทีล่งทะเบยีน ใหค้น้หาอเีมล “iTero ของคณุถกูสง่แลว้” ซึง่จะมคี าแนะน าในการดาวนโ์หลด 

3. คลกิลงิกเ์พือ่เขา้ถงึหนา้ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรห์รอืไปที ่http: //download.itero.com 

4. บนเว็บไซตค์ลกิทีปุ่่ ม เร ิม่ตน้ ไฟล ์FirstTimeInstaller.exe จะถกูดาวนโ์หลด 

5. เรยีกใชไ้ฟลก์ารตดิตัง้ทีด่าวนโ์หลดมา และท าตามค าแนะน าบนหนา้จอเพือ่ท าการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ iTero ใหเ้สร็จ

สมบรูณ ์

หนา้จอ ยนิดตีอ้นรับ จะปรากฏขึน้ด าเนนิการตอ่ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 2.3 ดา้นลา่ง 

http://download.itero.com/
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2.3 การเขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกนเป็นคร ัง้แรก 

เมือ่คณุเปิดเครือ่งสแกนเป็นครัง้แรก หนา้จอ ยนิดตีอ้นรับ จะปรากฏขึน้:  

 
รปูภาพ 11: หนา้จอยนิดตีอ้นรบั 

เลอืกภาษาทีต่อ้งการและหนึง่ในโหมดตอ่ไปนี้:  

• โหมดสาธติ: ชว่ยใหค้ณุท าความคุน้เคยกบัคณุสมบัตขิองเครือ่งสแกนและฝึกหัดการสแกนโดยไมต่อ้งสง่การสแกน
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 2.4 

• Make it Mine ชว่ยใหค้ณุสามารถลงทะเบยีนสแกนเนอรส์ าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 2.5 

หมายเหต:ุ ถา้คณุเลอืกตัวเลอืกโหมดสาธติกอ่นตัวเลอืก Make It Mine คณุจะตอ้งรสีตารท์เครือ่งสแกนเพือ่เขา้ถงึ
ตัวเลอืก Make It Mine 

2.4 การท างานในโหมดสาธติ 

โหมดสาธติไดร้ับการออกแบบมาเพือ่ฝึกอบรมพนักงานใหมแ่ละเพือ่ฝึกการสแกนโหมดสาธติสามารถใชง้านไดท้กุเวลา
ส าหรับการฝึกฝนดา้นทันตกรรมเพือ่ฝึกบนเครือ่งสแกน iTero ส าหรับเทคนคิการสแกน แนวทางปฏบัิตสิ าหรับแบบฟอรม์
ใบสัง่ยา ประเภทกรณีการรักษา และส าหรบัท าความคุน้เคยกบัอนิเทอรเ์ฟซของ iTero โหมดสาธติแสดงทกุแงม่มุของ
กระบวนการสแกนและรวมถงึกรณีตัวอยา่งหลากหลาย เชน่ กรณีทางคลนิกิ กรณี Invisalign และกรณีการบรูณะ 

เมือ่มกีารใชโ้หมดสาธติส าหรบัฝึกหัดการสแกน ลายจาง ๆ บนพืน้หลัง และแท็กสแีดงทีม่มุซา้ยบนจะระบวุา่โหมดสาธติ
ก าลังท างานอยูโ่หมดสาธติสามารถใชไ้ดจ้ากหนา้จอ ยนิดตีอ้นรับ เมือ่เขา้สูร่ะบบเป็นครัง้แรก หรอืทีจ่ดุใดก็ไดโ้ดยแตะ
ทีโ่ลโก ้iTero บนหนา้จอหลัก 

หมายเหต:ุ การสแกนทีบ่ันทกึในโหมดสาธติจะไมส่ามารถถกูบันทกึหรอืถกูสง่ตอ่เพือ่การรกัษาคนไขไ้ด ้



 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  
 

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์ 15 

เพือ่เขา้สูโ่หมดสาธติหลงัจากลงชือ่เขา้ใช:้  

1. แตะทีโ่ลโก ้iTero Element ทีด่า้นบนของหนา้จอเครือ่งสแกน 

 
รปูภาพ 12: โลโก ้iTero Element 

2. แตะ โหมดสาธติ 

 
รปูภาพ 13: ตวัเลอืกโหมดสาธติ 

หนา้ตา่ง เขา้สูร่ะบบ จะปรากฏขึน้ ชว่ยใหค้ณุสามารถเลอืกผูใ้ชส้าธติได ้

 
รปูภาพ 14: หนา้ตา่งเขา้สูร่ะบบพรอ้มรายชือ่ผูใ้ชส้าธติ 
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3. ในการดกูรณีการบรูณะใหเ้ลอืกผูใ้ช ้Dr. Demo, iTero จากรายการแบบหลน่ลงของ ชือ่แพทย ์

 
รปูภาพ 15: ปุ่ มเขา้สูร่ะบบการสาธติ:  

4. แตะ เขา้สูร่ะบบการสาธติ 

หนา้จอหลักของโหมดสาธติจะปรากฏขึน้ พรอ้มกบั โหมดสาธติ แสดงอยูท่ีด่า้นบนซา้ยของหนา้ตา่ง 

 
รปูภาพ 16: หนา้จอหลกัของโหมดสาธติ 
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5. เพือ่ดกูรณีตัวอยา่ง ใหแ้ตะ ค าส ัง่ เพือ่แสดงรายการค าสัง่ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการและรายการค าสัง่ทีผ่า่นมา 

 
รปูภาพ 17: กรณีตวัอยา่งทีแ่สดงในรายการค าส ัง่ทีผ่า่นมา 

6. แตะกรณตีัวอยา่งทีต่อ้งการ 

กรณีทีเ่ลอืกจะถกูขยายเพือ่แสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี:้  

 
รปูภาพ 18: บานหนา้ตา่งค าส ัง่ทีผ่า่นมา - ตวัเลอืก 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท างานกบัค าสัง่ โปรดดทูีส่ว่น 6 
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2.4.1 ออกจากโหมดสาธติ 

เพือ่ออกจากโหมดสาธติ:  

• แตะโลโก ้iTero Element แลว้แตะ ออกจากการสาธติ เพือ่ออกจากโหมดสาธติ 

 
รปูภาพ 19: การออกจากโหมดสาธติ 

2.5 การลงทะเบยีนเครือ่งสแกน - ข ัน้ตอน Make It Mine 

เมือ่ลงทะเบยีนเครือ่งสแกน คณุจะตอ้งท าสิง่ตอ่ไปนีเ้พือ่ใหก้ระบวนการลงทะเบยีนเสร็จสมบรูณ์:  

• ชือ่ผูใ้ช ้

• รหสัผา่นผูใ้ช ้

• รหสัไอดบีรษัิท 

คณุจะไดร้ับอเีมลจากตัวแทน iTero พรอ้มขอ้มลูการเขา้สูร่ะบบและขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัขัน้ตอน Make It Mine 

หมายเหต:ุ ถา้คณุเขา้ถงึโหมดสาธติจากหนา้ ยนิดตีอ้นรบักอ่นลงทะเบยีนเครือ่งสแกน คณุจะตอ้งรสีตารท์เครือ่งสแกน
เพือ่เขา้ถงึตัวเลอืก Make It Mine 
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เพือ่ลงทะเบยีนเครือ่งสแกน:  

1. เลอืกภาษาทีต่อ้งการ 

2. แตะ Make It Mine 

หนา้ เชือ่มตอ่ จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 20: การเลอืกเครอืขา่ย 

3. เลอืกการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีต่อ้งการ แลว้แตะ ถดัไป 

การสือ่สารกบั Align ไดร้ับการยนืยนัแลว้ 

 
รปูภาพ 21: การยนืการสือ่ยนัสารกบั Align 
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4. เมือ่การยนืยันเสร็จสิน้ ใหแ้ตะ ถดัไป 

หนา้ เขตเวลา จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 22: การเลอืกเขตเวลาของคณุ 

5. แตะ ถดัไป ถา้เขตเวลาเริม่ตน้ถกูตอ้ง หรอืเลอืกเขตเวลาของคณุจากรายการแบบเลือ่นลง แลว้แตะ ใช ้

หนา้ ลงทะเบยีนระบบ จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 23: การลงทะเบยีนระบบเพือ่ก าหนดการต ัง้คา่เอง 
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6. ป้อนอเีมล รหัสผา่น และรหัสไอดบีรษัิทของคณุในฟิลดท์ีม่ใีห ้แลว้แตะ ลงทะเบยีน 

หนา้ การก าหนดคา่เครือ่งสแกน จะปรากฏขึน้โดยแสดงแพ็คเกจการสมคัรสมาชกิ iTero ของคณุ 

 
รปูภาพ 24: แพ็คเกจการสมคัรสมาชกิ iTero 

7. แตะ ถดัไป 

หนา้ ขอ้ตกลงใบอนุญาต จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 25: ขอ้ตกลงใบอนุญาต 
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8. หลังจากตรวจสอบขอ้ตกลงใบอนุญาตแลว้ ใหเ้ลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายเพือ่ยอมรับเงือ่นไขของขอ้ตกลง แลว้แตะ 
ถดัไป 

ระบบจะตรวจสอบการอัปเกรดและจะอัปเกรดเป็นเวอรช์ัน่ลา่สดุ ถา้ม ี

 
รปูภาพ 26: ตรวจสอบการอปัเดต 

9. แตะ ถดัไป 

ระบบไดร้ับการลงทะเบยีนและพรอ้มใชง้านแลว้ 

 
รปูภาพ 27: ระบบไดร้บัการลงทะเบยีนและพรอ้มใชง้านแลว้ 

10. แตะ เขา้สูร่ะบบ iTero Element เพือ่เขา้สูร่ะบบ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นตอ่ไปนี ้
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3 การท างานกบัเครือ่งสแกน iTero Element 2 และ iTero Element Flex 

3.1 การเขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกน 

เมือ่เปิดเครือ่งสแกน หนา้ตา่ง เขา้สูร่ะบบ จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 28: หนา้ตา่งเขา้สูร่ะบบ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุมขีอ้มลูบัญช ี MyAligntech ของคณุพรอ้ม เมือ่เขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกน iTero คณุจะตอ้งใชช้ือ่ 
อเีมลบัญช ีและรหสัผา่นของคณุกรอกขอ้มลูในฟิลดท์ีต่อ้งการทัง้หมดแลว้แตะทีปุ่่ ม เขา้สูร่ะบบ 

เพือ่เขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกน:  

1. เลอืกชือ่ผูใ้ชข้องคณุจากรายการแบบเลือ่นลงของ ชือ่แพทย ์

2. ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุใชเ้มือ่ลงทะเบยีนกบั myaligntech.com ทีอ่ยูอ่เีมลของคณุจะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัตถิา้คณุ
เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย จดจ าฉนัไว ้ในเซสชนัการเขา้สูร่ะบบกอ่นหนา้ 

3. ป้อนรหัสผา่นของคณุถา้คณุลมืรหสัผา่น คณุสามารถรเีซ็ตรหัสผา่นได ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.1.1 

4. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย จดจ าฉนัไว ้ เพือ่ใหร้ะบบจดจ าทีอ่ยูอ่เีมลของคณุในเซสชนัในอนาคตคณุจะตอ้งป้อน

รหสัผา่นของคณุเพือ่เขา้สูเ่ครือ่งสแกน 
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5. คลกิ เขา้สูร่ะบบ 

หนา้จอหลักของ iTero จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 29: หนา้จอหลกั iTero  
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3.1.1 การรเีซ็ตรหสัผา่นของคณุ:  

คณุสามารถรเีซต็รหสัผา่นของคณุได ้ถา้จ าเป็น 

เพือ่รเีซ็ตรหสัผา่นของคณุ:  

1. ในหนา้ตา่ง เขา้สูร่ะบบ ใหแ้ตะ ลมืรหสัผา่น 

 
รปูภาพ 30: ปุ่ มลมืรหสัผา่น 

หนา้ตา่งจะปรากฏขึน้ เพือ่อธบิายสิง่ทีค่ณุควรท าตอ่ไป 

 
รปูภาพ 31: ฟิลดอ์เีมลส าหรบัรหสัผา่นทีล่มื 

2. ในฟิลด ์อเีมล ใหป้้อนทีอ่ยูอ่เีมลทีค่ณุใชล้งทะเบยีนกบั myaligntech.com 
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3. คลกิ สง่ 

ค าถามเพือ่ความปลอดภยัทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ของคณุจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 32: ฟิลดค์ าตอบเพือ่ความปลอดภยั 

4. ป้อนค าตอบส าหรับค าถามเพือ่ความปลอดภยัของคณุ 

รหสัผา่นชัว่คราวจะถกูสง่ถงึคณุ 

5. ใชร้หัสผา่นชัว่คราวเพือ่เขา้สู ่myaligntech.com แลว้รเีซ็ตรหัสผา่นของคณุ 

6. ถา้คณุไมท่ราบทีอ่ยูอ่เีมลทีล่งทะเบยีน ของคณุใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ iTero 

3.2 การออกจากระบบเครือ่งสแกน 

เพือ่ปกป้องขอ้มลูผูป่้วยของคณุ คณุควรออกจากระบบเครือ่งสแกนเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน 

ตามคา่เริม่ตน้ คณุจะถกูน าออกจากระบบหลงัจากไมม่กีารใชง้านตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ ซึง่สามารถก าหนดได ้
ในการตัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.3.1 

เพือ่ออกจากระบบเครือ่งสแกน:  

1. แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้จอหลกั 

2. แตะ  เพือ่ออกจากระบบ 

หนา้ตา่ง เขา้สูร่ะบบ จะปรากฏขึน้ พรอ้มส าหรบัผูใ้ชร้ายตอ่ไปทีจ่ะเขา้สูร่ะบบ 
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3.3 การปิด เครือ่งสแกน 

ขอแนะน าใหปิ้ดระบบในตอนทา้ยของแตล่ะวัน เพือ่อนุญาตใหต้ดิตัง้การอัปเดตซอฟตแ์วร ์

เพือ่ปิดเครือ่งสแกน:  

1. ปิดไฟลแ์ละแอปพลเิคชนัทัง้หมด 

2. กดและปลอ่ยปุ่ ม Power ทีด่า้นลา่งขวาของหนา้จอเพือ่ปิดระบบ 

ค าเตอืน: การกดปุ่ มคา้งไวน้านกวา่ 4 วนิาทจีะเปิดใชง้านฮารด์รเีซ็ต ซึง่อาจท าใหเ้กดิปัญหา เชน่ หนา้จอสเีทาและสี

น ้าเงนิ 

3.4 การยา้ยเครือ่งสแกนภายในส านกังาน 

เครือ่งสแกน iTero Element 2 สามารถเคลือ่นยา้ยไดภ้ายในส านักงาน 

เพือ่ยา้ยเครือ่งสแกน:  

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ดา้มสแกนอยูใ่นแทน่วางอยา่งมั่นคง 

2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเตา้รับตดิผนัง 

3. วางเครือ่งไวท้ีต่ าแหน่งใหมแ่ละเสยีบปลั๊กเขา้กบัเตา้รับตดิผนัง 

3.5 สว่นตอ่ประสานกบัผูใ้ช ้

ซอฟตแ์วร ์ iTero มสีว่นตอ่ประสานกบัผูใ้ชท้ีใ่ชง้านไดง้า่ย ส าหรับการสแกนดจิทิัลเพือ่การทันตกรรมบรูณะและจัดฟันปุ่ ม
หนา้จอสมัผสัและดา้มสแกนถกูใชเ้พือ่ตอบสนองค าแนะน าบนหนา้จอระหวา่งกระบวนการการสแกน 

ส าหรับรายการทา่ทางสมัผสัหนา้จอทีส่ามารถใชไ้ด ้ดใูนสว่น 3.5.2 

 
รปูภาพ 33: หนา้จอหลกั iTero  



 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์
28 

ปุ่ มตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนหนา้จอหลัก:  

 

แบตเตอรี:่ แตะเพือ่ดปูระจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีภ่ายนอก iTero 

ตัวชีว้ดัแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้โดยแสดงเปอรเ์ซ็นตข์องประจแุบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูเ่มือ่ไอคอน
แบตเตอรีแ่สดงสญัลักษณ์รปูสายฟ้า แบตเตอรีก่ าลังชารจ์ 

 
รปูภาพ 34: ประจแุบตเตอรีท่ ีเ่หลอือยู ่

 

ศนูยก์ารเรยีนรู:้ แตะเพือ่เขา้ถงึสือ่การฝึกอบรมและวดิโีอเพือ่การศกึษาส าหรับเครือ่งสแกน 
iTero ของคณุ  

 

ล็อก: แตะเพือ่ออกจากระบบบัญชขีองคณุทกุครัง้ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเครือ่งสแกน ตามทีอ่ธบิายไว ้
ในสว่น 3.2สิง่นีจ้ะชว่ยใหม่ั้นใจวา่การปฏบัิตกิารทันตกรรมเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA และ

ขอ้มลูทางการแพทยท์ัง้หมดนัน้ปลอดภยั  

เคล็ดลบั: คณุควรล็อกระบบในขณะทีท่ าความสะอาด เพือ่หลกีเลีย่งการท ารายการโดยไมไ่ด ้
ตัง้ใจ 

 

การต ัง้คา่: แตะเพือ่ปรับการตัง้คา่ส าหรับเครือ่งสแกนของคณุ ตัวอยา่งเชน่ ส าหรับการ
ก าหนดคา่ดา้มสแกน การแปลภาษา การตัง้คา่ผูใ้ช ้และอืน่ ๆ  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 3.6 
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ความชว่ยเหลอื: แตะเพือ่แสดงความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทบัโปรง่แสง พรอ้มค าแนะน าเพือ่
ชว่ยในการน าทางคณุสมบัตแิละเครือ่งมอื 

 
รปูภาพ 35: ความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทบั 

ในมมุมองนี ้ปุ่ มจะเปลีย่นเป็น  แตะปุ่ มส าหรับความชว่ยเหลอืระยะไกลจากฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้สามารถตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ไดจ้ากทกุความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทับ 

หมายเหต:ุ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้กอ่นทีจ่ะพยายามเชือ่มตอ่จากระยะไกล  

แตะทีใ่ดก็ไดเ้พือ่ปิดความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทับและกลับมายังหนา้จอทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การสแกนใหม:่ แตะเพือ่เปิดหนา้ตา่ง การสแกนใหมเ่พือ่กรอก Rx กอ่นเริม่การสแกนใหม ่ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 4 

 

ผูป่้วยแตะเพือ่ดหูนา้ ผูป่้วยพรอ้มรายชือ่ผูป่้วยทัง้หมด หมายเลขแผนภมู ิและวันท าการสแกน
ลา่สดุของพวกเขา  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 5 

 

ค าส ัง่: แตะเพือ่แสดงรายการค าสัง่ทัง้หมดของคณุ  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 6 

 

ขอ้ความ: แตะเพือ่ดขูอ้ความของคณุจาก Align Technology  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 7 

ปุ่ ม แบตเตอรี ่และ การต ัง้คา่ จะปรากฏขึน้ในแตล่ะหนา้ตา่งเครือ่งสแกนเชน่กนั ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.5.1 
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3.5.1 แถบเครือ่งมอืเครือ่งสแกน 

แถบเครือ่งมอืตอ่ไปนีจ้ะปรากฏทีด่า้นบนของหนา้ตา่งเครือ่งสแกนแตล่ะหนา้ตา่ง:  

 

ปุ่ มกลาง 4 ปุ่ มจะแสดงสถานะปัจจบุันของกระบวนการการสแกน 

 

แตะเพือ่กลับไปทีห่นา้จอหลกั 

 
แสดงระยะปัจจบุันในกระบวนการสแกน ทัง้ยังระบดุว้ยปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ถกูไฮไลตใ์นแถบเครือ่งมอื 

 
แตะเพือ่กลับไปทีห่นา้ตา่ง การสแกนใหม ่เพือ่ด ูRx ตามทีอ่ธบิายในสว่น 4.1 

 แตะเพือ่ยา้ยไปทีโ่หมดการสแกนเพือ่สแกนผูป่้วย ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2 

 
แตะเพือ่ยา้ยไปทีโ่หมดดเูพือ่ดแูบบจ าลองทีส่แกน ตามทีอ่ธบิายในสว่น 4.3 

 
แตะเพือ่สง่แบบจ าลองทีส่แกนไปยังหอ้งปฏบัิตกิาร ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.4 

 

แตะเพือ่ดปูระจทุีเ่หลอือยูข่องแบตเตอรีภ่ายนอก iTero 

ตัวชีว้ดัแบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้โดยแสดงเปอรเ์ซ็นตข์องประจแุบตเตอรีท่ีเ่หลอือยูเ่มือ่ไอคอนแบตเตอรี่
แสดงสญัลักษณ์รปูสายฟ้า แบตเตอรีก่ าลังชารจ์ 

 
รปูภาพ 36: ประจแุบตเตอรีท่ ีเ่หลอือยู ่

 
แตะเพือ่ปรับการตัง้คา่ส าหรับ iTero ของคณุ ตัวอยา่งเชน่ ส าหรับการตัง้คา่ดา้มสแกน ภาษาทอ้งถิน่ 
การตัง้คา่ผูใ้ช ้และอืน่ ๆ  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ ดทูีส่ว่น 3.6 
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แตะเพือ่แสดงความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทับโปรง่แสง พรอ้มค าแนะน าเพือ่ชว่ยในการน าทางคณุสมบัติ
และเครือ่งมอื 

 
รปูภาพ 37: ความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทบั 

ในมมุมองนี ้ปุ่ มจะเปลีย่นเป็น แตะปุ่ มส าหรับความชว่ยเหลอืระยะไกลจากฝ่ายบรกิารลกูคา้สามารถ
ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ไดจ้ากทกุความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทับ 

แตะทีใ่ดก็ไดเ้พือ่ปิดความชว่ยเหลอืแบบซอ้นทับและกลับมายังหนา้จอทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.5.2 ทา่ทางการสมัผสัหนา้จอ 

ซอฟตแ์วร ์ iTero รองรับทา่ทางการสมัผสัหนา้จอ (หรอืทีเ่รยีกวา่มัลตทิัช)ทา่ทางเหลา่นีเ้ป็นการเคลือ่นไหวทีก่ าหนดไว ้
ลว่งหนา้ซึง่ใชใ้นการโตต้อบกบัอปุกรณ์มัลตทิัช 

ตัวอยา่งทา่ทางการสมัผสัหนา้จอทั่วไป:  

   
แตะ แตะสองครัง้ แตะคา้ง 

   

เลือ่น หมนุ ปัด 

   
แพน ซมูออก ซมูเขา้ 
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3.6 ก าหนดการต ัง้คา่เครือ่งสแกน 

การตัง้คา่เครือ่งสแกนชว่ยใหค้ณุสามารถก าหนดการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการและการตัง้คา่ทีแ่สดงตามคา่เริม่ตน้เมือ่คณุใช ้

เครือ่งสแกน 

เพือ่ก าหนดการต ัง้คา่เครือ่งสแกน:  

1. คลกิปุ่ ม  

หนา้ตา่ง การตัง้คา่ จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 38: หนา้ตา่งการต ัง้คา่ 

2. แตะการตัง้คา่ทีค่ณุตอ้งการก าหนด 

o การตัง้คา่คอมพวิเตอร ์ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.1 

o การตัง้คา่ผูใ้ช ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.2 

o การตัง้คา่ระบบ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.3 

หนา้ตา่งทีเ่กีย่วขอ้งจะเปิดขึน้ 

3. ท าการเปลีย่นแปลงของคณุ แลว้แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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3.6.1 การก าหนดการต ัง้คา่คอมพวิเตอร ์

การตัง้คา่คอมพวิเตอรช์ว่ยใหค้ณุก าหนดการตัง้คา่ความสวา่ง ระดับเสยีง Wi-Fi และเขตเวลาส าหรับเครือ่งสแกน 

3.6.1.1 การก าหนดการต ัง้คา่ความสวา่งเร ิม่ตน้ 

เพือ่ก าหนดการตัง้คา่ความสวา่งเริม่ตน้ ใหแ้ตะที ่ ความสวา่ง เลือ่นปุ่ มไปทีร่ะดับความสวา่งทีต่อ้งการแลว้แตะ  เพือ่
บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุ และกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 
รปูภาพ 39: การต ัง้คา่ความสวา่ง 

3.6.1.2 การก าหนดการต ัง้คา่ระดบัเสยีงเร ิม่ตน้ 

เพือ่ก าหนดระดบัเสยีงของระบบเริม่ตน้ ใหแ้ตะที ่ ระดบัเสยีง ใหเ้ลือ่นตัวเลือ่นไปทีร่ะดับเสยีงทีต่อ้งการแลว้แตะ  เพือ่
บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 

รปูภาพ 40: การต ัง้คา่ระดบัเสยีง 

นอกจากเสยีงของระบบ การตัง้คา่ระดับเสยีงจะก าหนดระดับเสยีงส าหรับเนือ้หาจากศนูยก์ารเรยีนรู ้  
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3.6.1.3 การก าหนดการต ัง้คา่ Wi-Fi 

ครัง้แรกทีค่ณุเชือ่มตอ่เครือ่งสแกนกบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของคลนิกิ คณุจะตอ้งเพิม่รหสัผา่นของคณุหลังจากนัน้ ตามคา่
เริม่ตน้ เครือ่งสแกนจะเชือ่มตอ่โดยอัตโนมตั ิ

เพือ่เชือ่มตอ่เครอืขา่ย Wi-Fi:  

1. แตะทีปุ่่ ม Wi-Fi 

รายการเครอืขา่ย Wi-Fi ในบรเิวณใกลเ้คยีงจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 41: รายการเครอืขา่ย Wi-Fi ใกลเ้คยีง 

2. เลอืกเครอืขา่ยคลนิกิของคณุ แลว้คลกิ เชือ่มตอ่ 

3. ป้อนรหัสความปลอดภยัเครอืขา่ย (รหสัผา่น) ในหนา้ตา่งทีเ่ปิดขึน้มา จากนัน้คลกิ เชือ่มตอ่ 

 
รปูภาพ 42: การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi ของคลนิกิ 

เครือ่งสแกนจะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi และสถานะจะเปลีย่นเป็น เชือ่มตอ่แลว้ 
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4. ถา้คณุไมต่อ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยโดยอัตโนมัต ิใหแ้ตะเครอืขา่ยทีค่ณุเชือ่มตอ่แลว้ แลว้แตะ ลมื 

คณุจะตอ้งเลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการและป้อนรหสัผา่น Wi-Fi ในครัง้ตอ่ไปทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่ 

 
รปูภาพ 43: การลมืหรอืตดัการเชือ่มตอ่จากเครอืขา่ย 

5. ถา้ตอ้งการตัดการเชือ่มตอ่จากเครอืขา่ย ใหค้ลกิ ตดัการเชือ่มตอ่ 

6. แตะ  เพือ่บันทกึการตัง้คา่ของคณุ และกลับไปทีห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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3.6.1.4 การก าหนดเขตเวลาของคณุ  

เพือ่ก าหนดเขตเวลาของคณุ ใหแ้ตะที ่ เขตเวลา เลอืกเขตเวลาของคณุจากรายการแบบเลือ่นลงแลว้แตะ  เพือ่บันทกึ
การเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 
รปูภาพ 44: การต ัง้คา่เขตเวลา 

หมายเหต:ุ สามารถเขา้ถงึการตัง้คา่เขตเวลาไดเ้ฉพาะเมือ่คณุเขา้สูร่ะบบเครือ่งสแกน 
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3.6.2 การก าหนดการต ัง้คา่ผูใ้ช ้

การตัง้คา่ผูใ้ชช้ว่ยใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคนสามารถก าหนดการตัง้คา่ทีแ่สดงตามคา่เริม่ตน้เมือ่ผูใ้ชเ้ฉพาะเขา้สูเ่ครือ่งสแกน 

3.6.2.1 การก าหนดการต ัง้คา่การสแกน 

คณุสามารถก าหนดการตัง้คา่เริม่ตน้ทีไ่ดร้ับการพจิารณาไดเ้มือ่สแกนผูป่้วย 

เพือ่ก าหนดการต ัง้คา่การสแกน:  

1. แตะทีปุ่่ ม การต ัง้คา่การสแกน 

 
รปูภาพ 45: หนา้ตา่งการต ัง้คา่การสแกน 
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2. เลอืกคา่การก าหนดการสแกนเริม่ตน้จากหนา้ตา่ง การตัง้คา่การสแกน 

การต ัง้คา่การสแกน ตวัเลอืกการสแกน 

ต าแหนง่การสแกน เลอืกต าแหน่งของคณุขณะสแกนผูป่้วย:  

• ดา้นหลังผูป่้วย 

• ดา้นหนา้ผูป่้วย 

ทศิทางการหมนุ เลอืกทศิทางการหมนุเริม่ตน้:  

• ปลายดา้มสแกนหันเขา้หาหนา้จอ 

• ฐานดา้มสแกนหันเขา้หาหนา้จอ 

ทศิทางทชัแพด เลอืกทศิทางทชัแพดเริม่ตน้:  

• ปลายดา้มสแกนหันเขา้หาหนา้จอ 

• ฐานดา้มสแกนหันเขา้หาหนา้จอ 

ชอ่งท าเครือ่งหมายชอ่ง
มองภาพกระจก
ส าหรบัขากรรไกรบน 

เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายนีเ้พือ่ก าหนดทศิทางของชอ่งมองภาพเมือ่ท าการสแกน
ขากรรไกรดา้นบน 

ชอ่งท าเครือ่งหมาย 
แสดงสขีณะสแกน 

เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายนีเ้พือ่สแกนแบบส ีตามคา่เริม่ตน้ 

ล าดบัการสแกน เลอืกล าดับการสแกนขากรรไกร:  

• ขากรรไกรบนกอ่น 

• ขากรรไกรลา่งกอ่น 

ล าดบัการบรูณะ
ขากรรไกร 

เลอืกล าดับการสแกนกรามส าหรับประเภทกรณีการบรูณะ:  

• กรามตรงขา้มเป็นล าดับแรก 

• กรามทีเ่ตรยีมไวเ้ป็นล าดับแรก 

ล าดบัการบรูณะสว่นที่
เตรยีมไว ้

เลอืกล าดับการสแกนฟันทีเ่ตรยีมไวแ้ละสว่นโคง้ในประเภทกรณีการบรูณะ:  

• สว่นทีเ่ตรยีมไวเ้ป็นล าดับแรก 

• สว่นโคง้เป็นล าดับแรก 

• ไมม่คีูม่อื 

ชอ่งท าเครือ่งหมายเปิด
ใชง้านค าแนะน าคูม่อื 

เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายนีเ้พือ่แสดงค าแนะน าเมือ่สแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 

4.2.1 



 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  
 

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์ 39 

การต ัง้คา่การสแกน ตวัเลอืกการสแกน 

ชอ่งท าเครือ่งหมาย
ไฮไลตช์ว่งการสแกน
ทีแ่นะน า 

เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายนีเ้พือ่ไฮไลตเ์ฉพาะชว่งการสแกนบนตัวควบคมุทศิทาง 

 
รปูภาพ 46: ไฮไลตเ์ฉพาะชว่งการสแกนเทา่น ัน้ 

ขอ้เสนอแนะการสแกน
เพิม่เตมิ 

เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แสดงพืน้ทีท่ีไ่มม่กีายวภิาคในขณะสแกน 

ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.3.1 

• ทันตกรรมจดัฟัน  

• บรูณะ 

3. แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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3.6.2.2 การก าหนดการต ัง้คา่ Rx 

คณุสามารถก าหนดการตัง้คา่ทีแ่สดงตามคา่เริม่ตน้เมือ่คณุเปิดหนา้ตา่ง รายละเอยีดการสแกนเพือ่กรอก Rx ใหม ่

เพือ่ก าหนดการต ัง้คา่การสแกน:  

1. แตะทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ Rx 

 
รปูภาพ 47: หนา้ตา่งการต ัง้คา่ Rx 

2. เลอืกคา่ก าหนด Rx เริม่ตน้ของคณุจากหนา้ตา่ง การตัง้คา่ Rx 

การต ัง้คา่ Rx ตวัเลอืก Rx 

รหสัไอดฟีนั เลอืกระบบรหสัไอดฟัีนเริม่ตน้:  

• FDI 

• ADA 

• ควอแดรนต ์

ระบบเฉดส ี เลอืกระบบเฉดสเีริม่ตน้:  

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• อืน่ ๆ 
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การต ัง้คา่ Rx ตวัเลอืก Rx 

ประเภทกรณี เลอืกประเภทกรณีเริม่ตน้:  

• ไมม่คีา่เริม่ตน้ 

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

• Chair Side Milling 

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• บรูณะ 

หมายเหต:ุ รายการตวัเลอืกทีม่อียูจ่ะเปลีย่นแปลงไปตามแพ็คเกจการสมัคร
สมาชกิของคณุ 

3. แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

3.6.2.3 การก าหนดการต ัง้คา่ลายเซ็น 

คณุสามารถก าหนดการตัง้คา่เริม่ตน้ทีแ่สดงเมือ่สง่ค าสัง่ไปยังหอ้งปฏบัิตกิาร 

เพือ่ก าหนดการต ัง้คา่ลายเซ็น:  

1. แตะทีปุ่่ ม การต ัง้คา่ลายเซ็น 

 
รปูภาพ 48: หนา้ตา่งการต ัง้คา่ลายเซ็น 



 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์
42 

2. ก าหนดการตัง้คา่ลายเซ็นเริม่ตน้ของคณุ 

การต ัง้คา่ลายเซ็น ตวัเลอืกลายเซ็น 

ใบอนุญาต เพิม่หมายเลขใบอนุญาตของคณุ 

ลายเซ็น เพิม่ลายเซ็นของคณุ 

การใชง้านลายเซ็น เลอืกหนึง่ในตัวเลอืกลายเซ็นตอ่ไปนี:้  

• ลงชือ่หนึง่ครัง้และบันทกึเพือ่ใชก้บัแตล่ะ Rx 

• ไมบั่นทกึลายเซ็นของฉัน (ตอ้งมลีายเซ็นส าหรับแตล่ะ Rx) 

• ปิดใชง้านฟังกช์นันี ้(ส าหรับผูใ้ชน้ีเ้ทา่นัน้) 

3. แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

3.6.2.4 การก าหนดการต ัง้คา่ภาษา 

แตะที ่ภาษา เลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการจากรายการแบบหลน่ลงแลว้แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสู่

หนา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 
รปูภาพ 49: หนา้ตา่งการต ัง้คา่ภาษา 
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3.6.3 การก าหนดการต ัง้คา่ระบบ 

การตัง้คา่ระบบชว่ยใหค้ณุสามารถตัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ เรยีกใชก้ารวนิจิฉัย ดใูบอนุญาต ดขูอ้มลูระบบ ซงิคก์ารก าหนดคา่ 
และก าหนดการตัง้คา่การสง่ออก 

3.6.3.1 การก าหนดการต ัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดความเป็นสว่นตัวและความปลอดภยั คณุจะถกูน าออกจากระบบเครือ่งสแกนหลังจากไมม่ี
การใชง้านตามระยะเวลาทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ตามคา่เริม่ตน้ เวลานีถ้กูตัง้ไวท้ี ่ 4 ชัว่โมง แตค่ณุสามารถเปลีย่นมันไดถ้า้
ตอ้งการ 

เพือ่ก าหนดชว่งเวลาการไมไ่ดใ้ชง้าน:  

1. คลกิปุ่ ม การต ัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ  

หนา้ตา่ง การตัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 50: หนา้ตา่งการต ัง้คา่การเขา้สูร่ะบบ 

2. เลอืกชว่งเวลาการไมไ่ดใ้ชง้านซึง่ผูใ้ชจ้ะถกูน าออกจากระบบเครือ่งสแกนหลังจากนี ้ (เวลาขัน้ต า่สดุ: 10 นาท,ี เวลา
ขัน้สงูสดุ: 10 ชัว่โมง) 

3. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย รกัษาการเขา้สูร่ะบบเอาไวใ้นระหวา่งการรสีตารท์ระบบ เพือ่จดจ ารหสัผา่นของผูใ้ชถ้า้

ระบบรสีตารท์กอ่นรอบระยะเวลาการออกจากระบบจากการไมไ่ดใ้ชง้าน 

4. แตะ  เพือ่บันทกึการเปลีย่นแปลงของคณุและกลับสูห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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3.6.3.2 ก าลงัเรยีกใชก้ารวนิจิฉยั 

แตะที ่การวนิจิฉยั เพือ่ตรวจสอบการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยและความเร็ว 

เพือ่เรยีกใชก้ารวนิจิฉยัระบบ:  

1. แตะทีปุ่่ ม การวนิจิฉยั 

การเชือ่มตอ่เครอืขา่ยและความเร็วจะถกูตรวจสอบ 

 
รปูภาพ 51: หนา้ตา่งการวนิจิฉยั 

2. แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้ตา่ง การตัง้คา่  
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3.6.3.3 ใบอนุญาต 

แตะที ่ ใบอนญุาต เพือ่ดรูายการสว่นประกอบซอฟตแ์วรบ์คุคลทีส่ามทีต่ดิตัง้บนเครือ่งสแกน แลว้แตะ  เพือ่กลับไปที่
หนา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 
รปูภาพ 52: หนา้ตา่งขอ้มลูการออกใบอนุญาต 
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3.6.3.4 ขอ้มลูระบบ 

แตะที ่ขอ้มลูระบบ เพือ่ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัเวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้อยูใ่นปัจจบัุน และหมายเลขซเีรยีลฮารด์แวร ์และ

รหสัไอด ีจากนัน้แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 

 
รปูภาพ 53: หนา้ตา่งขอ้มลูระบบ 

3.6.3.5 การก าหนดการซงิค ์

แตะที ่การก าหนดคา่การซงิค ์เพือ่ซงิคก์ารอัปเดตใหมจ่ากเซริฟ์เวอร ์ตวัอยา่งเชน่ ตัวเลอืกซอฟตแ์วรใ์หม ่

แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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3.6.3.6 การต ัง้คา่การสง่ออก 

คณุสามารถก าหนดระยะเวลาการเก็บไฟลส์ง่ออกกอ่นทีจ่ะถกูลบไดน้อกจากนีค้ณุสามารถดทูีอ่ยูเ่ครอืขา่ยทอ้งถิน่ของไฟล์
ทีส่ง่ออกในตัวอักษรตัวหนา (เริม่ตน้ดว้ย“ \\”)ทีอ่ยูน่ีส้ามารถเขา้ถงึไดจ้ากคอมพวิเตอรท์กุเครือ่งภายในเครอืขา่ยทอ้งถิน่ 

หมายเหต:ุ ถา้ตอ้งการ คณุสามารถสง่ออกไฟลไ์ดต้ลอดเวลาจาก MyiTero 

เพือ่แกไ้ขการต ัง้คา่การสง่ออก:  

1. แตะทีปุ่่ ม การต ัง้คา่การสง่ออก 

2. เลอืกจ านวนวันทีไ่ฟลส์ง่ออกจะถกูลบหลังจากนัน้ตามคา่เริม่ตน้ สิง่นีถ้กูตัง้คา่ไวท้ี ่30 วัน 

 
รปูภาพ 54: หนา้ตา่งการต ัง้คา่การสง่ออก - การลบไฟลส์ง่ออก 

3. ถา้จ าเป็น ใหค้ลกิ ลา้งขอ้มลูการสง่ออกทนัท ีเพือ่ลบไฟลส์ง่ออกทันท ี

4. แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้ตา่ง การตัง้คา่ 
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4 เริม่การสแกนใหม ่

แตะทีปุ่่ ม การสแกนใหม ่เพือ่เริม่กระบวนการสแกน 

 

หนา้ตา่ง การสแกนใหม ่จะปรากฏขึน้ เชน่เดยีวกบัแถบเครือ่งมอืทีแ่สดงกระบวนการความคบืหนา้ของคณุ 

 
รปูภาพ 55: หนา้ตา่งการสแกนใหมจ่ะแสดง Rx ทีว่า่งเปลา่และแถบเครือ่งมอืความกา้วหนา้ทีด่า้นบนของหนา้ตา่ง 

กระบวนการสแกนตอ้งมขีัน้ตอนตอ่ไปนี ้ซึง่จะแสดงบนแถบเครือ่งมอื:  

 
 

 
กรอกขอ้มลู Rx ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.1 

 
การสแกนผูป่้วย ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2 

 
การดกูารสแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.3 

 
การสง่การสแกนไปทีห่อ้งปฏบัิตกิาร ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.4 

ความกา้วหนา้ปัจจบุันของคณุจะถกูไฮไลตบ์นแถบเครือ่งมอื 
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4.1 การกรอก Rx 

ขัน้ตอนแรกในกระบวนการสแกนคอืการกรอกขอ้มลู Rx (ใบสัง่ยา)หนา้ตา่ง การสแกนใหม ่ชว่ยใหค้ณุป้อนรายละเอยีดของ
ผูป่้วยรวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทกรณีฟิลดท์ีม่เีครือ่งหมายดอกจันสแีดงเป็นฟิลดบั์งคับ 

หลังจากทีค่ณุกรอกขอ้มลูใน Rx คณุสามารถคลกิ  เพือ่ยา้ยไปยังโหมดการสแกนและสแกนผูป่้วย ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
สว่น 4.2 

เพือ่กรอก Rx:  

1. ป้อนชือ่และนามสกลุของผูป่้วยในฟิลดท์ีใ่หไ้ว ้

2. จากรายการแบบเลือ่นลง ประเภทกรณี เลอืกประเภทกรณทีีต่อ้งการ 

หมายเหต:ุ รายการประเภทกรณีทีแ่สดงจะขึน้อยูก่บัแพ็คเกจการสมัครสมาชกิของคณุ 

 
รปูภาพ 56: การเลอืกประเภทกรณีทีต่อ้งการ 

ประเภทกรณีตอ่ไปนีม้พีรอ้มใชง้านตามคา่เริม่ตน้ โดยขึน้อยูก่บัวา่คณุมแีพ็กเกจการสมัครสมาชกิการบรูณะหรอืทันตก
รรมจดัฟัน:  

o Chair Side Milling: การสแกนบรูณะโดยไมจ่ าเป็นตอ้งสง่การสแกนไปยังหอ้งปฏบัิตกิารเพือ่การสรา้ง
แบบจ าลองและการมลิลิง่ 

o iRecord: การสแกนอยา่งงา่ยโดยไมม่กีารดดัแปลงเพิม่เตมิ สว่นใหญใ่ชส้ าหรับการอา้งองิและแทนทีก่ารเก็บแบบ
ปนูปลาสเตอรต์ามทีก่ฎหมายก าหนด(กรณีประเภทนีส้ามารถเปลีย่นเป็น iCast หรอื Invisalign ไดใ้นภายหลังถา้
จ าเป็น) 

o iCast เหมอืนกบั iRecord แตแ่สดงแบบจ าลอง ABO และขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองทีส่ามารถลบขอ้มลูทีไ่มไ่ด ้
ใชแ้ละปรับสบฟันไดถ้า้จ าเป็น(กรณีประเภทนีส้ามารถเปลีย่นเป็น iCast หรอื Invisalign ไดใ้นภายหลังถา้จ าเป็น) 

o Invisalign การสแกนพืน้ฐานส าหรับการรกัษา Invisalign แบบจ าลองจะตอ้งถกูสแกนโดยไมม่รีใูด ๆ เพือ่ให ้
แน่ใจวา่เครือ่งมอืจัดฟันนัน้พอดกีบัฟันของผูป่้วยมากทีส่ดุ 

o Vivera: การสแกนอยา่งงา่ยโดยไมม่กีารดัดแปลงเพิม่เตมิส าหรับรเีทนเนอรใ์สซึง่คลา้ยกบัเครือ่งมอืจดัฟันแบบ 
Invisalign ชิน้เดยีว ซึง่จะรักษาต าแหน่งของฟันหลังการรักษาเอาไว ้

o Pre-Debond Vivera: การสแกนทีใ่ชก้บัผูป่้วยในขณะทีย่งัตดิเหล็กจดัฟันจะไดร้ับรเีทนเนอร ์Vivera เมือ่นัดถอด
เครือ่งมอืจัดฟัน 

o Invisalign + iRecord บันทกึไฟล ์(iRecord) และอัปโหลดการสแกน Invisalign ไปยังพอรท์ลั IDSบันทกึการ
สแกนทีแ่ตกตา่งกนัสองแบบตามทีอ่าจมกีารรอ้งขอเพือ่จดุประสงคใ์นการคนืเงนิประกนั 
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o บรูณะ: การสแกนทีค่ณุตอ้งสง่ไปยังหอ้งปฏบัิตกิารส าหรับการสรา้งแบบจ าลองหรอืการมลิลิง่ 

▪ ขยาย - สแกนฟัน 6 ซี ่

▪ ควอแดรนต ์- สแกนฟัน 4-6 ซีส่ าหรับครอบฟันชิน้เดยีว 

▪ สว่นโคง้เตม็ - สแกนฟันทกุซี ่

▪ การอา้งองิ - ไมไ่ดเ้ลอืกฟันทีถ่กูเตรยีมไวล้ว่งหนา้หรอืการบรูณะ 

หนา้ตา่ง การสแกนใหม ่จะปรากฏขึน้ตามประเภทกรณทีีเ่ลอืก 

 
รปูภาพ 57: หนา้ตา่งการสแกนใหม ่- ประเภทกรณี iRecord 

3. โดยขึน้อยูก่บัประเภทของกรณีทีเ่ลอืก ใหก้รอกรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 

o ประเภทกรณี บรูณะ และ Chair Side Milling ดทูีส่ว่น 4.1.1 

o iCast: เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย มเีหล็กดดัฟนั ถา้ผูป่้วยมเีหล็กดัดฟัน 

o iRecord:  

▪ เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย มเีหล็กดดัฟนั ถา้ผูป่้วยมเีหล็กดดัฟัน 

▪ เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายหลายสบฟนั ถา้จ าเป็นตอ้งใชก้ารสแกนแบบหลายสบฟันสิง่นีจ้ะชว่ยใหค้ณุรกัษา
ความสมัพันธ ์2-สบฟันตามความตอ้งการของคณุ และจะสง่ขอ้มลูสบฟันทีแ่มน่ย าไปยังหอ้งปฏบัิตกิารส าหรับ
การผลติอปุกรณ์ เชน่ อปุกรณ์รักษาโรคหยดุหายใจขณะหลับ 

ถา้แพ็คเกจการสมัครสมาชกิของคณุมตีัวเลอืก บนัทกึสดุทา้ย คณุจะสามารถเลอืกขัน้ตอนการรักษาไดส้ าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดเูอกสารประกอบของ Invisalign 

4. ถา้ม ีจากรายการแบบเลือ่นลง สง่ถงึ เลอืกหอ้งปฏบิัตกิารทีค่วรสง่การสแกนไป 

5. แตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่ยา้ยไปยังโหมดการสแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2 
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4.1.1 การท างานกบัประเภทการสแกนบรูณะ 

เมือ่เลอืกประเภทกรณีการบรูณะ คณุจะตอ้งเลอืกฟันทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้ับการบรูณะ ประเภทของการบรูณะทีต่อ้งการ รวมถงึ
วัสด ุเฉดส ีและอืน่ ๆ ของการบรูณะ 

เพือ่สแกนกรณีการบรูณะหรอื chairside milling 

1. จากรายการแบบเลือ่นลง ประเภทกรณี เลอืก บรูณะ 

แผนภมูฟัินจะปรากฏขึน้ในหนา้ตา่ง 

 
รปูภาพ 58: หนา้ตา่งการสแกนใหม ่- ประเภทกรณีทีไ่ดร้บัการบรูณะพรอ้มแผนภมูฟินั 

2. เลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย การสแกนกอ่นการรกัษา ถา้คณุตอ้งการสแกนผูป่้วยกอ่นท าการเตรยีมฟันทีเ่กีย่วขอ้งใน
กรณีนีผู้ป่้วยจะตอ้งถกูสแกนสองครัง้ - กอ่นหนา้และหลังจากทีฟั่นไดร้ับการเตรยีมการ 

การสแกนกอ่นการรักษาชว่ยใหห้อ้งปฏบัิตกิารสามารถคดัลอกกายวภิาคดัง้เดมิไปสูก่ารบรูณะใหมไ่ด ้
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3. ในแผนภมูฟัิน แตะทีฟั่นทีจ่ะบรูณะ 

รายการตัวเลอืกการรักษาทีม่อียูส่ าหรับฟันทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 59: รายชือ่ตวัเลอืกการรกัษาบรูณะ 

รายการตัวเลอืกการรักษาจะเหมอืนกนัส าหรบัฟันทกุซี ่ยกเวน้ดังตอ่ไปนี:้  

o Inlay และ Onlay: เกีย่วขอ้งเฉพาะกบัฟันกรามและฟันกรามนอ้ยเทา่นัน้ 

o Veneer: เกีย่วขอ้งเฉพาะกบัฟันหนา้ตัดและฟันกรามนอ้ยเทา่นัน้ 
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4. เลอืกตัวเลอืกการรักษาทีต่อ้งการ เชน่ ครอบฟัน 

คณุจะไดร้ับแจง้ใหเ้ลอืกตัวเลอืกการรักษาทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัค าสัง่ทางทันตกรรมทีค่ณุเลอืก 

 
รปูภาพ 60: การก าหนดคณุสมบตักิารบรูณะ 

5. เลอืกการตัง้คา่ตอ่ไปนีจ้ากรายการ-แบบเลือ่นลงทีเ่กีย่วขอ้งการตัง้คา่ทีถ่กูท าเครือ่งหมายดอกจันเป็นสิง่บังคับเริม่แรก 
เฉพาะการเลอืกวัสดเุทา่นัน้ทีบ่ังคับ แตเ่มือ่เลอืกวัสดแุลว้ การตัง้คา่อืน่ ๆ จะกลายเป็นสิง่บังคับโดยขึน้อยูก่บัวัสดทุี่
เลอืกนอกจากนีต้ัวเลอืกในการตัง้คา่แตล่ะรายการจะเปลีย่นไปตามวสัดทุีเ่ลอืก 

o วสัด:ุ วสัดทุีใ่ชใ้นการจดัท าค าสัง่ทางทันตกรรม 

o การออกแบบการเตรยีมการ: รปูรา่งของเสน้สิน้สดุ (เสน้ขอบ) จะถกูสรา้งโดยผูใ้ชร้ะหวา่งการเตรยีมการคณุตอ้ง
เลอืกสิง่นีส้ าหรบัทัง้ดา้นกระพุง้แกม้และดา้นลิน้ 

o การออกแบบขอบ: ประเภทของความสมัพันธเ์สน้ขอบโลหะเซรามกิ-นัน้จ าเป็นส าหรับฐานครอบฟันโลหะที่
เลอืก-คณุตอ้งเลอืกสิง่นีส้ าหรบัทัง้ดา้นกระพุง้แกม้และดา้นลิน้ส ิง่นีเ้กีย่วขอ้งกบังานทันตกรรมโลหะเทา่นัน้ 

o ระบบเฉดส:ี ระบบทีถ่กูใชส้ าหรับเลอืกเฉดสขีองครอบฟัน 

▪ ฟนัหนา้ตดั: เฉดสสี าหรับบรเิวณฟันหนา้ตัดของครอบฟัน 

▪ ตวั: เฉดสสี าหรับบรเิวณฟันหนา้ตัดของครอบฟัน 

▪ เหงอืก: เฉดสสี าหรับบรเิวณเหงอืกของครอบฟัน 

o เฉดสหีนา้ตดั: เฉดสขีองฟันทีเ่ตรยีมไว ้
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6. แตะ เพือ่บันทกึการเลอืกของคณุและกลับไปทีห่นา้ตา่ง การสแกนใหม ่ 

การตัง้คา่ของคณุจะปรากฏในพืน้ที ่ขอ้มลูการรกัษา 

 
รปูภาพ 61: พืน้ทีข่อ้มลูการรกัษา 

คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่ของคณุไดต้ลอดเวลากอ่นทีจ่ะสง่การสแกนโดยการแตะ  

4.2 การสแกนผูป่้วย 

หลังจากกรอก Rx แลว้ใหแ้ตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่เขา้สูโ่หมดการสแกนหนา้ตา่ง การสแกน จะปรากฏขึน้ ท าใหค้ณุ
สามารถเริม่สแกนผูป่้วยได ้

ในขณะทีส่แกน คณุสามารถด าเนนิการตอ่ไปนีไ้ด:้  

• ดขูอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.3.1 

• สลับระหวา่งโหมดสแีละขาวด า ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.3.2 

หลังจากการสแกน คณุสามารถแกไ้ขการสแกนโดย:  

• การลบสว่น ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.1 

• การลบพืน้ทีท่ีเ่ลอืก ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.2 

• การจับภาพบรเิวณทีไ่มม่กีายวภิาค ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.3 

เมือ่คณุสแกนผูป่้วยเสร็จแลว้ใหแ้ตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่ยา้ยไปโหมด ด ูทีซ่ ึง่คณุสามารถม่ันใจไดว้า่การสแกนของ
คณุเสร็จสมบรูณ์กอ่นทีจ่ะสง่ไปยังหอ้งปฏบัิตกิารหรอืทีเ่ก็บขอ้มลู ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.3 
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4.2.1 ค าแนะน าในการสแกน 

ทันททีีค่ณุยา้ยไปทีโ่หมดการสแกน ล าดับการสแกนทีแ่นะน าส าหรับสว่นการสแกนทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ทีก่ ึง่กลางของ
หนา้ตา่งเครือ่งสแกนหนา้ตา่งจะหายไปโดยอัตโนมัตหิลังจากนัน้สกัครู ่ หรอืคณุสามารถแตะทีใ่ดก็ไดบ้นหนา้จอเพือ่ซอ่น
หนา้ตา่งนี ้

iTero แนะน าใหค้ณุท าตามล าดับการสแกนเพือ่ผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุ 

 
รปูภาพ 62: ล าดบัการสแกนทีแ่นะน า - กรามลา่ง 

หมายเหต:ุ ถา้คณุเลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย ไมต่อ้งแสดงอกี ค าแนะน านีจ้ะไมป่รากฏในการสแกนในอนาคตคณุสามารถ
เรยีกคนืค าแนะน าได ้โดยเปิดใชง้านในการตัง้คา่ การสแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.2.1 

นอกจากนี ้ถา้คณุคลกิทีปุ่่ มดา้มสแกนทัง้คูพ่รอ้มกนั ค าแนะน าตอ่ไปนีจ้ะปรากฏขึน้:  

 
รปูภาพ 63: ค าแนะน าดา้มสแกน 
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4.2.2 แนวทางปฏบิตัทิ ีด่ที ีส่ดุในการสแกน 

iTero แนะน าวธิปีฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุตอ่ไปนีส้ าหรบัการสแกนกรณีบรูณะ:  

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟันทีเ่ตรยีมไวแ้ละบรเิวณโดยรอบนัน้ปลอดจากเศษน ้าลายและการปนเป้ือนดว้ยเลอืด 

• ฟันทีเ่ตรยีมไวค้วรแหง้และเสน้ขอบควรปราศจากเนือ้เยือ่ 

• คณุควรท าความคุน้เคยกบัเทคนคิการสแกนทีเ่หมาะสมและหลกีเลีย่งการสแกนเกนิ 

4.2.3 ตวัเลอืกการสแกน 

ในโหมดการสแกน คณุสามารถเลอืกตัวเลอืกตอ่ไปนีไ้ด:้  

• ดขูอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.3.1 

• สลับส/ีขาวด า ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.3.2 

• แกไ้ขการสแกน:  

o ลบสว่นหนึง่ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.1 

o ลบตัวเลอืกหนึง่ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.2 

o เตมิกายวภิาคทีข่าดหายไป ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.3 

4.2.3.1 ขอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ 

คณุสามารถเปิดใชง้านโหมดขอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ  เพือ่เตอืนใหค้ณุทราบถงึพืน้ทีท่ีต่อ้งการการสแกน
เพิม่เตมิ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะไมพ่ลาดพืน้ทีส่ าคัญซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ทัง้แบบจ าลอง 

บรเิวณทีม่กีายวภิาคทีข่าดหายไปจะถกูไฮไลตด์ว้ยสแีดงเมือ่ท าการสแกนในโหมดขาวด า และสมีว่งเมือ่ท าการสแกนใน
โหมดส ี 

  

รปูภาพ 64: พืน้ทีท่ ีม่กีายวภิาคทีข่าดหายไปจะแสดงโดยมแีละไมม่ขีอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ - ขาวด า 
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รปูภาพ 65: พืน้ทีท่ ีม่กีายวภิาคทีข่าดหายไปจะแสดงโดยมแีละไมม่ขีอ้เสนอแนะการสแกนเพิม่เตมิ - โหมดส ี

ตามคา่เริม่ตน้ โหมดนีจ้ะถกูเปิดใชง้าน แตส่ามารถปิดใชง้านไดใ้นแตล่ะกรณีโดยการคลกิ  หรอืตามคา่เริม่ตน้ในการ
ตัง้คา่สแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.2.1 

4.2.3.2 สลบัสกีารสแกน 

ปุ่ มสลับส ี  ชว่ยใหค้ณุสลับระหวา่งโหมดสแีละโหมดขาวด าสิง่นีใ้ชไ้ดก้บัทัง้การสแกนและการดปูระเภทกรณีทัง้หมด  

  
รปูภาพ 66: แบบจ าลองทีแ่สดงในโหมดสแีละขาวด า 

ตามคา่เริม่ตน้ แบบจ าลองจะถกูสแกนเป็นส ีแตค่ณุสามารถสลบัการแสดงผลตอ่กรณีโดยคลกิ  หรอืตามคา่เริม่ตน้ใน
การตัง้คา่สแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.2.1 
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4.2.3.3 สลบัไปยงัสว่นการสแกนถดัไป 

ในระหวา่งการสแกน สว่นปัจจบัุนจะถกูไฮไลตด์ว้ยสนี ้าเงนิในตัวควบคมุการน าทาง และยังแสดงในชอ่งตัวแบง่สว่น ระหวา่ง
ลกูศร 

คณุสามารถยา้ยไปยังกลุม่ถัดไปโดย:  

• แตะทีส่ว่นโคง้ทีเ่กีย่วขอ้ง การเตรยีมการ หรอืสบฟัน 

• การแตะทีล่กูศร 

 
รปูภาพ 67: แตะโคง้ตรงขา้มหรอืแตะทีลู่กศรเพือ่เลอืก 

• ปัดไปทางซา้ยหรอืทางขวาบนทัชแพดดา้มสแกน 

หมายเหต:ุ เพือ่เปิดใชง้านทชัแพดดา้มสแกน ใหก้ดและปลอ่ยปุ่ มดา้มสแกนทัง้คูพ่รอ้มกนั 

4.2.4 การแกไ้ขการสแกน 

หลังจากคณุสแกนแบบจ าลองแลว้ คณุสามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชเ้ครือ่งมอืตอ่ไปนี:้  

• เครือ่งมอืลบสว่น ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.1 

• เครือ่งมอืลบการเลอืก ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.2 

• เครือ่งมอืกรอก ทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.2.4.3 
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สามารถเขา้ถงึเครือ่งมอืแกไ้ขไดโ้ดยกดบนหนา้จอ 

 
รปูภาพ 68: เครือ่งมอืแกไ้ข 

4.2.4.1 การลบสว่น 

เครือ่งมอืลบสว่นชว่ยใหค้ณุสามารถลบสว่นทีส่แกนทัง้หมดได ้

เพือ่ลบสว่น:  

1. กดทีห่นา้จอเพือ่แสดงเครือ่งมอืแกไ้ข 

2. แตะทีเ่ครือ่งมอืลบสว่น  

 
รปูภาพ 69: เครือ่งมอืลบสว่น 

ขอ้ความยนืยันจะปรากฏขึน้ 

3. คลกิ ตกลง เพือ่ยนืยันการลบ 

สว่นทีส่แกนทัง้หมดจะถกูลบ 
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4.2.4.2 การลบการเลอืก 

เครือ่งมอืลบการเลอืก  ชว่ยใหค้ณุสามารถลบสว่น ของการสแกนเพือ่ใหส้ามารถสแกนซ ้าได ้

เพือ่ลบการเลอืก:  

1. กดทีห่นา้จอเพือ่แสดงเครือ่งมอืแกไ้ข 

2. แตะเครือ่งมอืลบการเลอืก  

 
รปูภาพ 70: เครือ่งมอืลบการเลอืก 

เครือ่งมอืลบการเลอืกจะขยายและแบบจ าลองแสดงเป็นแบบขาวด า:  

 
รปูภาพ 71: เครือ่งมอืลบการเลอืกทีข่ยาย 
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3. แตะบรเิวณกายวภิาคทีค่ณุตอ้งการลบ 

การเลอืกจะถกูลบออก 

 
รปูภาพ 72: พืน้ทีเ่ลอืกของกายวภิาคถูกลบ 

4. ถา้จ าเป็นใหแ้ตะ เพือ่เลกิท าการเปลีย่นแปลงของคณุ 

5. แตะ  เพือ่สแกนกายวภิาคทีถ่กูลบอกีครัง้ 

4.2.4.3 กรอกในกายวภิาคทีข่าดหายไป 

บางครัง้จะมพีืน้ทีท่ีม่กีายวภิาคทีห่ายไปโดยไมถ่กูเตมิเต็ม แมว้า่จะพยายามสแกนบรเิวณนัน้หลายครัง้ก็ตามพืน้ทีเ่หลา่นี้
อาจเกดิขึน้จากการรบกวนของกายวภิาคศาสตร ์(รมิฝี ปาก แกม้ และลิน้) หรอืความชืน้ในสว่นการสแกน 

เครือ่งมอืกรอก  ไฮไลตพ์ืน้ทีเ่หลา่นี ้จากนัน้จะสแกนเฉพาะพืน้ทีท่ีถ่กูไฮไลตเ์พือ่ป้องกนัการสแกนเกนิ 

เพือ่ใชเ้ครือ่งมอืกรอก:  

1. กดทีห่นา้จอเพือ่แสดงเครือ่งมอืแกไ้ข 
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2. แตะเครือ่งมอืกรอก  

 
รปูภาพ 73: เครือ่งมอืกรอก 

บรเิวณทีต่อ้งการสแกนจะถกูไฮไลตด์ว้ยสแีดง 

 
รปูภาพ 74: บรเิวณทีต่อ้งสแกนจะถกูไฮไลตด์ว้ยสแีดง - เครือ่งมอืกรอก 
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4.3 การดกูารสแกน 

หลังจากสแกนผูป่้วย ใหค้ลกิ  เพือ่ยา้ยไปยังโหมดดเูพือ่ตรวจสอบแบบจ าลองและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารบันทกึ
กายวภิาคดา้นบดเคีย้วและดา้นกระพุง้แกม้ทีเ่พยีงพอ และแบบจ าลองนัน้ถกูตอ้งและสมบรูณ์ 

ถา้สว่นสแกนหายไปหรอืสบฟันหายไป จะมขีอ้ความปรากฏขึน้ทีจ่ดุเริม่ตน้ของขัน้ตอน-หลังการประมวลผลโดยแจง้ใหค้ณุ
ทราบถงึสิง่นี ้และชว่ยใหค้ณุสามารถยอ้นกลบัไปและแกไ้ขการสแกนไดส้ าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูีส่ว่น 4.3.1 

ในขณะทีด่กูารสแกน คณุสามารถ:  

• ลบพืน้ทีท่ีเ่ลอืกของการสแกน ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.3.2 

• ตัดเนือ้เยือ่สว่นเกนิออกจากการสแกน ตามทีอ่ธบิายใน 4.3.4 

• สรา้งการแยกแมแ่บบดว้ยตนเองถา้จดุสเีขยีวไมไ่ดอ้ยูท่ีก่ ึง่กลางของฟันทีเ่ตรยีมไวใ้นระหวา่งการสแกน ตามทีอ่ธบิาย
ไวใ้นสว่น 4.3.5 

หลังจากคณุตรวจสอบการสแกนแลว้ใหแ้ตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่สง่การสแกนไปยังหอ้งปฏบัิตกิารหรอืไปยังที่
จัดเก็บขอ้มลู ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.4. 

4.3.1 ขาดการแจง้เตอืนสว่นสแกน 

ถา้สว่นสแกนขาดไปหรอืการสแกนสบฟันหายไป เมือ่คณุแตะ  คณุจะไดร้บัการแจง้เตอืนทีจ่ดุเริม่ตน้ของขัน้ตอนหลัง
การประมวลผล และคณุจะสามารถยอ้นกลับไปและแกไ้ขการสแกนเพือ่ลดการแทรกแซงดว้ยตนเองในภายหลังได ้

การแจง้เตอืนจะปรากฏในกรณตีอ่ไปนี:้  

• การเตรยีมหรอืโคง้ทีข่าดหายไปนัน้ไมไ่ดถ้กูสแกนหรอืตอ่เขา้ดว้ยกนัอยา่งไมถ่กูตอ้ง 

• ปัญหาสบฟัน:  

o สบฟันหายไป 

o สบฟันถกูสแกนจากดา้นหนึง่เทา่นัน้ 

o ความคลาดเคลือ่นระหวา่งการสแกนสบฟันซา้ยและขวา 

นอกจากนีส้ว่นสบฟัน ในตัวควบคมุการน าทางจะถกูไฮไลตด์ว้ยสแีดง 
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ขอ้ความอาจเป็นขอ้ความทัว่ไปหรอืเฉพาะกบัปัญหา รวมถงึค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารแกไ้ขปัญหาในบางกรณี คณุจะไดร้ับ
การเตอืนวา่กรณีอาจถกูสง่คนืจากหอ้งปฏบัิตกิารถา้คณุไมแ่กไ้ขปัญหา 

 
รปูภาพ 75: ขอ้ความการสแกนทีห่ายไปและสว่นทีข่าดหายไปถูกไฮไลตด์ว้ยสแีดง 

คณุสามารถแตะ กลบัไปทีก่ารสแกน เพือ่กลับไปทีโ่หมดการสแกนและสแกนสว่นทีห่ายไปซึง่จะถกูไฮไลตด์ว้ยสแีดงใน
สว่นควบคมุการน าทาง 

4.3.2 การท างานกบัเครือ่งมอืยางลบ 

เครือ่งมอืยางลบ  ชว่ยใหค้ณุสามารถลบพืน้ทีท่ีเ่ลอืกของแบบจ าลองทีส่แกนได ้หลังจากนัน้สแกนมันอกีครัง้ 

ตัวอยา่งเชน่:  

• คณุสามารถลบความชืน้และสิง่รบกวนทีร่ะดับขอบ เชน่ เลอืดหรอืน ้าลาย 

• ถา้ฟันทีเ่ตรยีมไวแ้สดงพืน้ทีส่แีดงในค าสัง่ค าอธบิายชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้ว คณุสามารถลดฟันทีเ่ตรยีมไว ้ ลบพืน้ทีใ่น
แบบจ าลอง จากนัน้ท าการสแกนอกีครัง้ ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง 
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เพือ่ลบสว่นของการสแกน:  

1. ในหนา้ตา่ง ด ู ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุอยูใ่นมมุมองดา้นกระพุง้แกม้และในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะถกูลบ แลว้แตะ

เครือ่งมอืยางลบ  

 
รปูภาพ 76: เครือ่งมอืยางลบ 

เครือ่งมอืยางลบจะขยายเพือ่แสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี:้  

 
รปูภาพ 77: ตวัเลอืกเครือ่งมอืยางลบ 
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2. ใชน้ิว้ของคณุท าเครือ่งหมายบรเิวณทีจ่ะแกไ้ข 

 
รปูภาพ 78: ท าเครือ่งหมายพืน้ทีท่ ีจ่ะแกไ้ข 

ทันททีีค่ณุยกนิว้ขึน้ พืน้ทีท่ีเ่ลอืกจะถกูลบ และเครือ่งมอืสแกน  จะถกูเปิดใชง้าน 

 
รปูภาพ 79: พืน้ทีท่ ีเ่ลอืกถูกลบและเครือ่งมอืสแกนถูกเปิดใชง้าน 

3. ถา้จ าเป็น ใหค้ลกิ  เพือ่ยกเลกิการลบ 
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4. หลังจากปรับระยะหา่งบนฟันของผูป่้วย ใหแ้ตะ  เพือ่กลับไปทีโ่หมดการสแกน และสแกนพืน้ทีท่ีถ่กูลบใหม ่ ซึง่
ถกูท าเครือ่งหมายเป็นสแีดง 

 
รปูภาพ 80: พืน้ทีท่ ีล่บถกูท าเครือ่งหมายดว้ยสแีดง 

5. แตะเครือ่งมอืชอ่งวา่ง  เพือ่ยนืยันวา่ฟันทีเ่ตรยีมไวนั้น้ถกูลดลงอยา่งเพยีงพอ 

4.3.3 การท างานกบัเครือ่งมอืชอ่งวา่ง 

เครือ่งมอืชอ่งวา่ง  ชว่ยใหค้ณุสามารถดกูารสมัผสัและระยะหา่งระหวา่งฟันตรงขา้ม เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ฟันที่
เตรยีมไวม้กีารลดลงอยา่งเพยีงพอส าหรับวัสดทุีเ่ลอืกใน Rx 

สามารถเขา้ถงึเครือ่งมอืชอ่งวา่งไดจ้ากโหมดด ูและจากตัวแสดงภาพ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.7.1 

หมายเหต:ุ เครือ่งมอืชอ่งวา่งจะปรากฏขึน้หลังจากทีค่ณุสแกนกรามบนและลา่งและสบฟันแลว้เทา่นัน้ 
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เพือ่แสดงชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้ว:  

1. ในหนา้ตา่ง ด ูใหแ้ตะทีเ่ครือ่งมอืชอ่งวา่ง  

ชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วระหวา่งฟันตรงขา้มจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 81: ชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วระหวา่งฟนัตรงขา้ม 

2. ถา้จ าเป็นใหล้ดฟันทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้สแกนอกีครัง้ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.3.2 ดา้นบน 

3. ถา้จ าเป็น คณุสามารถเปลีย่นคา่ดา้นบดเคีย้วทีแ่สดงบนฟันตรงขา้มได ้

a. ในค าอธบิาย ใหค้ลกิ มาตราสว่น 

ค าอธบิายแผนภมูถิกูขยายเพือ่แสดงรายการของตัวเลอืกชว่ง ในหน่วยมลิลเิมตร 

 
รปูภาพ 82: ตวัเลอืกชว่งชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้ว 

b. เลอืกมาตราสว่นทีต่อ้งการ 

ชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วจะปรากฏขึน้ตามมาตราสว่นใหม ่
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4.3.4 การท างานกบัเครือ่งมอืการตดัขอบ 

เครือ่งมอื การตดัขอบ  ชว่ยใหค้ณุสามารถตัดเนือ้เยือ่ออ่นทีเ่กนิมา เชน่ สิง่รบกวนสว่นแกม้หรอืรมิฝีปากจากการ
สแกนไดเ้ครือ่งมอืนีพ้รอ้มใชง้านส าหรับทกุประเภทกรณี ยกเวน้ประเภทกรณีการบรูณะ 

เพือ่ตดัวสัดสุว่นเกนิ:  

1. ในหนา้ตา่ง ด ูใหแ้ตะทีเ่ครือ่งมอืการตัดขอบ  

 
รปูภาพ 83: เครือ่งมอืการตดัขอบ 

เครือ่งมอืการตดัขอบจะขยายเพือ่แสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี้:  

 
รปูภาพ 84: ตวัเลอืกเครือ่งมอืการตดัขอบ 
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2. ใชน้ิว้ของคณุท าเครือ่งหมายบรเิวณทีค่ณุตอ้งการตัดออก 

 
รปูภาพ 85: ท าเครือ่งหมายบรเิวณทีจ่ะตดัออก 

บรเิวณทีจ่ะถกูตัดออกจะถกูไฮไลตแ์ละไอคอนยนืยันจะถกูเปิดใชง้าน 

 
รปูภาพ 86: พืน้ทีท่ ีเ่ลอืกไวจ้ะถกูไฮไลตแ์ละไอคอนยนืยนัจะถูกเปิดใชง้าน 

3. ถา้จ าเป็น คณุสามารถแตะ  เพือ่เลกิท าการตดัได ้
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4. แตะ  เพือ่ยนืยันการตัด 

พืน้ทีท่ีเ่ลอืกจะถกูลบออก 

 
รปูภาพ 87: พืน้ทีท่ ีเ่ลอืกถูกลบแลว้ 

4.3.5 การท างานกบัเครือ่งมอืแยกแมแ่บบ 

การแยกแมแ่บบจะถกูสรา้งขึน้โดยอัตโนมัตติามต าแหน่งของจดุสเีขยีว ซึง่จะตอ้งอยูท่ีก่ ึง่กลางของฟันทีเ่ตรยีมไวห้ลังจาก
การสแกน 

ถา้จ าเป็น พืน้ทีก่ารแยกแมแ่บบสามารถถกูแกไ้ขหรอืสรา้งไดด้ว้ยตนเอง 
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เพือ่แสดงการแยกแมแ่บบ:  

1. หลังจากการสแกนฟันทีเ่ตรยีมไว ้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จดุสเีขยีวอยูต่รงกลางฟันทีเ่ตรยีมไวย้า้ยมันดว้ยตนเอง ถา้
จ าเป็น 

 
รปูภาพ 88: จดุสเีขยีวอยูต่รงกลางของฟนัทีเ่ตรยีมไว ้

2. แตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่ยา้ยไปโหมด ด ู

3. ในหนา้ตา่ง ด ูใหแ้ตะทีเ่ครือ่งมอืแยกแมแ่บบ  

การแยกแมแ่บบจะแสดงดว้ยความละเอยีดสงู 

 
รปูภาพ 89: การแยกแมแ่บบจะแสดงดว้ยความละเอยีดสูง 
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เพือ่สรา้งการแยกแมแ่บบดว้ยตนเอง:  

1. ในหนา้ตา่ง ด ูใหแ้ตะทีเ่ครือ่งมอืแยกแมแ่บบ  

เครือ่งมอืยางลบจะขยายเพือ่แสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี:้  

 
รปูภาพ 90: ตวัเลอืกเครือ่งมอืแยกแมแ่บบ 

2. แตะ  และท าเครือ่งหมายสว่นทัง้หมดดว้ยนิว้ของคณุ 

การสแกนจะแสดงดว้ยความละเอยีดต า่ 

 
รปูภาพ 91: การสแกนจะแสดงดว้ยความละเอยีดต า่ 



 

คูม่อืผูใ้ช ้iTero Element 2 และ iTero Element Flex  

© 2019 Align Technology, Inc. สงวนลขิสทิธิ ์
74 

3. แตะ  เพือ่ท าเครือ่งหมายฟันทีถ่กูเตรยีมไวล้ว่งหนา้ดว้ยความละเอยีดสงู 

แบบจ าลองจะแสดงดังตอ่ไปนี:้  

 
รปูภาพ 92: กอ่นทีจ่ะเลอืกการแยกแมแ่บบ 

4. วาดพืน้ทีส่ าหรบัการแยกแมแ่บบ 

พืน้ทีท่ีเ่ลอืกจะแสดงดว้ยความละเอยีดสงู 

 
รปูภาพ 93: ฟนัทีเ่ตรยีมไวจ้ะแสดงดว้ยความละเอยีดสงู 
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4.3.6 การใชง้านตวัจบัเวลาการสแกน 

ตัวจับเวลาการสแกนชว่ยใหค้ณุเห็นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสแกนแบบจ าลอง 

เพือ่ดเูวลาการสแกน:  

1. บนแถบเครือ่งมอืใหค้ลกิทีปุ่่ ม  

เวลาการสแกนจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 94: ปุ่ มตวัจบัเวลาการสแกนบนแถบเครือ่งมอืและเวลาการสแกน 

2. คลกิ ตกลง เพือ่ปิดหนา้ตา่งคณุสมบัต ิ

4.4 การสง่การสแกน 

หลังจากทีค่ณุสแกนผูป่้วยและดกูรณีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่ขีอ้มลูหายไป คณุสามารถสง่การสแกนไปยังหอ้งปฏบัิตกิารหรอืที่
จัดเก็บขอ้มลู โดยขึน้อยูก่บัประเภทของกรณ ี

เพือ่สง่การสแกน:  

1. แตะ  บนแถบเครือ่งมอืเพือ่สง่กรณีและปัญหา รวมถงึภาพหนา้จอ ถา้ม ี

2. เพิม่ลายเซ็นของคณุเพือ่อนุญาตการค าสัง่ แลว้แตะ ยนืยนัและสง่ 

 
รปูภาพ 95: การสง่ การสแกน 

3. ถา้จ าเป็น ใหเ้ลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย บนัทกึลายเซ็น เพือ่บันทกึลายเซ็นของคณุส าหรับการอนุมัตกิรณใีนอนาคต 
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4. ถา้จ าเป็น ใหเ้ลอืกชอ่งท าเครือ่งหมาย ไมต่อ้งแสดงอกี เพือ่ขา้มขัน้ตอนการอนุญาต 

เพือ่เรยีกคนืระยะการอนุญาต ใหก้ าหนดการตัง้คา่ลายเซ็น ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 3.6.2.3 

ขอ้ความแจง้เตอืนจะปรากฏขึน้วา่แบบจ าลองก าลังถกูสง่ และจากนัน้หนา้โปรไฟลข์องผูป่้วยจะปรากฏขึน้โดยแสดง
สถานะของค าสัง่ 

4.5 พืน้ฐานการสแกนบรูณะ 

ส าหรับค าอธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารสแกนกรณีบรูณะ โปรดดทูี ่หนังสอืคูม่อืการบรูณะ iTero Element http: 
//storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 พืน้ฐานการสแกนทนัตกรรมจดัฟนั 

ส าหรับค าอธบิายโดยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารสแกนกรณีทันตกรรมจัดฟัน โปรดดทูี ่หนังสอืคูม่อืทันตกรรมจัดฟัน iTero 
Element http: //storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-
Guidebook.pdf  

4.7 การท างานกบัตวัแสดงภาพ 

ตัวแสดงภาพเป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถดแูละจัดการแบบจ าลองดจิทิัลส าหรับงานน าเสนอกรณีเฉพาะกรณีทีถ่กู
สง่ไปแลว้เทา่นัน้ทีส่ามารถดไูดใ้นตวัแสดงภาพ 

สามารถเขา้ถงึตัวแสดงภาพไดจ้ากค าสัง่ทีผ่า่นมาในหนา้ ค าสัง่ หรอืจากหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วยเฉพาะ 

 
รปูภาพ 96: ตวัเลอืกตวัแสดงภาพในบานหนา้ตา่งค าส ัง่ทีผ่า่นมาในหนา้ค าส ัง่ 

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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รปูภาพ 97: ตวัเลอืกตวัแสดงภาพในหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย 

ในตัวแสดงภาพ คณุสามารถคลกิสิง่ตอ่ไปนีเ้พือ่:  

 

แสดง/ซอ่นกรามบน 

 

แสดง/ซอ่นกรามลา่ง 

 

แสดงกรามทัง้คู ่
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แสดงแบบจ าลองในมมุมอง 1 หนา้ตา่งโดยมกีรามบนและลา่งในหนา้ตา่งเดยีวกนั (มมุมองดา้นหนา้) 

 
รปูภาพ 98: แบบจ าลองในมมุมอง 1 หนา้ตา่ง 

เกีย่วขอ้งกบัประเภทกรณทีันตกรรมจดัฟันเทา่นัน้ 

 

แสดงแบบจ าลองในมมุมอง 2 หนา้ตา่งโดยมกีรามบนและลา่งในหนา้ตา่งแยกตา่งหาก (มมุมองดา้นบด
เคีย้ว)แตล่ะแบบจ าลองสามารถถกูควบคมุแยกตา่งหากได ้เพือ่การประเมนิทีด่ขี ึน้ 

 
รปูภาพ 99: แบบจ าลองในมมุมอง 2 หนา้ตา่ง 

เกีย่วขอ้งกบัประเภทกรณทีันตกรรมจดัฟันเทา่นัน้ 
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แสดงแบบจ าลองในมมุมอง 5 หนา้ตา่งโดยแยกกรามบนและลา่ง และกรามทัง้คูจ่ากดา้นซา้ย กลาง และ
ขวา (มมุมองแกลเลอรี)่ แตล่ะแบบจ าลองสามารถถกูควบคมุแยกกนัได ้เพือ่การประเมนิผลทีด่ขี ึน้  

 
รปูภาพ 100: แบบจ าลองในมมุมอง 5 หนา้ตา่ง 

เกีย่วขอ้งกบัประเภทกรณทีันตกรรมจดัฟันเทา่นัน้ 

 

แสดง/ซอ่นเสน้ขอบของฟันทีเ่ตรยีมไว ้

เกีย่วขอ้งกบัประเภทกรณีการบรูณะเทา่นัน้ 

 

แสดง/ซอ่นรอ่งทีส่รา้งโดยทมีงานสรา้งแบบจ าลอง  

เกีย่วขอ้งกบัประเภทกรณีการบรูณะเทา่นัน้ 

 

สลับระหวา่งการดแูบบจ าลองเป็นสหีรอืขาวด า 

 

แสดง/ซอ่นชอ่งวา่งระหวา่งฟันตรงขา้ม ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.7.1 

หมายเหต:ุ เมือ่สถานะกรณีเป็น การสรา้งแบบจ าลอง iTero มันอยูใ่นชว่งเริม่ตน้ของการสรา้งแบบจ าลอง และเครือ่งมอื
เสน้ขอบและแมแ่บบถกูปิดใชง้าน 

เมือ่กระบวนการสรา้งแบบจ าลองเสร็จสิน้ และแมแ่บบและเสน้ขอบถกูแกไ้ขแลว้ การเปลีย่นแปลงจะปรากฏเป็นสใีน
แบบจ าลอง และเครือ่งมอืจะแสดงเป็นส ีซึง่บง่ชีว้า่มกีารใชง้านอยู ่
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4.7.1 เครือ่งมอืชอ่งวา่ง 

คณุสามารถดชูอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วระหวา่งฟันทีอ่ยูต่รงขา้มกบัตัวแสดงภาพได ้

ในตัวแสดงภาพ ใหแ้ตะ  

ชอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วระหวา่งฟันตรงขา้มจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 101: เครือ่งมอืชอ่งวา่งและค าอธบิายทีแ่สดงในตวัแสดงภาพ 

สามารถดชูอ่งวา่งดา้นบดเคีย้วจากโหมดดขูณะสแกนผูป่้วยได ้ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 4.3.3 
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5 การท างานกบัผูป่้วย 

ในหนา้จอหลัก ใหแ้ตะปุ่ ม ผูป่้วย เพือ่แสดงหนา้ ผูป่้วย 

 

หนา้ ผูป่้วยแสดงรายการผูป่้วยทัง้หมดของคณุ หมายเลขแผนภมู ิและวันท าการสแกนลา่สดุ 

 
รปูภาพ 102: หนา้ ผูป่้วย 

เมือ่คณุเลอืกผูป่้วยแลว้ คณุสามารถดหูนา้โปรไฟลข์องผูป่้วยพรอ้มดว้ยขอ้มลูของผูป่้วยได ้
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5.1 การคน้หาผูป่้วย 

ถา้จ าเป็น คณุสามารถคน้หาผูป่้วยในฐานขอ้มลู iTero โดยใชช้ือ่หรอืหมายเลขแผนภมูไิด ้

เพือ่คน้หาผูป่้วย:  

• ในหนา้ ผูป่้วย ป้อนชือ่ของผูป่้วยหรอืหมายเลขแผนภมู ิ(หรอืบางสว่น) ในแถบคน้หาแลว้แตะปุ่ มคน้หา  

 
รปูภาพ 103: การคน้หาผูป่้วย 

ผูป่้วยทีต่รงกับเกณฑก์ารคน้หาของคณุจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 104: ผูป่้วยทีต่รงกบัเกณฑก์ารคน้หาจะปรากฏขึน้ 
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5.2 การดรูายละเอยีดของผูป่้วย 

คณุสามารถดรูายละเอยีดของผูป่้วย รวมถงึการสแกนกอ่นหนา้ของผูป่้วยทัง้หมดไดใ้นหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย 

เพือ่ดรูายละเอยีดผูป่้วย:  

1. แตะทีปุ่่ ม ผูป่้วย บนหนา้จอหลัก 

หนา้ ผูป่้วยจะปรากฏขึน้โดยแสดงรายชือ่ผูป่้วยของคณุ หมายเลขแผนภมู ิและวันท าการสแกนลา่สดุของพวกเขา 

2. เลอืกผูป่้วยทีต่อ้งการในรายการ 

หนา้โปรไฟลข์องผูป่้วยทีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้:  

 
รปูภาพ 105: หนา้ โปรไฟลข์องผูป่้วย 

จากหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย คณุสามารถ:  

o สรา้งการสแกนใหมส่ าหรับผูป่้วยเฉพาะ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 5.3 

o ดรูายละเอยีด Rx ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 5.4 

o ดกูารสแกนกอ่นหนา้ของผูป่้วยในตวัแสดงภาพ ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 5.5 

o เปรยีบเทยีบการสแกนกอ่นหนา้ 2 ครัง้ โดยใชเ้ทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 5.5.1 

o ดกูระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั Invisalign 
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5.3 การสรา้งการสแกนใหมส่ าหรบัผูป่้วยเฉพาะ 

ถา้จ าเป็น คณุสามารถสรา้งการสแกนใหมส่ าหรับผูป่้วยเฉพาะได ้ Rx จะเปิดขึน้พรอ้มกบัรายละเอยีดของผูป่้วยทีก่รอกไว ้
แลว้ 

เพือ่สรา้งการสแกนใหมส่ าหรบัผูป่้วยเฉพาะ:  

1. ในหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย ใหแ้ตะ การสแกนใหม ่

 
รปูภาพ 106: หนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย - ตวัเลอืกการสแกนใหม ่

หนา้ตา่ง การสแกนใหม ่จะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 107: หนา้ตา่งการสแกนใหมพ่รอ้มดว้ยรายละเอยีดของผูป่้วยทีก่รอกไวแ้ลว้ 

2. กรอกรายละเอยีด Rx ทีเ่หลอืตามขอ้ก าหนดใหม ่
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5.4 การด ูRx 

ถา้จ าเป็น คณุสามารถด ูRx ของค าสัง่กอ่นหนา้ได ้

เพือ่ด ูRx ของค าส ัง่กอ่นหนา้:  

1. ในหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย ใหเ้ลอืกค าสัง่ทีต่อ้งการด ูRx จากนัน้คลกิ ด ูRx 

 
รปูภาพ 108: หนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย - ตวัเลอืกด ูRx 

 รายละเอยีด Rx หนา้ตา่งจะปรากฏขึน้ 

 
รปูภาพ 109: หนา้ตา่งรายละเอยีด Rx 

2. แตะ  เพือ่กลับไปทีห่นา้โปรไฟลข์องผูป่้วย 
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5.5 การดกูารสแกนกอ่นหนา้ในตวัแสดงภาพ 

ถา้จ าเป็น คณุสามารถแสดงการสแกนกอ่นหนา้ในตัวแสดงภาพได ้

เพือ่ดกูารสแกนกอ่นหนา้ในตวัแสดงภาพ:  

1. ในหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย ใหแ้ตะการสแกนทีค่ณุตอ้งการแสดงในตัวแสดงภาพ จากนัน้คลกิ ตวัแสดงภาพ 

 
รปูภาพ 110: หนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย - ตวัเลอืกตวัแสดงภาพ 

การสแกนจะแสดงในตัวแสดงภาพ 

 
รปูภาพ 111: การสแกนทีแ่สดงในตวัแสดงภาพ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท างานกบัตวัแสดงภาพ ใหด้ทูีส่ว่น 4.7 
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5.5.1 การเปรยีบเทยีบการสแกนกอ่นหนา้นีโ้ดยใชเ้ทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero 

ผูป่้วยทีไ่ดร้ับการสแกนเป็นประจ าจะสามารถวเิคราะหก์ารสแกนของพวกเขาไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero 

เทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์ iTero เปรยีบเทยีบการสแกน 3D ทีบั่นทกึไวก้อ่นหนา้ของผูป่้วย 2 รายเพือ่ชว่ยดภูาพการ
เปลีย่นแปลงของฟัน โครงสรา้งฟัน และเนือ้เยือ่ออ่นในชอ่งปากของผูป่้วยตลอดระยะเวลาระหวา่งการสแกนตัวอยา่งเชน่ 
เทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero สามารถแสดงการสกึหรอของฟัน การรน่ของเหงอืก และการเคลือ่นไหวของฟันในชว่งเวลาที่
เกีย่วขอ้งได ้

หมายเหต:ุ เทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero พรอ้มใชง้านส าหรบัประเภทกรณี iRecord และทนัตกรรมจัดฟันเทา่นัน้ 

เพือ่ใชเ้ทคโนโลยไีทมแ์ลปส ์iTero:  

1. เลอืกผูป่้วยทีจ่ะสรา้งการแสดงขอ้มลูภาพไทมแ์ลปส ์iTero 

2. ในหนา้โปรไฟลข์องผูป่้วย ใหเ้ลอืกการสแกนสองชดุเพือ่เปรยีบเทยีบคณุสามารถเลอืกการสแกนโดยเลอืกชอ่งท า

เครือ่งหมายถดัจากค าสัง่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืโดยการเลอืกชอ่งท าเครือ่งหมายในหนา้ ไทมไ์ลน ์ทีด่า้นลา่งของหนา้ 

 
รปูภาพ 112: ไทมแ์ลปส ์iTero - เลอืกการสแกนเพือ่เปรยีบเทยีบ 
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3. แตะทีปุ่่ ม เปรยีบเทยีบรายการทีเ่ลอืก เพือ่เปรยีบเทยีบและวเิคราะหก์ารสแกน 

 หนา้ตา่งไทมแ์ลปส ์ iTero จะปรากฏขึน้เพือ่ไฮไลตบ์รเิวณทีม่กีารเปลีย่นแปลงระหวา่งการสแกนยิง่สเีขม้มากเทา่ไหร ่
การเปลีย่นแปลงระหวา่งการสแกนก็ยิง่มากขึน้เทา่นัน้ ตามทีแ่สดงในค าอธบิาย (การวดัสเกลเป็นมลิลเิมตร) 

 
รปูภาพ 113: หนา้ตา่งไทมแ์ลปส ์iTero แสดงการเปลีย่นแปลงทีถ่กูไฮไลตร์ะหวา่งการสแกน 

หมายเหต:ุ การเปลีย่นแปลงจะถกูไฮไลตเ์ฉพาะเมือ่การสแกนถกูแสดงในโหมดขาวด า 

ถา้จ าเป็น ใหค้ลกิ  เพือ่ยา้ยการสแกนไปยังมมุมองดา้นบดเคีย้วเริม่ตน้ - สว่นโคง้ลา่งพรอ้มดว้ยฟันหนา้ดา้นลา่ง 
และสว่นโคง้บนพรอ้มดว้ยฟันดา้นบน และสว่นโคง้ทัง้คูใ่นมมุมองดา้นหนา้ เชน่ มมุมองเริม่ตน้ของ iRecord 
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4. ลากแวน่ขยายไปยังแบบจ าลองเพือ่ดพูืน้ทีท่ีส่นใจและพืน้ทีก่ารรักษาทีอ่าจเกดิขึน้ในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว 

ภาพเคลือ่นไหวจะปรากฏขึน้โดยเปรยีบเทยีบสถานะของฟันในพืน้ทีท่ีส่นใจในวันท าการสแกนทีเ่ลอืก 

 
รปูภาพ 114: พืน้ทีท่ ีส่นใจจากการสแกนคร ัง้แรกจะทีแ่สดงในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว 

 

 
รปูภาพ 115: พืน้ทีท่ ีส่นใจจากการสแกนคร ัง้ทีส่องทีแ่สดงในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหว 
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คณุสามารถซมูเขา้สูร่ปูภาพในหนา้ตา่งภาพเคลือ่นไหวหรอืแตะปุ่ มหยดุชัว่คราว  เพือ่หยดุภาพเคลือ่นไหว
ชัว่คราว 

ถา้จ าเป็น คณุสามารถเปลีย่นมาตราสว่นของการเปลีย่นแปลงทีแ่สดงได ้

a. ในค าอธบิาย ใหค้ลกิ มาตราสว่น 

ค าอธบิายแผนภมูจิะถกูขยายเพือ่แสดงรายการของชว่ง ในหน่วยมลิลเิมตร:  

 
รปูภาพ 116: ตวัเลอืกมาตราสว่นไทมแ์ลปส ์iTero 

b. เลอืกมาตราสว่นทีต่อ้งการ 

การเปลีย่นแปลงจะปรากฏตามมาตราสว่นใหม ่
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6 การท างานกบัค าสัง่ 

แตะที ่ค าส ัง่ เพือ่แสดงรายการค าสัง่ทัง้หมดของคณุปุ่ มอาจมป้ีายสถานะทีร่ะบจุ านวนค าสัง่ทีย่ังไมไ่ดถ้กูสง่ 

 

หนา้ ค าสัง่ประกอบดว้ยสองบานหนา้ตา่งทีแ่สดงรายการค าสัง่ทีย่ังอยูใ่นระหวา่งด าเนนิการและค าสัง่ทีถ่กูสง่ไปแลว้ 

คณุสามารถดรูายละเอยีดตอ่ไปนีส้ าหรับแตล่ะค าสัง่ซือ้ได:้ ชือ่ของผูป่้วย วนัทีส่แกน ประเภทกรณี และสถานะของค าสัง่ 

ค าสัง่อาจมสีถานะใดสถานะหนึง่ตอ่ไปนีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของกรณี:  

• สรา้ง Rx แลว้: กรอกขอ้มลู Rx แลว้ แตย่ังไมไ่ดส้แกนผูป่้วย 

• การสแกน: กระบวนการสแกนอยูใ่นระหวา่งด าเนนิการ 

• การสง่: การสแกนอยูใ่นกระบวนการสง่ 

• สง่: กรณีถกูสง่แลว้ 

• การสรา้งแบบจ าลอง iTero: ค าสัง่ถกูสง่ไปยังการสรา้งแบบจ าลอง iTero แลว้ 

• การตรวจสอบโดยหอ้งปฏบิตักิาร: ค าสัง่ไดถ้กูสง่ไปยังหอ้งปฏบัิตกิารเพือ่การตรวจสอบแลว้ 

• การผลติ Align: กรณีนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนนิการภายใน 

• การสง่ออกไปยงัเว็บไซตข์องแพทย:์ กรณอียูร่ะหวา่งทางไปยังพอรท์ลั IDS 

• เสร็จสมบรูณ์: การด าเนนิการเสร็จสมบรูณ ์

 
รปูภาพ 117: หนา้ค าส ัง่  
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เพือ่ดหูรอืตรวจสอบค าส ัง่:  

1. แตะทีปุ่่ ม ค าส ัง่ บนหนา้จอหลัก 

หนา้ ค าสัง่จะปรากฏขึน้ โดยแสดงหนา้ตา่งสองบาน - ค าสัง่ทีก่ าลงัด าเนนิการ และ ค าส ัง่ทีผ่า่นมา 

o อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ: การสแกนยังไมไ่ดถ้กูสง่ 

o ค าส ัง่ทีผ่า่นมา: การสแกนไดถ้กูสง่ไปแลว้ 

2. แตะทีบ่านหนา้ตา่งค าสัง่ที ่ก าลงัด าเนนิการ เพือ่ดตูัวเลอืกตอ่ไปนี:้  

 
รปูภาพ 118: ในบานหนา้ตา่งความกา้วหนา้ - ตวัเลอืก 

o ด ูRx: เปิดหนา้ตา่ง รายละเอยีด Rx ชว่ยใหค้ณุสามารถดใูบสัง่ยาส าหรับค าสัง่นี ้

o การสแกน: เปิดหนา้ตา่ง การสแกน โดยชว่ยใหค้ณุสรา้งการสแกนใหมห่รอืสแกนผูป่้วยตอ่ไป 

o ดกูารสแกน: เปิดหนา้ตา่ง ด ูชว่ยใหค้ณุตรวจสอบการสแกนปัจจบัุน 
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3. แตะค าสัง่ในบานหนา้ตา่ง ค าส ัง่ทีผ่า่นมา เพือ่ดตูัวเลอืกตอ่ไปนี ้โดยขึน้อยูก่บัประเภทกรณ:ี  

 
รปูภาพ 119: บานหนา้ตา่งค าส ัง่ทีผ่า่นมา - ตวัเลอืก 

o ด ูRx: เปิดหนา้ตา่ง รายละเอยีด Rx ชว่ยใหค้ณุสามารถดใูบสัง่ยาส าหรับค าสัง่นี ้

o ตวัแสดงภาพ: เปิดหนา้ตา่ง ตัวแสดงภาพ ชว่ยใหค้ณุสามารถดแูละจัดการแบบจ าลอง 

o เพิม่ Rx: เปิดหนา้ตา่ง การสแกนใหม ่และชว่ยใหค้ณุสามารถเพิม่ใบสัง่ยาส าหรับค าสัง่นี ้(ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัค าสัง่ทัน
ตกรรมจัดฟันและสามารถใชไ้ดน้านถงึ 21 วนัหลังจากการสแกน) 

o ผูใ้ช ้Invisalign ยังสามารถเลอืกคณุสมบัตขิอง Invisalign ตอ่ไปนีไ้ด:้  

▪ ตัวจ าลองผลลพัธ ์Invisalign Go 

▪ การประเมนิผลกรณี Invisalign Go 

▪ ตัวจ าลองผลลพัธ ์Invisalign 

▪ การประเมนิความกา้วหนา้ Invisalign 
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7 การดขูอ้ความ 

หนา้ ขอ้ความจะแสดงการแจง้เตอืน การอัปเดต และขอ้ความระบบอืน่ ๆ จาก Align Technology ตัวอยา่งเชน่ การอัปเดต
ผลติภัณฑ ์เซสชนัการศกึษาทีก่ารจะมาถงึ หรอืปัญหาการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

ถา้ม ีคณุสามารถดจู านวนขอ้ความใหมห่รอืขอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นบนป้ายสถานะบนปุ่ ม ขอ้ความ 

 

 
รปูภาพ 120: ขอ้ความ หนา้ 

เพือ่ดขูอ้ความ:  

1. แตะทีปุ่่ ม ขอ้ความ บนหนา้จอหลัก 

รายการการแจง้เตอืน การอัปเดต และขอ้ความอืน่ ๆ จาก Align Technology จะปรากฏขึน้ 

2. ในบานหนา้ตา่งดา้นซา้ย คน้หาขอ้ความทีต่อ้งการอยา่งรวดเร็วตามชือ่เรือ่ง หรอืเลือ่นลงในบานหนา้ตา่งเพือ่คน้หา
ขอ้ความเฉพาะ 

3. ถา้ตอ้งการท าเครือ่งหมายขอ้ความวา่ยังไมไ่ดอ้า่น ใหก้ด ท าเครือ่งหมายวา่ยงัไมไ่ดอ้า่น 
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8 การท างานกบั MyiTero 

MyiTero เป็นพอรท์ัลบนเว็บ ซึง่มภีาพลักษณ์-และ-ความรูส้กึเหมอืนกบัซอฟตแ์วร ์ iTero ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถด าเนนิงาน
ดา้นการบรหิาร เชน่ การกรอก Rx ใหมบ่นอปุกรณ์ทีร่องรบั เชน่ พซีหีรอืแท็บเล็ตโดยไมต่อ้งใชเ้วลาเครือ่งสแกนอันมคีา่
นอกจากนีย้ังชว่ยใหส้ามารถดแูบบจ าลอง 3D หลังจากทีเ่ครือ่งสแกนสรา้งขึน้ และตดิตามค าสัง่ 

MyiTero มุง่เป้าหมายไปทีท่ันตแพทยจ์ดัฟันและทันตแพทยท์ั่วไป และพนักงานของพวกเขา (ผูช้ว่ย ผูด้แูลระบบ
ส านักงาน ฯลฯ ) 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท างานกบั MyiTero โปรดดทูี ่คูม่อืผูใ้ช ้MyiTero 
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9 คณุสมบตั ิiTero Invisalign 

9.1 ตวัจ าลองผลลพัธ ์Invisalign 

ตัวจ าลองผลลพัธ ์Invisalign เป็นเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยใหค้ณุแสดงผลการจ าลองการรักษา Invisalign ของผูป่้วย 

คณุสามารถปรบัผลการจ าลองแบบเรยีลไทมไ์ดข้ณะแสดงใหผู้ป่้วยดเูครือ่งมอืนีจ้ะใหข้อ้มลูเพิม่เตมิส าหรบัผูป่้วยในการ
ตัดสนิใจรับการรักษา 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตัวจ าลองผลลพัธ ์ Invisalign ใหด้ทูี ่ http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 การประเมนิความกา้วหนา้ Invisalign 

เครือ่งมอืการประเมนิความกา้วหนา้รวมถงึรายงานทีเ่ป็นตารางการเคลือ่นไหวฟันทีเ่ป็นรหสัสเีพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชใ้นการตัดสนิใจ
การรักษาเพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของผูป่้วยในแผนรักษา ClinCheck ของพวกเขา 

 
รปูภาพ 121: หนา้ตา่งการประเมนิความกา้วหนา้ 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเครือ่งมอืการประเมนิความกา้วหนา้ของ Invisalign โปรดดทูีส่ว่น การประเมนิ
ความกา้วหนา้ใน คูม่อืผูใ้ชต้ัวจ าลองผลลัพธ ์ Invisalign http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 ระบบ Invisalign Go 

Invisalign Go เป็นผลติภัณฑจ์ดัฟันระดับตน้ทีช่ว่ยใหค้ณุประเมนิและรักษาผูป่้วยไดใ้นไมก่ีค่ลกิ พรอ้มค าแนะน าในทกุขัน้ตอน 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ Invisalign Go โปรดดเูอกสารประกอบของ 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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10 การดแูลและบ ารงุรักษา 

10.1 การจดัการดา้มสแกนและสายไฟ 

ดา้มสแกนประกอบดว้ยชิน้สว่นตา่ง ๆ ทีล่ะเอยีดออ่น ซึง่ควรไดร้ับการดแูลดว้ยความระมัดระวัง 

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ควรวางดา้มสแกนไวใ้นแป้นวางพรอ้มยดึเขา้กบัปลอกป้องกนัสนี ้าเงนิถา้คณุมรีะบบ iTero Element Flex 
ควรเก็บดา้มสแกนไวใ้นกระเป๋าพกพาทีใ่หม้าเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านระบบ 

ระหวา่งผูป่้วย แกก้ารพันกนัและปมในสายไฟของดา้มสแกนเพือ่ลดแรงตงึถา้ฝาครอบสายไฟหลดุออกจากดา้มสแกน ให ้
คอ่ย ๆ ใสก่ลับเขา้ไปใหม ่

ดา้มสแกนตอ้งการการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทีเ่หมาะสมกอ่นการใชง้านครัง้แรกและระหวา่งการใชง้านเพิม่เตมิแตล่ะ
ครัง้ และไมเ่กนิ 30 นาทหีลังจากการสแกนครัง้สดุทา้ยส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ดา้ม
สแกน ใหด้ทูีส่ว่น 10.2ดา้นลา่ง 

10.2 การท าความสะอาดและฆา่เชือ้ดา้มสแกน 

ดา้มสแกนควรถกูท าความสะอาดและฆา่เชือ้ดังตอ่ไปนี:้  

1. แชผ่า้ไรข้ยุใน CaviCide 1 ทีพ่รอ้มใชง้าน แลว้บดิผา้ใหห้มาด 

2. เชด็ดา้มสแกนอยา่งทั่วถงึเพือ่ก าจัดเศษสิง่สกปรก 

อปุกรณ์ทัง้หมดจะตอ้งไดร้ับการตรวจสอบดว้ยสายตาเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่เีศษสิง่สกปรกเหลอือยูก่อ่นด าเนนิการตอ่ใน
ขัน้ตอนถัดไป 

3. แชผ่า้ไรข้ยุอกีสองผนืเพิม่ใน CaviCide 1 และบดิผา้ใหห้มาด 

4. เชด็อยา่งทั่วถงึเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 นาท ีเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ครอบคลมุพืน้ผวิทัง้หมด รวมถงึขอบและชอ่งทัง้หมด 

5. แชผ่า้ไรข้ยุชบุน ้ากลั่นและเชด็พืน้ผวิทัง้หมดเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15-30 วนิาท ี

6. เชด็พืน้ผวิดว้ยผา้ไรข้ยุทีแ่หง้ 

10.2.1 การท าความสะอาดหนา้จอสมัผสัของเครือ่งสแกน 

หนา้จอสมัผสัของเครือ่งสแกนตอ้งไดร้ับการท าความสะอาดระหวา่งผูป่้วย ดงันี:้  

1. ท าความสะอาดพืน้ผวิดา้นนอกทัง้หมดของระบบ โดยใชผ้า้เชด็ฆา่เชือ้ท าความสะอาดหรอืสเปรยน์ ้ายาฆา่เชือ้บนผา้
ไรข้ยุทีส่ะอาด- และท าตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 

2. ก าจัดน ้ายาฆา่เชือ้ทีต่กคา้งดว้ยผา้ไรข้ยุทีส่ะอาด 

หมายเหต:ุ อยา่ใชน้ ้ายาท าความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นและ/หรอืสารท าความสะอาดทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น หรอืสารฆา่เชือ้
ดว้ยกรด เบส สารออกซไิดซ ์และตัวท าละลาย 

10.3 การบ ารงุรกัษาเว็บแคม 

เว็บแคมทีใ่หม้านัน้ไมต่อ้งบ ารงุรักษาและสามารถท าความสะอาดไดโ้ดยใชผ้า้ไรข้ยุเชด็ 
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11 คูม่อืเครอืขา่ย LAN ของคลนิกิ 

11.1 บทน า 

เครือ่งสแกนใชก้ารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต Wi-Fi เพือ่สง่และรับการสแกนทัง้แบบไปและกลับจากระบบคลาวด ์iTero 

ดา้นลา่งคอืค าแนะน าทีม่ปีระโยชนส์ าหรับการเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทีด่ทีีส่ดุ 

ระดบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต Wi-Fi 

 

ยอดเยีย่ม 

>-50 dBm 

 

ด ี

-50 ถงึ -60 dBm 

 

ใชไ้ด ้

-60 ถงึ -70 dBm 

 

ต า่ 

<-70 dBm 

สิง่ส าคญั: เพือ่ใหไ้ดร้ับประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความแรงของสญัญาณ Wi-Fi นัน้อยู่
ในระดับยอดเยีย่มหรอืดเีป็นอยา่งนอ้ย 

ขอ้ควรระวงั: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สาย LAN ไมไ่ด ้ เชือ่มตอ่กบัเครือ่งสแกน เมือ่สแกนผูป่้วย - นีค่อืส ิง่ตอ้งหา้มส าหรับ
เหตผุลดา้นความปลอดภยั 

11.2 การเตรยีมการ 

• จ าเป็นตอ้งมโีมเด็ม/เราเตอรท์ีส่ามารถก าหนดคา่ไดด้ว้ยมาตรฐานความปลอดภัย WPA2 รวมถงึรหัสผา่น 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานไอทมีอือาชพีของคณุพรอ้มท างาน เมือ่จะมกีารตดิตัง้เครือ่งสแกน 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูรับรอง Wi-Fi SSID ของคณุพรอ้มใชง้าน: ล็อกอนิและรหัสผา่น 

• สญัญาณความแรงของ Wi-Fi ขัน้ต า่ส าหรับระบบควรแสดงอยา่งนอ้ยสองขดี ตามทีแ่สดงดา้นบน 

• ตอ่ไปนีเ้ป็นค าแนะน าส าหรับบคุลากรดา้นไอทขีองส านักงานเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรทราบถงึสิง่ทีค่วรพจิารณาเพือ่ป้องกนั
ปัญหา เชน่ การเขา้ถงึหรอืการเชือ่มตอ่กบั/ดว้ยเครือ่งสแกน iTero:  

o ค าแนะน าชือ่โฮสตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดบรกิาร Align ตอบรบัพอรต์ 80 และ 443 ตามทีอ่ธบิายไวใ้นสว่น 11.7 

o อยา่ป้องกนัการสือ่สาร FTP เนือ่งจากผูด้แูลระบบจะใชป้ระเภทไฟลเ์ฉพาะ (.3dsand.3dc/.3dm) 

o ปิดการใชง้านพร็อกซไีคลเอนตใ์ด ๆ ส าหรับการสือ่สารขอ้มลูผา่น TCP/IP 

o อยา่เพิม่เครือ่งสแกนไปยังกลุม่โดเมนใด ๆ 

o อยา่เรยีกใชน้โยบายกลุม่ใด ๆ บนสแกนเนอรเ์นือ่งจากอาจรบกวนการท างานทีเ่หมาะสมของมัน 

11.3 คูม่อืเราเตอร ์

มาตรฐานขัน้ต า่: 802.11N / 802.11AC 
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11.4 คูม่อืการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต 

เพือ่ใหบ้รรลปุระสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งสแกนของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความเร็วในการอัปโหลดผา่นการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตของคณุมคีวามเร็วอยา่งนอ้ย 1Mbps ตอ่เครือ่งสแกน โปรดทราบวา่อปุกรณ์เพิม่เตมิใด ๆ ทีเ่ชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ตควบคูไ่ปกบัเครือ่งสแกนอาจรบกวนประสทิธภิาพของเครือ่งสแกน 

11.5 ไฟรว์อลล ์

เปิดพอรต์ตอ่ไปนี ้(ในกรณีของไฟรว์อลล)์:  

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 เคล็ดลบัเกีย่วกบั Wi-Fi 

เราเตอร ์Wi-Fi ชว่ยใหค้ณุเขา้ถงึระบบอนิเทอรเ์น็ตของคณุโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi จากทกุทีภ่ายในขอบเขตการท างาน
ของเครอืขา่ยไรส้ายอยา่งไรก็ตาม จ านวน ความลกึ และต าแหน่งของผนัง เพดาน หรอืฉากกัน้หอ้งเพิม่เตมิทีส่ญัญาณไร ้
สายตอ้งเคลือ่นทีผ่า่น อาจจ ากดัชว่งและความแรงของสญัญาณไดส้ญัญาณปกตจิะแตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัประเภท
ของวัสดแุละนอยซพ์ืน้หลัง (ความถีว่ทิย)ุ ในบา้นหรอืสถานประกอบการ 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มผีนังและเพดานอยูน่อ้ยทีส่ดุระหวา่งเราเตอรแ์ละอปุกรณ์เครอืขา่ยอืน่ ๆสิง่กดีขวางแตล่ะชิน้
สามารถลดชว่งสญัญาณอะแดปเตอรข์องคณุลงได ้1- -3 เมตร (3-9 ฟตุ) 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระหวา่งอปุกรณ์เครอืขา่ยเป็นทางเสน้ตรง ปราศจากผนังกัน้ใด ๆ แมแ้ตก่ าแพงทีค่อ่นขา้งบางก็
สามารถปิดกัน้สญัญาณ 1 เมตร (3 ฟตุ) ไดถ้า้มมุผนังถกูขยับเพยีง 2 องศา เพือ่ใหไ้ดก้ารรับสญัญาณทีด่ทีีส่ดุ ใหว้าง
อปุกรณท์ัง้หมดโดยใหส้ญัญาณ Wi-Fi เคลือ่นทีต่รงผา่นก าแพงหรอืผนังกัน้ (แทนทีจ่ะวางท ามมุ) 

• วัสดกุอ่สรา้งท าใหเ้กดิความแตกตา่งประตโูลหะแข็งหรอืตะปอูะลมูเินยีมนัน้มคีวามหนาแน่นสงู และอาจสง่ผลเสยีตอ่
สญัญาณ Wi-Fi ลองก าหนดต าแหน่งจดุเชือ่มตอ่เราเตอรไ์รส้าย และคอมพวิเตอรเ์พือ่ให ้ สญัญาณเดนิทางผา่นผนัง
หรอืประตเูปิดวสัดแุละวตัถ ุเชน่ แกว้ เหล็ก โลหะ ผนังทีม่ฉีนวนกนัความรอ้น ถังเก็บน ้า (ตูป้ลา) กระจก ตูเ้ก็บเอกสาร 
อฐิ และคอนกรตีอาจลดความแรงของสญัญาณไรส้ายได ้

• วางผลติภัณฑ ์ iTero ของคณุใหห้า่งออกไป (อยา่งนอ้ย 3-6 ฟตุหรอื 1-2 เมตร) จากอปุกรณ์ไฟฟ้าหรอื
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีส่รา้งนอยซค์ลืน่ความถีว่ทิย ุ

• ถา้คณุใชง้านโทรศัพทไ์รส้าย 2.4GHz หรอื X-10 (อปุกรณ์ไรส้าย เชน่พัดลมเพดาน ไฟทีค่วบคมุจากระยะไกล และ
ระบบรักษาความปลอดภยัในบา้น) การเชือ่มตอ่ไรส้ายของคณุอาจลดลงไดอ้ยา่งมากฐานของอปุกรณ์ไรส้ายจ านวน
มากสง่สญัญาณคลืน่ความถีว่ทิย ุแมว้า่อปุกรณ์จะไมไ่ดถ้กูใชง้านอยูก็่ตามวางต าแหน่งอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ ๆ ของคณุให ้
ไกลทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดจ้ากเครือ่งสแกนและเราเตอรข์องคณุ 

• ในพืน้ทีข่องคณุอาจมเีครอืขา่ยไรส้ายทีใ่ชง้านมากกวา่หนึง่เครอืขา่ย แตล่ะเครอืขา่ยจะใชห้นึง่ชอ่งสญัญาณขึน้ไป ถา้
ชอ่งนัน้อยูใ่กลก้บัชอ่งระบบของคณุ การสือ่สารอาจคอ่ย ๆ ลดลงขอใหแ้ผนกไอทขีองคณุตรวจสอบเรือ่งนี ้ และถา้
จ าเป็น ใหเ้ปลีย่นหมายเลขของชอ่งสญัญาณทีถ่กูใชง้านโดยเครอืขา่ย 
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11.7 ค าแนะน าชือ่โฮสตข์อง Align 

Align ปรับปรงุผลติภัณฑแ์ละบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง จงึดังนัน้ใชช้ือ่โฮสตแ์ทนทีจ่ะเป็นทีอ่ยู ่IP ทีเ่ฉพาะเจาะจง 

รายการชือ่โฮสตต์อ่ไปนีถ้กูสรา้งขึน้เพือ่ท าใหเ้ครือ่งสแกนของ Align มฟัีงกช์นัการท างานทีเ่หมาะสม เพือ่ใหส้ามารถใช ้

ความสามารถขัน้สงูทัง้หมดของประสทิธภิาพเครือ่งสแกนได ้

ค าแนะน าชือ่โฮสตข์อง Align:  

ชือ่โฮสต ์ พอรต์ 

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 

ชว่งไอพขีอง AWS - บรกิารระบบเครอืขา่ย
เครือ่งเซฟิเวอรข์นาดใหญข่องAmazon - 
ชว่งทีอ่ยูไ่อพจีะแตกตา่งกนัไปตาม
ต าแหน่งของเครือ่งสแกน 

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 ค าประกาศ EMC 

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014) อปุกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์สว่นที ่1-2: มาตรฐานหลักประกนั: 
ความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า - ขอ้ก าหนดและการทดสอบ 

CFR 47 FCC ระเบยีบและขอ้ปฏบิัตสิว่นที ่15อปุกรณ์คลืน่ความถีว่ทิยสุว่นยอ่ย B: 
อปุกรณ์แผค่ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าโดยไมเ่จตนา (2015) 

ETSI EN 301489-1 

(เกีย่วขอ้งกบั iTero Element 2 เทา่นัน้) 

มาตรฐานความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMC) ส าหรับอปุกรณ์

และบรกิารดา้นวทิย;ุ สว่นที ่1: ขอ้ก าหนดทางเทคนคิทั่วไป 

สภาพแวดลอ้มส าหรบัวตัถปุระสงคใ์น
การใชง้าน 

การดแูลสขุภาพอยา่งมอือาชพีและสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการ
ดแูลสขุภาพทีบ่า้น 

เนือ่งจากการรบกวนทางแมเ่หล็กไฟฟ้า ในบางกรณีภาพอาจหายไปและขอ้ความบอกการไมม่กีารสือ่สารจะปรากฏบน
หนา้จอสมัผสัเครือ่งสแกนจะกลับสูโ่หมดการท างานหลังจากผูใ้ชท้ าการแทรกแซงหรอืกูค้นือัตโนมัต ิ

ตอ่ไปนีค้อืสรปุของผลการทดสอบ EMC ส าหรับเครือ่งสแกน iTero Element 2 และ iTero Element Flex:  

การทดสอบ มาตรฐาน ระดบัความรนุแรง/ขดี ผลการ
ทดสอบ 

การปลอ่ย (IEC 60601-1-2 สว่นที ่7)  

ชว่งความถีท่ีด่ าเนนิการ:  
150 kHz - 30 MHz 

CISPR 11 กลุม่ 1 คลาส B บนไฟหลัก 230, 220, 
120 และ 100 VAC ที ่50 Hz; ไฟหลัก 
220 VAC ที ่60 Hz 

เป็นไปตาม 

ชว่งความถีก่ารแผร่ังส:ี  
30 - 1000 MHz 

CISPR 11 กลุม่ที ่1 คลาส B เป็นไปตาม 

ทดสอบการแผค่ลืน่รังสฮีารม์อ
นกิ 

IEC 61000-3-2 ไฟหลัก 230 VAC @ 50 Hz และ 220 V @ 
50 Hz และ 60 Hz 

เป็นไปตาม 

การเปลีย่นแปลงแรงดันไฟฟ้า 
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า 
และการทดสอบการสัน่ไหว 

IEC 61000-3-3 ไฟหลัก 230 VAC @ 50 Hz และไฟ 
220 VAC @ 50 Hz 

เป็นไปตาม 
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การทดสอบ มาตรฐาน ระดบัความรนุแรง/ขดี ผลการ
ทดสอบ 

ภมูคิุม้กนั (IEC 60601-1-2 สว่นที ่8)  

ภมูคิุม้กนัตอ่การคลายประจุ
ไฟฟ้าสถติ (ESD) 

IEC 61000-4-2 การคลายประจไุฟฟ้าแบบสมัผสั 8 kV และ
การคลายประจไุฟฟ้าผา่นอากาศ 15 kV  

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากคลืน่
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

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

1 kHz 

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัสนามพร็อกซมิติีจ้าก
อปุกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย 

IEC 61000-4-3 รายการความถี ่ตัง้แต ่9 V/m จนถงึ 
28 V/m,PM (18 Hz หรอื 217 Hz), FM 
1 kHz 

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัการเกดิแรงดันไฟฟ้า
เกนิชัว่ครูแ่บบรวดเร็ว (EFT) 

IEC 61000-4-4 ± 2.0 kV ส าหรบั 230 VAC ที ่50 Hz; และไฟ 

220 VAC ที ่60 Hz; Tr / Th - 5/50 ns, 
100 kHz 

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากไฟกระชาก IEC 61000-4-5 ± 2.0 CM / ± 1.0 kV DMon ไฟหลัก 
230 VAC ที ่50 Hz; ไฟหลัก 220 VAC ที ่
60 Hz; Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) ms  

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากการรบกวนทีเ่กดิ
จากเขตคลืน่ความถีว่ทิย ุ

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS บนไฟหลัก 230 VAC ที ่50 Hz 
และไฟหลัก 220 VAC ที ่60 Hz และ Wand 
เคเบลิ 0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz  

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากไฟฟ้าตก การถกู
รบกวนระยะสัน้และการ
เปลีย่นแปลงแรงดันไฟฟ้า 

IEC 61000-4-11 ส าหรับไฟ 230 VAC และไฟหลกั 100 VAC ที ่

50 Hz: 0% - 0.5 รอบ และ 1 รอบ; 70% - 

25 รอบ 0% - 250 รอบ; ในไฟหลัก 220 VAC 

@ 60 Hz: 0% - 0.5 รอบ และ 1 รอบ; 70% 

- 30 รอบ; 0% - 300 รอบ  

เป็นไปตาม 
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การทดสอบ มาตรฐาน ระดบัความรนุแรง/ขดี ผลการ
ทดสอบ 

การปลอ่ย (ตอ่ ETSI EN 301 489-1)  

(เกีย่วขอ้งกบั iTero Element 2 เทา่น ัน้) 

การปลอ่ยทีด่ าเนนิการใน
เทอรม์นิอลหลกัในชว่งความถี ่
150 kHz - 30 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

กลุม่ 1 คลาส B ไฟหลัก 230 VAC เป็นไปตาม 

ชว่งความถีก่ารแผร่ังส:ี  
30 - 6000 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

คลาส B เป็นไปตาม 

การทดสอบคลืน่รังสฮีารม์อนกิ ETSI EN 301 489-1; 

EN 61000-3-2 
ไฟหลัก 230 VAC  เป็นไปตาม 

การทดสอบการสัน่ไหว ETSI EN 301 

489-1EN 61000-3-3 
ไฟหลัก 230 VAC  เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนั (ตอ่ ETSI EN 301 489-1)  

(เกีย่วขอ้งกบั iTero Element 2 เทา่น ัน้) 

ภมูคิุม้กนัตอ่การคลายประจุ
ไฟฟ้าสถติ (ESD) 

EN 61000-4-2 การคลายประจไุฟฟ้าแบบสมัผสั 4 kV การ
คลายประจไุฟฟ้าผา่นอากาศ 8 kV 

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากคลืน่
สนามแมเ่หล็กไฟฟ้า 

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

1 kHz 

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัการเกดิแรงดันไฟฟ้า
เกนิชัว่ครูแ่บบรวดเร็ว (EFT) 

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

เป็นไปตาม 

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

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากการรบกวนทีเ่กดิ
จากเขตคลืน่ความถีว่ทิย ุ

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

เป็นไปตาม 

ภมูคิุม้กนัจากการถกูรบกวน
แรงดันไฟฟ้า  

EN 61000-4-11  ไฟหลัก AC: 0 % - 0.5 รอบ และ 1 รอบ;  

70% - 25 รอบ; 0% - 250 รอบ 

เป็นไปตาม 
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13 เอกสารความปลอดภัยผลติภณัฑ ์iTero Element 

เอกสารนีใ้ชก้บัซรีีส่ร์ะบบการแสดงผลออพตคิอลของ iTero® Element™ คณุสมบตัขิองผลติภัณฑอ์าจแตกตา่งกันไปตาม
เวอรช์ัน่ของผลติภัณฑท์ีค่ณุไดร้ับการจัดหานอกจากนีเ้มือ่ส ิง่ประดษิฐน์ีถ้กูสรา้งขึน้ ณ จดุหนึง่ของเวลา อาจมกีาร
เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในแนวทางปฏบิัตดิา้นความปลอดภยัของผลติภัณฑ ์Align Technology เพือ่จัดการกบัววิัฒนาการและ
การเตบิโตในระบบนเิวศความปลอดภยัของผลติภัณฑ ์

เราท าความเขา้ใจชวีวทิยาศาสตรแ์ละอตุสาหกรรมการดแูลสขุภาพ และก าลงัจดัการกบัความ
ปลอดภยัท ัว่ท ัง้องคก์ร 

ภัยคกุคามจากการโจมตทีางไซเบอรต์อ่ชวีวทิยาศาสตรแ์ละผลติภัณฑเ์พือ่
สขุภาพนัน้ก าลงัพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยเหตนุีเ้ราจงึไดจ้ดัท าโครงการความ
ปลอดภยัของผลติภัณฑท์ีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารลดความเสีย่งดา้นความปลอดภยัที่
เกีย่วขอ้งกบัผลติภัณฑข์องเรา ท าใหเ้ราสามารถตะหนักไดเ้มือ่เผชญิกบัภัย
คกุคามทีเ่กดิขึน้ใหม ่และเพือ่ปรับปรงุผลติภณัฑข์องเราอยา่งตอ่เนือ่ง 

เราตระหนักถงึความส าคญัของการรวมขอ้พจิารณาดา้นความปลอดภยัและ
ความเป็นสว่นตวัในการออกแบบและตลอดวงจรชวีติผลติภัณฑข์องเราเพือ่ให ้
บรรลผุลดังกลา่ว เราไดจ้ดัตัง้ทมีรักษาความปลอดภยัผลติภัณฑข์า้มสายงาน
รวมถงึตัวแทนจากฝ่ายวศิวกรรม/การพฒันาซอฟตแ์วร ์ ความปลอดภยั 
กฎหมาย/ความเป็นสว่นตัว เทคโนโลยสีารสนเทศ และคณุภาพ 

เราระบคุวามเสีย่งดา้นความปลอดภยัโดยใชก้ระบวนการจดัการความเสีย่งทีแ่ข็งแกรง่ 

Align Technology มุง่ม่ันทีจ่ะจัดการและลดความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและความเป็นสว่นตัวในผลติภณัฑท์ีเ่ราออกแบบ 
พัฒนา และบ ารงุรักษาเราท าการประเมนิผลติภัณฑข์องเราในเชงิลกึเพือ่ใหเ้ราสามารถใชม้าตรการบรรเทาความเสีย่งที่
เหมาะสมเมือ่เริม่ตน้การพัฒนาผลติภัณฑโ์ดยขึน้อยูก่บัระดับความเสีย่งของผลติภัณฑ ์ รวมถงึฟังกช์นัการท างานของ
ผลติภัณฑ ์วธิกีารดา้นลา่งไดถ้กูน ามาใชง้าน 

การประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
(PSRA): Align Technology ด าเนนิการ PSRA ในซรีีส่ร์ะบบการ
แสดงผลออพตคิัลของ iTero® Element™ระเบยีบวธิกีารประเมนิ
ประกอบดว้ยการวางแผนและการรวบรวมขอ้มลู การระบโุปรไฟล์
ผลติภัณฑท์ีใ่ชง้านได ้ การพัฒนาการลงทะเบยีนสว่นประกอบ การ
ด าเนนิการวเิคราะหก์ารควบคมุ การระบชุอ่งโหว ่การค านวณการจัด
อันดับความเสีย่งของชอ่งโหว ่การระบกุารควบคมุเพือ่การบรรเทาที่
เหมาะสม และการค านวณคะแนนความเสีย่งตกคา้งความเสีย่งดา้น
ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตัวถอืเป็นสว่นหนึง่ของกรอบการ
ประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยั ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 
NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 และเนือ้
ถา้่อ่นการวางตลาดของ FDA ส าหรับการจัดการความปลอดภยั
ทางไซเบอรใ์นอปุกรณ์การแพทย ์
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คณุลกัษณะดา้นความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของผลติภณัฑ ์

การควบคมุความปลอดภยัแบบรวบรดัตอ่ไปนีถ้กูน ามาใชใ้นซรีีส่ร์ะบบการแสดงผลออพตคิัลของ iTero® Element™:  

• ขอ้มลูระหวา่งพกั PII ถกูเขา้รหสั: ขอ้มลูทีส่ามารถระบตุวับคุคลได ้(PII) จะถกูเก็บไวใ้นฐานขอ้มลูทีถ่กูเขา้รหัสสิง่
นีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หผู้โ้จมตดีักจับขอ้มลูผูป่้วยและลกูคา้ทีเ่ก็บไวใ้นเครือ่งสแกน 

• การเขา้รหสัขอ้มลูระหวา่งสง่ผา่น: ขอ้มลูการสแกนทีถ่กูส ารองไวใ้นเซริฟ์เวอร ์ Align จะถกูสง่ผา่นการเขา้รหสัชัน้
ความปลอดภยั (TLS) โดยใชใ้บรับรองทีเ่ชือ่ถอืไดส้ ิง่นีจ้ะชว่ยป้องกนัไมใ่หผู้โ้จมตดีักจับขอ้มลูผูป่้วยและลกูคา้ใน
ระหวา่งสง่ผา่น 

• มกีารป้องกนัมลัแวรพ์รอ้มท างาน: สแกนเนอรม์าพรอ้มกบัซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัส Trend Micro ทีต่ดิตัง้มาลว่งหนา้ 
ซึง่จะตรวจสอบไฟลท์ีเ่ป็นอันตรายในระบบฐานขอ้มลูของซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสจะไดร้บัการอัปเดตอยา่งสม า่เสมอ 
และถกูก าหนดใหด้ าเนนิการสแกนทกุวันบนอปุกรณ์ 

• การบ ารงุรกัษาระยะไกลน ัน้เป็นไปไมไ่ดถ้า้ไมไ่ดร้บัอนญุาต: อปุกรณ์ใช ้ TeamViewer เพือ่สรา้งเซสชนัระยะ
ไกลซอฟตแ์วร ์ TeamViewer ตอ้งการรหัสไอดผีูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีล่กูคา้ตอ้งจดัเตรยีมใหก้บัเจา้หนา้ทีบ่รกิารของ 
Align กอ่น จงึจะสามารถท าการเชือ่มตอ่ได ้

• การเปลีย่นแปลงระบบปฏบิตักิารและซอฟตแ์วรถ์กูจ ากดั : เครือ่งสแกนใชโ้หมดคอีอสกท์ีป้่องกนัไมใ่หผู้ใ้ชท้ า
การเปลีย่นแปลงทีไ่มพ่งึประสงคก์บัระบบปฏบัิตกิารและสว่นประกอบซอฟตแ์วร ์

• มกีารบงัคบัใชก้ารควบคมุการจดัการการเขา้ถงึของผูใ้ช:้ จ าเป็นตอ้งมบัีญชผีูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเพือ่ใชเ้ครือ่งสแกน
สิง่นีจ้ะชว่ยป้องกนัการเขา้ถงึเครือ่งสแกน และป้องกนัการใชโ้ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต 

• มกีารแบง่แยกหนา้ทีอ่อกจากกนั: เครือ่งสแกนน าเสนอความสามารถในการลงทะเบยีนบัญชผีูใ้ชห้ลายบัญชดีว้ย
บทบาททีแ่ตกตา่งกนักบัเครือ่งสแกนหนึง่เครือ่งมบีทบาทส าหรับแพทย ์ ผูช้ว่ย และชา่งเทคนคิสนับสนุนสิง่นีจ้ะชว่ย
สรา้งความสามารถในการตดิตามกจิกรรมทีด่ าเนนิการโดยผูใ้ชแ้ตล่ะราย ซึง่ชว่ยปกป้องอปุกรณ์ไดด้ขี ึน้ 

• ถา้คณุมคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัความเสีย่งตามทีอ่ธบิายไว ้ โปรดอยา่ลงัเลทีจ่ะตดิตอ่ TRM@aligntech.com หรอื 
privacy@aligntech.com 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 ขอ้ก าหนดของระบบ 

14.1 ขอ้ก าหนดของระบบ - iTero Element 2 

 

หนา้จอ หนา้จอสมัผสัขนาด 21.5” HD 

ดา้มสแกน  ดา้มสแกนจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง LED สขีาวดว้ย  

LAN ไรส้าย  การด์ LAN ใหก้ารสือ่สารผา่นเครอืขา่ยทอ้งถิน่ดว้ยการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย 

ความปลอดภยั  โปรดดเูอกสารขอ้มลูความปลอดภัยของผลติภัณฑใ์นสว่น 13 

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

อณุหภมูขิณะใชง้าน  18° ถงึ 26°C / 64.4° ถงึ 78.8°F 

หมายเหต:ุ ระบบจะท างานดว้ยประสทิธภิาพทีล่ดลง - โดยไมม่คีวามสามารถในการสแกน 
- เมือ่อยูภ่ายใตอ้ณุหภมู ิ10 ° C ถงึ 17 ° C (50 ° F ถงึ 62.6 ° F) และ 27 ° C ถงึ 40 ° C 
(80.60 ° F ถงึ 104 ° F) 

อณุหภมูใินการเก็บ
รกัษา/การขนสง่  

-5° ถงึ 50°C / 23° ถงึ 122°F 

ความดนัขณะท างาน
และระดบัความสงู  

ความดนั: ความดัน: 520 mmHg ถงึ 771 mmHg (-69 kPa ถงึ -103 kPa) 

ระดับความสงู: -400 ฟตุถงึ 10,000 ฟตุ 

ความดนัและระดบั
ความสงูของการ
จดัเก็บ/การขนสง่  

ความดนั: 430 mmHg ถงึ 760 mmHg (~57 kPa ถงึ ~101 kPa)  

ระดับความสงู: 0 ฟตุถงึ 15,000 ฟตุ 

ความชืน้สมัพทัธ ์ การท างาน: 40% ถงึ 70% 

การเก็บรักษา: 30% ถงึ 90% 

ขนาด  หนา้จอสมัผสั iTero HD:  

ความสงู: 356 มม. (~14 นิว้) 

ความกวา้ง: 552 มม. (~21.7 นิว้) 

ความลกึ: 65 มม. (~2.5 นิว้) 

ดา้มสแกน:  

ความยาว: 338.5 มม. (~13 นิว้) 

ความกวา้ง: 53.5 มม. (~2 นิว้) 

ความลกึ: 69.8 มม. (~3 นิว้) 

ขาตัง้ลอ้:  

ความสงู: 1280 มม. (~50 นิว้) 

ความกวา้ง: 645 มม. (~25 นิว้) 

ความลกึ: 625 มม. (~24.5 นิว้) 

น า้หนกัสทุธ ิ หนา้จอสมัผสั iTero HD: 8.3 กก. (~18.3 ปอนด)์ 

ดา้มสแกน: 0.47 กก. (~1 ปอนด)์ โดยไมม่สีายไฟ 

ขาตัง้ลอ้: 13.6 กก. (~30 ปอนด)์ 

น า้หนกัการจดัสง่ ~37.5 กก. (~83 ปอนด)์ 
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14.2 ขอ้ก าหนดระบบ – iTero Element Flex 

 

หนา้จอ หนา้จอสมัผสัแล็ปท็อป 

ดา้มสแกน ดา้มสแกนจะสง่แสงเลเซอรส์แีดง (680nm คลาส 1) พรอ้มทัง้ปลอ่ยแสง LED สขีาวดว้ย 

ความปลอดภยั Align Technology มคีวามรับผดิชอบในการรกัษาความปลอดภัยขอ้มลูของลกูคา้และผูป่้วย
ของลกูคา้อยา่งจรงิจัง ขอ้มลูผูป่้วยทัง้หมดจะถกูสง่ผา่นชอ่งทาง TLS ทีเ่ขา้รหสั และการ
สือ่สารและขอ้มลูจะถกูเก็บไวอ้ยา่งปลอดภัย ชว่ยใหล้กูคา้ของเราใชม้าตรการทีเ่หมาะสม
เพือ่ปกป้องขอ้มลูผูป่้วยของลกูคา้ 

ก าลงัไฟฟ้าขณะใช้

งาน 
100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (สงูสดุ) 

อณุหภมูขิณะใชง้าน 18° ถงึ 26°C / 64.4° ถงึ 78.8°F 

อณุหภมูใินการเก็บ
รกัษา/การขนสง่ 

-5° ถงึ 50°C / 23° ถงึ 122°F 

ความดนัขณะท างาน
และระดบัความสงู 

ความดนั: 520 mmHg ถงึ 760 mmHg (~69 kPa ถงึ ~101 kPa)  

ระดับความสงู: -0 ฟตุถงึ 10,000 ฟตุ 

ความดนัและระดบั
ความสงูของการ
จดัเก็บ/การขนสง่ 

ความดนั: 430 mmHg ถงึ 760 mmHg (~57 kPa ถงึ ~101 kPa)  

ระดับความสงู: 0 ฟตุถงึ 15,000 ฟตุ 

ความชืน้สมัพทัธ ์ การท างาน: 40% ถงึ 70% 

การเก็บรักษา: 30% ถงึ 90% 

ขนาด ฮับของ iTero Element Flex:  

• ความยาว: 206 มม. (~8 นิว้)  

• ความกวา้ง: 94 มม. (~3.7 นิว้)  

• ความลกึ: 36.5 มม. (~1.4 นิว้) 

ดา้มสแกน iTero Element Flex:  

• ความยาว: 338.5 มม. (~13 นิว้) 

• ความกวา้ง: 53.5 มม. (~2 นิว้) 

• ความลกึ: 69.8 มม. (~3 นิว้) 

แทน่วาง iTero Element Flex:  

• ความยาว: 262 มม. (~10 นิว้)  

• ความกวา้ง: 89 มม. (~3.5 นิว้)  

• ความลกึ: 52 มม. (~2 นิว้) 

กระเป๋าหิว้:  

• ความสงู: 326.5 มม. (~13 นิว้)  

• ความกวา้ง: 455 มม. (~18 นิว้)  

• ความลกึ: 184 มม. (~7 นิว้) 

น า้หนกัสทุธ ิ ฮับของ iTero Element Flex: ~0.5 กก. (~1 ปอนด)์  

ดา้มสแกน iTero Element Flex: 0.47 กก. (~1 ปอนด)์ 

กระเป๋าหิว้เปลา่: ~2 กก. (~4.5 ปอนด)์ 

น า้หนกัการจดัสง่ ประมาณ 8 กก. (ประมาณ 17.6 ปอนด)์ 
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