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Kontrendikasyonlar 
Epilepsi tanısı olan kişiler için iTero tarayıcının yanıp sönen ışığından dolayı epileptik şok riski vardır. 
Bu kişiler çalışma sırasında sistemle ilgili olarak yanıp sönen ışıkla göz temasından kaçınmalıdır. 

Uyumluluk 
Sınıf 1 lazer uyumluluğu 
Bu cihaz “21 CFR 1040.10" ve “EN 60825-1” 
e uyumludur. 

 

EMC uyumluluğu 
Bu cihaz, aşağıdaki EMC standardı ile uyumludur:  

“IEC 60601-1-2 Tıbbi elektrikli cihaz- Bölüm 1-2: 
Temel güvenlik ve esas performans için genel 
koşullar - Yardımcı standart: Elektromanyetik 
olaylar - Gereksinimler ve testler”. 

CSA uyumluluğu 
Bu cihaz, Kanada ve ABD için aşağıdaki CSA 
standardı ile uyumludur: “UL Std No. 60601-1 - 
Tıbbi Elektrikli Cihazlar Bölüm 1: Güvenlik için 
Genel Gereksinimler”. 

 

Güvenlik uyumluluğu 
Bu cihaz aşağıdaki güvenlik standardı ile uyumludur:  

“IEC 60601 -1 Tıbbi elektrikli cihaz- Bölüm 1: Temel 
güvenlik ve esas performans için genel koşullar”. 

FCC uyumluluğu 
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur 
ve işletilmesi aşağıdaki iki koşula bağlıdır:  

1. Bu cihaz zararlı etkileşime sebep olmaz. 
2. Bu cihaz istemeyen şekilde çalışmaya neden 

olabilecek etkileşimler de dahil, alınan tüm 
etkileşimleri kabul etmelidir. 

 
FCC uyarısı  
Cihazda üretici tarafından açıkça onaylanmayan 
değişiklikler, FCC Kurallarına göre cihazı kullanma 
yetkinizi geçersiz kılabilir. 

CE uyumluluğu 
Bu cihaz Tıbbi Cihazlar için 93/42/EEC Konsey 
Yönetmeliği'ne uygundur. 
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Semboller 
İTero Element 2 ve iTero Element Flex donanım bileşenlerinde, bu belgede ve diğer iTero Element 2 ve 
iTero Element Flex bilgi kaynaklarında aşağıdaki semboller görünebilir. 

 
Bu sembolün cihazda göründüğü her yerde, 
cihazın uygun bir şekilde kullanımıyla ilgili 
bilgiler için bu kılavuza başvurulması 
önerilmektedir. 

 
BF tipi uygulanan parça. Bu sembolün 
üzerinde göründüğü herhangi bir bileşen, BF 
tipi elektriksel izolasyonludur. 

 
Elektriksel atık ve elektronik teçhizatın ayrı 
olarak toplanması gerekmektedir. Elektrikli ve 
Elektronik Cihaz Atıkları (EECA) hakkındaki 
Avrupa Direktifi ile uyumlu olarak, bu ürünü 
evsel veya kentsel çöplere atmayın. Bu 
cihazda EECA malzemeleri bulunmaktadır. 
Lütfen EARN (Avrupa İleri Düzey Geri 
Dönüşüm Ağı) ile irtibata geçin. 
Çevrimiçi istek formunun linki: 
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select  

 
Dikkat! Bu sembol, cihazla ilgili belirli 
uyarıların veya alınacak önlemlerin olduğu 
bilgisini vurgulamak için kullanılır. Cihazda bu 
sembolün görüldüğü her yerde, bu 
kılavuzdaki güvenlikle ilgili bilgilere 
başvurmak zorunludur. 

 
Bu sembolün bulunduğu kısımlar veya 
aksesuarlar yeniden kullanılmamalıdır. 

 
DİKKAT: ABD Federal Yasaları bu cihazın 
satışını lisanslı diş doktorları, ortodontistler 
veya diş uzmanları ile kısıtlamaktadır. Sistem 
reçeteli bir tıbbi cihaz olarak hizmet 
vermektedir ve sadece kalifiye sağlık 
uzmanları tarafından kullanılmalıdır. 

 
Tıbbi cihaz üreticisi. 

 
Sipariş numarası. 

 
Seri numarası. 

 
Alternatif akım. 

 
Islaklıktan korunması gereken tıbbi bir cihazı 
belirtir. 

 
Medikal cihazın güvenli bir şekilde maruz 
kalabileceği sıcaklık sınırlarını belirtir 

 
Kullanıcının kullanım talimatına başvurma 
ihtiyacı olduğunu belirtir. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Üreticinin parti kodu 

 
Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz 
kalabileceği atmosferik basınç aralığını 
gösterir. 

 
Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz 
kalabileceği nem aralığını gösterir. 

 
Kırılabilir, dikkatli taşıyınız. 

 
Bu taraf yukarı gelecek. 

 
IEC 60417-5031: Doğru akım. 

 
Tarayıcı çubuk (tarama ünitesi). 

 
USB soketi. 

 
Elektrik bataryası. 

 
IEC 60417-5009: HAZIR BEKLEME. 

 
DİKKAT: iTero Element Flex dağıtıcısının 
üzerine basmayın. 

 
Avrupa Topluluğundaki Yetkili temsilciyi 
gösterir. 

 
Cihazın Çin için RoHS uyumlu olduğunu 
gösterir. 
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Güvenlik talimatları 
Sistem ile çalışmaya başlamadan önce, tüm kullanıcıların bu güvenlik talimatlarını okumaları gerekmektedir.  

 

Güç kaynağı Sisteme, dahili tıbbi sınıf güç kaynağı ile güç sağlanır. 

Pil gücü Yalnızca iTero Element 2:  

• Şarj etme - Pil 2 saat boyunca bir güç kaynağına takılı kaldıktan sonra tam olarak 
şarj olur. 

• Tam olarak şarj edilmiş pil ile 30 dakikaya kadar tarama yapabilirsiniz. 
• Uyarı: Tarayıcı şarj edilebilir Li-Ion pil takımı ile birlikte sunulmaktadır. Pil yanlış 

yerleştirilirse patlama tehlikesi vardır. Sadece üretici tarafından önerilen aynı tip pil 
ile değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.  

Elektrik uyarıları • Elektrik çarpması tehlikesi!!Dış paneller ve kapaklar yalnızca yetkili Align 
Teknoloji teknisyenleri tarafından açılabilir. İçeride kullanıcı tarafından bakımı 
yapılabilecek parçalar bulunmamaktadır.  

• Elektrik çarpması riskini önlemek için, tarayıcı sadece koruyucu topraklamaya 
sahip elektrik şebekesine bağlanmalıdır.  

• Dokunmatik ekranın arkasındaki USB soketlerine yalnızca Align Teknoloji onaylı 
web kamerası veya USB bellek bağlanmalıdır. 

Yalnızca iTero Element Flex:  

• iTero Element Flex, tarayıcı çubuk için güç kaynağı içeren bir dağıtıcı ile 
donatılmıştır. Flex dağıtıcı kuru tutulmalı ve kırılmaya karşı korunmalıdır. 

• Flex dağıtıcı cihazını yalnızca IEC60950 ve -UL60950-1'e göre onaylanmış bir 
dizüstü bilgisayara bağlayın. Dizüstü bilgisayar ve tüm aksesuarları hastadan 
en az 1.5 metre uzağa yerleştirilmelidir. Hastayı tararken aynı anda ve dizüstü 
bilgisayara veya aksesuarlarından herhangi birine dokunmayın.  

• Flex dağıtıcı üzerindeki USB soketlerine yalnızca iTero tarayıcı çubuğu ve 
onaylanmış dizüstü bilgisayar bağlanmalıdır.  

• Flex dağıtıcısını AC prizine bağlamak için sadece Align Teknoloji tarafından onaylı 
güç kablosu kullanılmalıdır.  

Kablosuz Ağ  Sistem bir kablosuz ağ ünitesi ile donatılmıştır.  

Güvenlik 
sınıflandırmaları  

• Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf 1.  
• Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Derecesi: BF Tipi.  
• Suyun zararlı şekilde girişine karşı koruma derecesi: Sıradan.  
• Ortamda yanıcı anestezi karışımları bulunduğunda ekipmanın kullanılması uygun 

değildir.  
• İşletim Şekli: Sürekli.  

Reçeteli sağlık 
cihazı  

Sistem reçeteli bir tıbbi cihaz olarak hizmet vermektedir ve sadece kalifiye sağlık 
uzmanları tarafından kullanılmalıdır.  
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Tarayıcı 
uyarıları  

• Tarayıcı çubuk beyaz LED ışık yaymasının yanı sıra kırmızı lazer ışığı (680nm 
Sınıf 1) yayar. Tarayıcının normal kullanımı, insan gözü için herhangi bir tehlike 
oluşturmaz. Ancak, tarayıcı çubuğu doğrudan hastanın gözüne doğrultmaktan 
kaçınmalısınız.  

• Kabloyu bükmekten, düğüm yapmaktan, çekmekten veya kablonun üzerine 
basmaktan kaçınınız.  

• Sistem kullanımda değilken, tarayıcı çubuk, probu dokunmatik ekrana bakacak 
şekilde yuvaya yerleştirilmelidir, böylece lazer ışını veya yanıp sönen beyaz LED 
emisyonu ile göz teması olmayacaktır.  

• Tarayıcı çubuğu ancak çubuğun ucu hastanın ağzındayken etkinleştirin. 
• Tarama işlemi hala aktif iken, çubuğu yuvasına yerleştirmekten kaçının. 
• Tarayıcı arızası meydana gelirse veya fiziksel hasar görülürse taramayı durdurun 

ve Müşteri Desteğini arayın. 

Temizlik ve 
dezenfeksiyon  

• Çapraz bulaşmayı önlemek için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek zorunludur:  
o Bölüm 10.2'de anlatıldığı gibi, tarayıcı çubuğu temizleyin ve dezenfekte edin 

ve her hasta sonrasında ve tek kullanımlık kılıfı bölüm 1.4.3.1.1'de açıklandığı 
gibi değiştirin. 

o Her hastadan sonra eldivenleri çıkarın ve değiştirin. 
o Yırtılmış, kirlenmiş veya çıkarılmış eldivenleri atın. 

• Tarayıcı kılıflarını standart işletim usullerine veya tıbbi atıkların kontrolü 
yönetmeliğine göre bertaraf edin.  

Kutuyu açma 
ve kurulum  

Sistem, bölüm 2.1'de açıklandığı şekilde, Align Teknoloji'nin talimatlarına uyarak 
paketinden çıkarılmalı ve kurulmalıdır.  

Çalışma ortamı  • Hasar oluşmasını engellemek için sistem, odalar arasında azami özenle taşınmalıdır.  
• Tarayıcı ve ekrandaki hava deliklerini tıkamayın.  
• Sistem sadece iç mekanda kullanım için uygundur. Doğrudan güneş ışığına, 

aşırı sıcağa veya neme maruz bırakılmamalıdır.  
• Yalnızca iTero Element Flex: iTero Element Flex, sıcak, soğuk veya nemli bir 

ortamdan ofise yeni getirildiyse, iç yoğuşmayı önlemek için oda sıcaklığına 
gelinceye kadar kenara bırakılmalıdır.  

Elektromanyetik 
etkileşim  

UYARI: Bu cihaz test edilmiş ve IEC60601-1--2 standardına göre tıbbi cihazlar için 
gerekli koşullara uygun olduğu tespit edilmiştir.  

Bu standart, tipik bir medikal kurulumda zararlı etkileşimlere karşı makul koruma 
sağlamak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, radyo frekansı yayan cihazlar ile sağlık 
hizmetleri sunulan ortamlarda bulunan diğer elektriksel ve elektronik etkileşim 
kaynaklarının (örneğin, cep telefonları, mobil iki yönlü telsizler, elektrikli cihazlar, RFID) 
çoğalması nedeniyle, kaynağın yakınlığı veya gücü nedeniyle bu tür yüksek düzeyde 
bir etkileşim oluşması, bu cihazın performansının bozulmasına neden olabilir. Bu 
durumda, cihaz kullanıcı müdahalesi veya otomatik-kurtarma sonrasında işletim 
moduna döndürülebilir. 

Genel UYARILAR:  

• Bu cihazda değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.  
• Sadece iTero Element 2: Montajdan sonra dokunmatik ekran daima standa takılmalıdır. 
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1 Giriş 

1.1 Bu Belge Hakkında 
Bu belge, genel bilgilerle birlikte ve iTero Element 2 ve iTero Element Flex tarayıcıları ve yazılımı hakkında 
genel bilgi sağlamaktadır. Buna ek olarak, sistemin nasıl monte edileceğini, yazılımın iTero Element Flex 
sistemlerine nasıl kurulacağını, sistemi nasıl başlatılıp kapatılacağını, tarayıcı çubuk ve kablosunun nasıl 
kullanacağını, tarayıcı çubuğu nasıl temizleneceğini ve dezenfekte edileceğini, hastalar arasında tarayıcı 
çubuk kılıflarının nasıl değiştirileceğini açıklamaktadır. 
• iTero Element 2, daha hızlı tarama işlemi, gelişmiş ergonomi ve yüksek çözünürlükte renkli görüntüleme, 

yeni nesil işlemci ile 21,5 inç dokunmatik geniş ekran, entegre pil ve tarayıcı çubuğa kolay erişim 
sağlamak için sistemin merkezinde, ergonomik tutucu yuva sunmaktadır. 

• Taşınabilir, özel taşıma çantası ile, sadece bir tarayıcı çubuk sistemi olan iTero Element Flex, teknolojiyi 
en küçük dişçi koltuğuna bile taşımanızı sağlar. Sistem, ofis alanı gereksinimlerini azaltmak ve sistemin 
taşınabilirliğini artırmak için Align Teknoloji tarafından onaylanan dizüstü bilgisayarlara bağlanabilir. 

1.2 Kullanım amacı 
İTero Element 2 ve iTero Element Flex tarayıcıları, aşağıdaki özelliklere ve kullanım amacına sahip ağız içi 
tarayıcılardır:  
• Tarayıcının optik impresyon (CAD / CAM) özelliği, dişlerin doku topografi görüntülerini kaydetmek amacıyla 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır / belirlenmiştir. iTero aracılığıyla üretilen veriler Diş cihazlarının (örn., şeffaf 
plak, diş telleri, dişçi aletleri, vb.) ve aksesuarlarının üretimi sürecinde kullanılabilir. 

• iTero yazılımı iTero tarayıcı ile beraber dişlerin, ağız içi yumuşak dokunun ve yapıların ve ısırma 
ilişkisinin 3 boyutlu dijital impresyonlarını kaydetmede kullanılmaktadır. Yazılım, verilerin entegrasyonunu 
kolaylaştırıp ve dental restorasyonlar, ortodontik cihazlar, dayanaklar ve aksesuarların üretimi için 
CAD/CAM veriler çıkararak verilerin işlenmesini kontrol etmektedir. Tarama ile veri toplamaya ilave 
olarak, çeşitli hasta ve vaka bilgilerini dışa/içe aktarabilir ya da simülasyon amacıyla kullanılabilir. Diğer 
mevcut işlevleri arasında sistemin doğrulanması şeklinde sipariş yönetimi aracı olarak görev yapmak 
bulunmaktadır. 

1.3 Faydaları 
iTero Element 2 ve iTero Element Flex sistemi, tozsuz tarama, kaplama üretiminde daha yüksek hassasiyet 
oranı ve tarama sürecinde anında geri bildirim de dahil olmak üzere mevcut kaplama-üretim yöntemlerine 
göre önemli avantajlar sunar. 
iTero Hizmetinin, hasta memnuniyetini artırıp, klinik sonuçları geliştirerek ve ofis verimliliğini artırmak 
suretiyle işinizi nasıl geliştireceğini öğrenmek için web sitemize http://www.itero.com bakınız. 

http://www.itero.com/
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1.4 iTero Element donanımı 
Aşağıda iTero tarayıcı modelleri açıklanmıştır:  
• iTero Element 2 

o Tekerlekli stant konfigürasyonu 
o Tezgah standı konfigürasyonu 

• iTero Element Flex 
o Dizüstü bilgisayar konfigürasyonu (yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur) 

Minimum sistem gereksinimleri için http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex adresine bakın. 

1.4.1 iTero Element 2 
Önden görünüm  

 

A Dokunmatik ekran 
B Güç anahtarı 
C Güç LED Işığı 
D Tarayıcı çubuk 
E Tutucu yuva 
F Tekerlekli taban 

Şekil 1: İTero Element 2'nin önden görünümü 

http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex
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Arkadan görünüm  

 

A Tarayıcı bağlantısı 

B Tarayıcı kablosu 

C Ekranın güç kablosu 

Şekil 2: İTero Element 2'nin arkadan görünümü 

1.4.2 iTero Element Flex 

 

A Dokunmatik 
ekranlı dizüstü 
bilgisayar 

B iTero Element 
Flex dağıtıcısı:  

C Tarayıcı çubuk 
ve tutucu yuva 

 

Şekil 3: iTero ElementFlex 
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1.4.2.1 iTero Element Flex'in taşınması 
Azami koruma sağlandığından emin olmak için, sistemi taşırken aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir:  
1. Mavi koruyucu kılıfı tarayıcıya takın. 
2. Sistemi ofisler arasında taşımak için tüm öğeleri verilen taşıma çantasına yerleştirin. 

  
Şekil 4: iTero Element Flex verilen taşıma çantası içerisinde 

3. Bileşenleri nemden korumak için taşıma çantasının kuru tutulduğundan emin olun. 

1.4.3 iTero Element tarayıcı çubuğu 

 

A Tek kullanımlık kılıf 

B Dokunmatik yüzey 

C Yan düğmeler: Tarama, aç / kapa, dokunmatik yüzey etkinleştirme 

D Hava kanalları 

E USB bağlantılı çıkarılabilir tarayıcı kablosu 
Şekil 5: iTero Element tarayıcı çubuğu 
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1.4.3.1 iTero Element tarayıcı çubuk kılıfları 
2 tip tarayıcı kılıfı vardır:  
• Koruyucu kılıf: kullanılmadığında, çubuğun optik yüzeyini korumak için mavi koruyucu kılıf kullanın. 
• Tek kullanımlık kılıf: Bir hastayı taramadan önce, tek kullanımlık yeni bir kılıf takın. 

  
Şekil 6: Koruyucu kılıf Şekil 7: Tek kullanımlık kılıf 

1.4.3.1.1 Tarayıcı kılıflarının hastalar arasında değiştirilmesi 
Tarayıcı kılıfları tek hastada kullanım içindir ve çapraz bulaşmayı önlemek için her hastadan sonra 
değiştirilmeli ve imha edilmelidir. 

DİKKAT: Tarayıcı kılıflarını standart işletim usullerine veya tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine 
göre bertaraf edin. 

 
Tarayıcı kılıfını değiştirmek için:  
1. Kılıfın ortasına hafifçe bastırarak, kılıfı yavaşça çubuğun dışına doğru çekin ve atın. 

 
Şekil 8: Bir tarayıcı kılıfının çıkarılması 
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UYARI: OPTİK YÜZEY! 
Optik yüzeye DOKUNMAYINIZ. Temas edilmesi zarar görmesine neden olabilir. Temizlik gerekliyse, kılıf 
kutusunun içerisinde bulunan anti-statik bezi kullanın. Daha fazla ayrıntı için, kılıf kutusundaki talimatlara 
bakın. 

 
Şekil 9: Tarayıcının optik yüzeyi 

2. Bölüm 10.2'de anlatıldığı gibi, tarayıcıyı temizleyin ve dezenfekte edin. 
3. Yeni bir kılıfı yerine oturuncaya kadar çubuğun ucuna hafifçe kaydırın. 

Not: Tarayıcı hemen sonra kullanılmayacaksa, mavi koruyucu kılıfı takın. 

 
Şekil 10: Yeni kılıfı yavaşça yerine kaydırın 

1.5 iTero yazılımı 
Yeni iTero Element 2 sistemleri yüklü yazılımla birlikte gelir. Yazılımın, bölüm 2.2'de açıklandığı gibi, iTero 
Element Flex sistemlerinin üzerine kurulması gerekir. 
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2 Başlarken 

2.1 Montaj talimatları 

2.1.1 İTero Element 2 tarayıcısının montajı - tekerlekli stant konfigürasyonu 
iTero Element 2 tarayıcınızı monte etmek için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:  

 
AC güç 

 
Pil 

 
Klik sesi 

 
DC güç 

 
Açma kapama 
düğmesi 

 
Tarayıcı 
çubuk 

 
Kurulum için 
2 kişi gereklidir 

 

A Dokun- 
matik 
ekran 

B Güç 
anah- 
tarı 

C Güç 
LED 
Işığı 

D Tarayıcı 
çubuk 

E Tutucu 
yuva 

F Teker- 
lekli 
taban 

 
1. Kutuların içeriğini kontrol edin. 

 
2. Destek sütununu tekerlekli 

tabana bağlayın. 

 
3. Büyük alyan anahtarını kullanarak 

iki alyan vidasını sıkın. 

 
4. Tutamağın arkasındaki kapağı 

çıkarın 

 
5. Tarayıcı çubuk yuvasını tekerlekli 

standın ön kısmına takın. 
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6. Yuvayı tutun.  

 
7. Tarayıcı yuvasının arka kısmını, 

küçük alyan anahtarını 
kullanarak alyan vidasıyla sıkın. 

 
8. Tutamağın kapağını arkasına 

geri takın 

 
9. Tekerlekli stand çerçevesinin 

arkasından manyetik kapağı 
çıkarın. 

 
10. Yuvarlak başlı vidaları gevşetin 

ve pil kapağını çıkarın. 

 
11. Pili pil yuvasına kaydırın ve 

yuvarlak başlı vidaları sıkın. 

 
12. Takmak için dokunmatik ekranı 

kaldırın. 

 
13. Tarayıcıyı çevirin ve ekranı 

sabitlemek için yuvarlak başlı 
vidasını sıkın. 

 
14. Güç kablosunu, bir sonraki 

resimde gösterildiği gibi DC 
etiketli bağlantı noktasına 
bağlayın. 
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Güç kablosu takılı.  

 
15. Manyetik arka kapağı takın. 

 
16. Tarayıcı çubuğu yuvasına 

yerleştirin. 

 
17. Tarayıcı çubuğun kablosunu 

dokunmatik ekranın arkasına 
bağlayın. 

 
18. Güç kablosunu tekerlekli standın 

alt kısmına takın. 

 
19. Kabloyu tekerlek dayanağının 

altına klipsle sabitleyin. 

 
20. Uzaktan eğitim veya destek 

oturumları için web kamerasını 
dokunmatik ekrana yerleştirin. 

 
21. Web kamerasını dokunmatik 

ekranın altındaki USB portuna 
bağlayın. 

 
22. Güç kablosunu AC prizine takın 

ve ardından tarayıcıyı açmak 
için açma kapama düğmesine 
basın. 
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2.1.2 İTero Element 2 tarayıcısının montajı - tekerlekli stand konfigürasyonu 
iTero Element 2 tarayıcınızı monte etmek için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:  

 
1. Destek sütununu çerçevenin 

içine yerleştirin. 

 
2. Alyan anahtarını kullanarak 

destek sütununu sıkın. 

 
3. Kapağı çıkarın. 

 
4. Yeni kapağı takın. 

 
5. Takmak için dokunmatik ekranı 

kaldırın. 

 
6. Tarayıcıyı çevirin ve ekranı 

sabitlemek için yuvarlak başlı 
vidasını sıkın. 

 
7. Kapağı takın. 

 
8. Güç kablosunu DC etiketli 

bağlantı noktasına bağlayın. 

 
9. Tarayıcı çubuğun kablosunu 

dokunmatik ekranın arkasına 
bağlayın. 
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10. Uzaktan eğitim veya destek 

oturumları için web kamerasını 
dokunmatik ekrana yerleştirin. 

 
11. Web kamerasını dokunmatik 

ekranın altındaki USB portuna 
bağlayın. 

12. Güç kablosunu AC prizine takın 
ve ardından tarayıcıyı açmak için 
açma kapama düğmesine basın. 
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2.1.3 iTero Element Flex tarayıcının montajı 
iTero Element 2 tarayıcınızı monte etmek için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:  

A Dağıtıcı ve dağıtıcı güç kablosu 

B Tutucu yuva 

C Tarayıcı çubuk ve tarayıcı çubuk 

kablosu 

D Dizüstü bilgisayar ve dağıtıcıyı 

bağlamak için USB kablosu 

 
1. Tarayıcı çubuğu yuvasına 

yerleştirin. 

 
2. Dağıtıcının güç kablosunu 

dağıtıcıya bağlayın. 

 
3. USB kablosunu dağıtıcıya takın. 

 
4. USB kablosunu dizüstü 

bilgisayara takın. 

 
5. Tarayıcı çubuğun kablosunu 

dağıtıcıya takın. 

6. Dağıtıcı güç kablosunu AC 
elektrik prizine takın. 

Notlar:  

• Dağıtıcı her zaman bir AC 
elektrik prizine bağlanmalıdır. 

• Ağız içi tarama sırasında 
dizüstü bilgisayar bir AC 
elektrik prizine bağlanmalıdır. 
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2.2 İTero yazılımını yükleme - iTero Element Flex  
Yeni iTero Element 2 sistemleri yazılımı yüklü olarak gelir, ancak iTero Element Flex sistemlerinde kullanıcı 
yazılımı yüklemelidir. 
Not: İTero yazılımını Flex sistemlerine kurmadan önce, lütfen mevcut tüm Windows güncellemelerini 
yükleyin. Yeni Windows bilgisayarlar güncellemeleri otomatik olarak uygulamalıdır. 
İTero Element Flex sisteminizin doğru bir şekilde kurulması ve yapılandırılması için lütfen aşağıdakilerin 
yapıldığından emin olun:  
• Tarayıcı çubuk yuvasında sabittir ve dağıtıcıya bağlıdır 
• Dağıtıcı dizüstü bilgisayara bağlıdır 
• Yazılımın yüklendiği süre boyunca dizüstü bilgisayarınız AC prizine takılıdır. 
İTero yazılımını bir iTero Element Flex sistemine kurmak için:  
1. Tüm mevcut Windows güncellemelerini yükleyin. 

a. Windows Güncellemelerini kontrol etmek için, Windows Ayarlarını açın (Windows tuşu + I) ve 
Güncelleştirme ve Güvenlik seçeneğini tıklayın  

b. Windows Update'i tıklayın. 
c. Yeni güncellemeler olup olmadığını görmek için Güncellemeleri denetle 'ye tıklayın. 

2. Kayıtlı e-posta Gelen Kutusunda, indirme talimatlarını içeren “iTero'nuz gönderildi” e-postasını arayın. 
3. Yazılım indirme sayfasına erişmek için bağlantıyı tıklayın veya http://download.itero.com adresine gidin. 
4. Web sayfasında, Başlat butonuna tıklayın. FirstTimeInstaller.exe dosyası indirilecek. 
5. İndirilen kurulum dosyasını çalıştırın ve iTero yazılımının kurulumunu tamamlamak için ekrandaki 

talimatları izleyin. 

 Hoş geldiniz ekranı görüntülenir. Aşağıda 2.3 bölümünde açıklandığı gibi devam edin. 

http://download.itero.com/
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2.3 Tarayıcıda ilk kez oturum açma 
Tarayıcıyı ilk kez açtığınızda, Hoş geldiniz ekranı görüntülenir:  

 
Şekil 11: Hoş geldiniz ekranı 

İstediğiniz dili ve aşağıdaki modlardan birini seçin:  
• Tanıtım Modu: Tarayıcının özelliklerini tanımanızı ve taramaları göndermeden tarama pratiği 

gerçekleştirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bölüm 2.4 'e bakınız. 

• Özelleştirme: Tarayıcıyı kaydetmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için 2.5 bölümüne bakınız. 
Not: Özelleştirme seçeneğini seçmeden önce Tanıtım Modu seçeneğini seçerseniz, Özelleştirme 
seçeneğine erişmek için tarayıcıyı yeniden başlatmanız gerekir. 

2.4 Tanıtım Modunda Çalışma 
Tanıtım Modu, yeni personeli eğitmek ve tarama yapmak için tasarlanmıştır. Tanıtım Modu, dental 
uygulamalar için bir iTero tarayıcıda eğitim, tarama teknikleri, reçete formları ile vaka tipleri için talimatlar ve 
iTero arayüzüyle kendilerini aşina hale getirmek için her zaman kullanılabilir. Tanıtım Modu, tarama işleminin 
tüm yönleriyle ilgili özelliklerini içerir ve klinik vakalar, Invisalign vakaları ve restoratif vakalar gibi çok çeşitli 
örnek vakaları içerir. 
Tanıtım Modu tarama pratiği için kullanılırken, hafif çizgili bir arka plan ve sol üst köşede kırmızı etiket, hali 
hazırda Tanıtım Modunun çalıştığını gösterir. Tanıtım moduna, ilk defa oturum açılırken Hoş geldiniz 
ekranından veya herhangi bir zaman ana ekranda iTero logosuna tıklayarak erişilebilir. 
Not: Tanıtım Modunda yakalanan taramalar hasta tedavisi için kaydedilemez veya gönderilemez. 
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Oturum açtıktan sonra Tanıtım Moduna girmek için:  
1. Tarayıcı ekranının en üstünde bulunan iTero Element logosuna tıklayın. 

 
Şekil 12: iTero Element logosu 

2. Tanıtım modu 'nu tıklayın. 

 
Şekil 13: Tanıtım Modu seçeneği 

Tanıtım kullanıcısı seçmenizi sağlayan Oturum açma penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 14: Tanıtım kullanıcılarını içeren oturum açma penceresi 
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3. Restoratif vakaları görüntülemek için Doktor Adı açılır penceresinden Dr. Demo, iTero kullanıcısını seçin. 

 
Şekil 15: Tanıtım oturumu açma butonu 

4. Tanıtım Oturumu aç butonuna tıklayın. 
Pencerenin sol üst köşesinde Tanıtım Modu işareti ile birlikte Tanıtım Modu ana ekranı görüntülenir. 

 
Şekil 16: Tanıtım Modu ana ekranı 
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5. Tanıtım vakalarını görüntülemek, eski siparişlerle birlikte şu anda devam etmekte olan siparişlerin bir 
listesini görüntülemek için Siparişler 'i tıklayın. 

 
Şekil 17: Eski siparişler listesinde görüntülenen tanıtım vakaları 

6. Gerekli tanıtım vakasına tıklayın. 
Seçilen vaka aşağıdaki seçenekleri gösterecek şekilde genişletilir:  

 
Şekil 18: Eski Siparişler paneli - seçenekler 

Siparişlerle çalışma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 6. 
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2.4.1 Tanıtım Modundan Çıkma 
Tanıtım modundan çıkmak için:  
• İTero Element logosuna dokunun ve daha sonra tanıtım modundan çıkmak için Tanıtımdan Çık 'ı tıklayın. 

 
Şekil 19: Tanıtım Modundan Çıkış 

2.5 Tarayıcının kaydedilmesi - Özelleştirme işlemi 
Tarayıcıyı kaydederken, kayıt işlemini tamamlamak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:  
• Kullanıcı Adı 
• Kullanıcı Şifresi 
• Şirketin Kimliği 
Özelleştirme işlemine nasıl devam edeceğiniz ve oturum açma bilgileri ile ilgili olarak iTero temsilcisinden 
bir e-posta alacaksınız. 
Not: Kaydolmadan önce Hoş geldiniz ekranından Tanıtım Moduna eriştiyseniz Özelleştirme seçeneğine 
erişmek için tarayıcıyı yeniden başlatmalısınız. 
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Tarayıcıyı kaydetmek için:  
1. İstediğiniz dili seçin. 
2.  Özelleştir seçeneğini tıklayın. 

Bağlan sayfası görüntülenir. 

 
Şekil 20: Ağ seçimi 

3. İstediğiniz ağ bağlantısını seçin ve ardından İleri düğmesini tıklayın. 
Align ile iletişim doğrulanır. 

 
Şekil 21: Align ile iletişimin doğrulanıyor 
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4. Doğrulama tamamlandığında, İleri düğmesine tıklayın. 
 Saat dilimi sayfası görüntülenir. 

 
Şekil 22: Saat diliminizi seçme 

5. Varsayılan saat dilimi doğruysa veya açılır listeden saat diliminizi seçin ve İleri'yi tıklayın ardından 
Uygula'ya tıklayın. 
 Kayıt sistemi sayfası görüntülenir. 

 
Şekil 23: Kurulumu özelleştirmek için sistemin kaydedilmesi 
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6. E-posta adresinizi, şifrenizi ve şirket kimliğinizi verilen alanlara girin ve ardından Kayıt ol düğmesine 
tıklayın. 
iTero abonelik paketinizi gösteren Tarayıcı Yapılandırması sayfası görüntülenir. 

 
Şekil 24: iTero abonelik paketi 

7. İleri'yi tıklayın. 
 Lisans sözleşmesi sayfası görüntülenir. 

 
Şekil 25: Lisans sözleşmesi 
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8. Lisans sözleşmesini inceledikten sonra, sözleşmenin şartlarını kabul etmek için onay kutusunu seçin 
ve ardından İleri'yi tıklayın. 
Sistem güncelleme olup olmadığını kontrol eder ve gerekirse en son sürüme yükseltir. 

 
Şekil 26: Güncelleştirmeler denetleniyor... 

9. İleri'yi tıklayın. 
Sistem kaydedildi ve kullanıma hazır. 

 
Şekil 27: Sistem kaydedildi ve kullanıma hazır 

10. Sistemde oturum açmak için aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi İTero Element'te Oturum Aç 'ı tıklayın. 
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3 İTero Element 2 ve iTero Element Flex tarayıcı ile çalışma 

3.1 Tarayıcıda oturum açma 
Tarayıcı açıldığında, Oturum açma penceresi görünecektir. 

 
Şekil 28: Oturum açma penceresi 

İTero tarayıcıya giriş yaparken MyAligntech hesap bilgilerinizin hazır olduğundan emin olun. Adınız, hesap 
e-postanız ve şifreniz gerekecek. Gerekli tüm alanları doldurun ve ardından Oturum aç düğmesine dokunun. 
Tarayıcıda oturum açmak için:  
1. Doktor Adı açılır listesinden kullanıcı adınızı seçin. 
2. Myaligntech.com'a kaydolurken kullandığınız e-posta adresini girin. Bir önceki sefer oturum açarken 

Beni Hatırla seçeneğini işaretlediyseniz e-posta adresiniz otomatik olarak görüntülenecektir. 

3. Şifrenizi girin. Şifrenizi unuttuysanız, 3.1.1. bölümde açıklandığı şekilde sıfırlayabilirsiniz.  
4. Sonraki oturumlarda sistemin e-posta adresinizi hatırlaması için Beni Hatırla onay kutusunu işaretleyin. 

Tarayıcıya erişmek için yine de şifrenizi girmeniz gerekecektir. 
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5. Oturum aç düğmesine tıklayın. 
iTero ana ekranı görüntülenir. 

 
Şekil 29: iTero ana ekranı 
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3.1.1 Şifrenizi sıfırlama 
Gerekirse şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. 
Şifrenizi sıfırlamak için:  
1. Oturum açma penceresinde, Şifremi unuttum düğmesine tıklayın. 

 
Şekil 30: Şifremi Unuttum düğmesi 

Yapmanız gerekenleri açıklayan bir pencere görüntülenir. 

 
Şekil 31: Unutulan şifre için e-posta alanı 

2. E-posta alanına, myaligntech.com sitesine kaydolurken kullandığınız e-posta adresinizi girin. 
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3. Gönder'i tıklayın 
Önceden belirlenmiş güvenlik sorunuz görüntülenir. 

 
Şekil 32: Güvenlik sorusu cevabı alanı 

4. Lütfen güvenlik sorunuzun cevabını giriniz. 
Geçici bir şifre size gönderilecektir. 

5. Myaligntech.com sitesinde oturum açmak için geçici şifreyi kullanın ve ardından şifrenizi sıfırlayın. 
6. Kayıtlı e-posta adresinizi bilmiyorsanız, iTero Müşteri Desteği ile iletişime geçin. 

3.2 Tarayıcıda oturumu kapatma 
Hasta bilgilerinizi korumak için, kullanımda değilken tarayıcıdaki oturumunuzu kapatmalısınız. 

Varsayılan olarak, 3.6.3.1. bölümde açıklandığı gibi oturum açma ayarlarında belirlenebilecek şekilde 
önceden tanımlanmış bir kullanılmama süresinden sonra oturum kapatılır. 
Tarayıcıda oturumu kapatmak için:  

1. Ana ekrana dönmek için  tıklayın. 

2. Oturumu kapatmak için  tıklayın. 
Bir sonraki kullanıcının sisteme giriş yapması için Oturum açma penceresi hazır bir şekilde görüntülenir. 
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3.3 Tarayıcının kapatılması 
Her günün sonunda yazılım güncellemelerinin yüklenebilmesi için sistemin kapatılması önerilir. 
Tarayıcıyı kapatmak için:  
1. Tüm dosyaları ve uygulamaları kapatın. 
2. Sistemi kapatmak için ekranın sağ altında bulunan Güç düğmesine basın ve bırakın. 

Uyarı: Düğmeyi 4 saniyeden uzun süre basılı tutmak, gri ve mavi ekranlar gibi sorunlara neden 
olabilecek yeniden başlatmayı zorlamayı etkinleştirir. 

3.4 Tarayıcıyı ofis içerisinde taşıma 
İTero Element 2 tarayıcı ofis içinde taşınabilir. 
Tarayıcıyı taşımak için:  
1. Tarayıcı çubuğun yuvasına yerleştirildiğinden emin olun. 
2. Sistemi prizinden çıkarın. 
3. Sistemi yeni yerine yerleştirin ve prize takın. 

3.5 Kullanıcı ara yüzü 
iTero yazılımı, Restoratif veya Ortodontik kullanım amacıyla dijital taramalar gerçekleştirmek için sezgisel bir 
kullanıcı ara yüzü sunmaktadır. Tarama ekranı ve tarayıcı çubuk düğmeleri, tarama işlemi sırasında ekran 
talimatlarına yanıt vermek için kullanılır. 
Kullanılabilecek dokunmatik ekran hareketlerinin bir listesi için, bkz. Bölüm 3.5.2. 

 
Şekil 33: iTero ana ekranı 
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Ana ekranda aşağıdaki düğmeler görüntülenir:  

 

Pil: İTero harici pilinde kalan şarj miktarını görüntülemek için dokunun. 

Kalan Pil şarjı yüzdesini gösteren, pil göstergesi görünecektir. Pil ikonu şimşek 
işareti gösteriyorsa, pil şarj olmaktadır. 

 
Şekil 34: Kalan pil şarjı 

 

Öğrenim Merkezi: İTero tarayıcınızın eğitim materyallerine ve eğitim videolarına 
erişmek için tıklayın.  

 

Kilit: Tarayıcı kullanımda değilken, 3.2 bölümde açıklandığı şekilde hesabınızdan 
çıkmak için dokunun. Bu, diş hekimliği uygulamasının HIPAA uyumlu olduğu ve tüm 
tıbbi bilgilerin güvenli olduğundan emin olma konusunda yardımcı olacaktır.  

İpucu: İstenmeyen girişleri önlemek için sistemi temizlerken kilitlemelisiniz. 

 

Ayarlar: Tarayıcınızın tarayıcı çubuk konfigürasyonu, bölgesel ayarlar, kullanıcı 
ayarları gibi tercihlerini ayarlamak için dokunun.  

Daha fazla bilgi için 3.6 bölümüne bakınız. 
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Yardım: Gezinme araçlarında ve özellikleri konusunda yardımcı olacak ipuçları 
bulunan saydam bir Yardım katmanı görüntülemek için dokunun. 

 
Şekil 35: Yardım katmanı 

Bu görünümde, düğme  şekline dönüşür. Müşteri Desteğinden uzaktan yardım 
almak için düğmeye dokunun. Her yardım katmanından müşteri desteğine 
erişilebilir. 

Not: Uzaktan bağlanmayı denemeden önce lütfen Müşteri Desteğini arayın.  

Yardım katmanını kapatmak ve ilgili ekrana dönmek için herhangi bir yere dokunun. 

 

Yeni tarama: Yeni bir taramaya başlamadan önce Rx’i dolduracak bir pencere 
açmak için Yeni tarama düğmesine dokunun.  

Daha fazla bilgi için 4 bölümüne bakınız. 

 

Hastalar: Tüm hastalarınızın listesi, çizelge numarasını ve son tarama tarihi ile 
hastalar sayfasını görüntülemek için tıklayın.  

Daha fazla bilgi için 5 bölümüne bakınız. 

 

Siparişler: Tüm siparişlerinizin listesini görüntülemek için dokunun.  

Daha fazla bilgi için 6 bölümüne bakınız. 

 

Mesajlar: Align Teknoloji'den gelen mesajlarınızı görüntülemek için dokunun.  

Daha fazla bilgi için bölüm 7 'ye bakınız. 
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 Pil ve Ayarlar butonu, her bir tarayıcı ekranında ve ayrıca bölüm 3.5.1'de açıklandığı şekilde görüntülenir.  

3.5.1 Tarayıcı araç çubuğu 
Aşağıdaki araç çubuğu Tarayıcı pencerelerinin her birinin üst kısmında görüntülenir:  

 
Merkezdeki 4 düğme, tarama işleminin güncel durumunu gösterir. 

 
Ana ekrana dönmek için tıklayın. 

 
Tarama işlemindeki geçerli aşamayı görüntüler, araç çubuğunda vurgulanan ilgili düğmeyle 
de gösterilir. 

 
 Rx’i görüntülemek için Yeni tarama penceresine dönmek için tıklayın; bölüm 4.1 de 
açıklanmıştır. 

 Bölüm 4.2'de açıklandığı gibi hastayı taramak amacıyla Tarama moduna gitmek için 
dokunun. 

 
Bölüm 4.3'de açıklandığı gibi, taranmış modeli görüntülemek amacıyla Görüntüleme 
moduna gitmek için dokunun. 

 Bölüm 4.4'de açıklandığı gibi taranan modeli laboratuvara göndermek için dokunun. 

 
iTero harici pilinde kalan şarj miktarını görüntülemek için dokunun. 

Kalan Pil şarjı yüzdesini gösteren pil göstergesi görünecektir. Pil ikonu şimşek işareti 
gösteriyorsa, pil şarj olmaktadır. 

 
Şekil 36: Kalan pil şarjı 

 
Tarayıcınızın tarayıcı çubuk konfigürasyonu, bölgesel ayarlar, kullanıcı ayarları gibi 
tercihlerini ayarlamak için dokunun.  

Ayarlar tercihleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 3.6. 
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Gezinme araçlarında ve özellikleri konusunda yardımcı olacak ipuçları bulunan saydam bir 
Yardım katmanı görüntülemek için dokunun. 

 
Şekil 37: Yardım katmanı 

Bu görünümde, düğme  şekline dönüşür. Müşteri Desteğinden uzaktan yardım almak 
için düğmeye dokunun. Her yardım katmanından müşteri desteğine erişilebilir. 

Yardım ekranını kapatmak ve ilgili ekrana dönmek için herhangi bir yere dokunun. 

3.5.2 Dokunmatik ekran hareketleri 
iTero yazılımı, dokunmatik ekran (çoklu dokunmatik olarak da bilinir) hareketlerini destekler. Bu hareketler, 
çoklu dokunmatik cihazlarla etkileşimde bulunmak için kullanılan önceden tanımlanmış hareketlerdir. 
Yaygın dokunmatik ekran hareketlerinin örnekleri:  

   
Dokun Çift dokun Uzun bas 

   
Kaydır Döndür Kaydır 

   
Pan Uzaklaştır Yakınlaştır 
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3.6 Tarayıcı ayarlarının belirlenmesi 
Tarayıcı ayarları, tarayıcıyı kullanırken tercihlerinizi ve varsayılan olarak görüntülenen ayarları belirlemenizi 
sağlar. 
Tarayıcı ayarlarını belirlemek için:  

1.  butonuna tıklayın. 
 Ayarlar penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 38: Ayarlar penceresi 

2. Tanımlamak istediğiniz ayarlara dokunun. 

o Bilgisayar ayarları, bkz. bölüm 3.6.1 

o Kullanıcı ayarları, bkz. bölüm 3.6.2 

o Sistem ayarları, bkz. bölüm 3.6.3 
İlgili pencere açılır. 

3. Değişikliklerinizi yapın ve ardından kaydetmek için  öğesine dokunun ve Ayarlar penceresine geri 
dönün. 
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3.6.1 Bilgisayar ayarlarının belirlenmesi 
Bilgisayar ayarları, tarayıcının parlaklık, ses, Wi-Fi ve saat dilimi ayarlarını belirlemenize olanak tanır. 

3.6.1.1 Varsayılan parlaklık ayarını belirleme 
Varsayılan parlaklık ayarını belirlemek için Parlaklık düğmesine basın, kolu hareket ettirerek istediğiniz 

parlaklık düzeyini ayarlayın ve değişikliklerinizi kaydetmek için  simgesine dokunun ve Ayarlar penceresine 
geri dönün. 

 
Şekil 39: Parlaklık ayarları 

3.6.1.2 Varsayılan ses ayarını belirleme 
Varsayılan sistem ses ayarını belirlemek için ses düğmesine basın, kaydırıcıyı istediğiniz ses seviyesine 

getirin ve ardından değişikliklerinizi kaydetmek için  'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

 
Şekil 40: Ses ayarları 

Ses ayarları, sistem seslerine ek olarak, Öğrenme Merkezindeki  içeriğin ses seviyesini de belirler. 
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3.6.1.3 Wi-Fi ayarlarını belirleme 
Tarayıcınızı kliniğin Wi-Fi ağına ilk kez bağladığınızda, şifrenizi eklemeniz gerekir. Sonrasında tarayıcı, 
varsayılan olarak, otomatik olarak bağlanacaktır. 
Wi-Fi ağına bağlanmak için:  
1. Wi-Fi butonuna dokunun. 

Yakındaki Wi-Fi ağlarının bir listesi görüntülenir. 

 
Şekil 41: Yakındaki Wi-Fi ağlarının listesi 

2. Klinik ağınızı seçin ve Bağlan'a tıklayın. 
3. Açılan pencerede ağ güvenlik anahtarınızı (şifrenizi) girin ve ardından Bağlan 'a tıklayın. 

 
Şekil 42: Klinik Wi-Fi ağına bağlanma 

Tarayıcı Wi-Fi şebekesine bağlanacak ve durum Bağlı şeklinde değiştirilecektir. 
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4. Ağa otomatik olarak bağlanmak istemiyorsanız, bağlandığınız ağa dokunun ve ardından da Unut 'a dokunun. 
Yeniden bağlanmak istediğinizde istediğiniz ağı seçmeniz ve Wi-Fi şifresini girmeniz gerekir. 

 
Şekil 43: Ağı Unutma veya Ağ Bağlantısını Kesme 

5. Ağ bağlantısını kesmek için Bağlantıyı Kes'i tıklayın. 

6. Ayarlarınızı kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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3.6.1.4 Saat diliminizi belirleme  
Saat diliminizi belirlemek için Saat dilimi düğmesine dokunun, aşağı açılır listeden saat diliminizi seçin 

ve ardından değişikliklerinizi kaydetmek için 'e dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

 
Şekil 44: Saat dilimi ayarları 

Not: Saat dilimi ayarlarına yalnızca tarayıcıda oturum açtığınızda erişilebilir. 
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3.6.2 Kullanıcı ayarlarını belirleme 
Kullanıcı ayarları, her kullanıcının tarayıcıda oturum açtığında varsayılan olarak görüntülenen ayarları 
belirlemesini sağlar. 

3.6.2.1 Tarama ayarlarını belirleme 
Bir hastayı tararken dikkate alınacak varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. 
Tarama ayarlarını belirlemek için:  
1. Tarama Ayarları butonuna dokunun. 

 
Şekil 45: Tarama Ayarları penceresi 
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2. Varsayılan tarama tercihlerinizi Tarama Ayarları penceresinden seçin. 

Tarama ayarı Tarama seçenekleri 

Tarama Pozisyonu Hastayı tararken pozisyonunuzu seçin:  

• Hastanın arkasında 
• Hastanın önünde 

Gyro Oryantasyonu Varsayılan gyro oryantasyonunu seçin:  

• Tarayıcı Ucu Ekrana Doğru 
• Tarayıcı Tabanı Ekrana Doğru 

Dokunmatik Yüzey 
Oryantasyonu 

Varsayılan dokunmatik yüzey oryantasyonunu seçin:  

• Tarayıcı Ucu Ekrana Doğru 
• Tarayıcı Tabanı Ekrana Doğru 

Üst Çene için Ayna 
Vizörü onay kutusu 

Üst çeneyi tararken vizörün oryantasyonunu belirlemek için bu onay 
kutusunu seçin. 

Tarama sırasında 
renk göster onay 
kutusu 

Varsayılan olarak, renkli tarama yapmak için bu onay kutusunu işaretleyin. 

Tarama Sırası Çenelerin taranacağı sırayı seçin:  

• Önce Üst Çene 
• Önce Alt Çene 

Restoratif Çene Sırası Restoratif vaka tipleri için çenelerin taranacağı sırayı seçin:  

• Önce Karşıt Çene 
• Önce Hazırlanan Çene 

Restoratif Hazırlık 
Sırası 

Restoratif vaka tiplerinde hazırlanmış dişlerin ve arkların taranacağı sırayı 
seçin:  

• Önce hazırlanmış olanlar 
• Önce ark 
• Rehberlik Yok 

Kılavuz ipuçlarını 
etkinleştir onay kutusu 

Bölüm 4.2.1'de anlatıldığı gibi, tarama yaparken kılavuz bilgilerini 
görüntülemek için bu onay kutusunu seçin. 
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Tarama ayarı Tarama seçenekleri 

Önerilen tarama 
aralığını vurgulama 
onay kutusu 

Gezinme denetiminde sadece tarama aralığını vurgulamak için bu onay 
kutusunu seçin. 

 
Şekil 46: Yalnızca tarama aralığı vurgulanır 

İlave Tarama Geri 
Bildirimi 

Bölüm 4.2.3.1'de anlatıldığı gibi, tarama sırasında eksik anatomi alanlarını 
görüntülemek için ilgili onay kutularını seçin. 

• Ortodontik  
• Restoratif 

3. Değişiklikleri kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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3.6.2.2 Rx ayarlarını belirleme 
Yeni bir Rx doldurmak için Tarama Detayları penceresini açtığınızda varsayılan olarak görüntülenen ayarları 
belirleyebilirsiniz. 
Rx ayarlarını belirlemek için:  
1. Rx Ayarları butonuna dokunun. 

 
Şekil 47: Rx Ayarları penceresi 

2. Varsayılan Rx tercihlerinizi Rx Ayarları penceresinden seçiniz. 

Rx ayarı Rx seçenekleri 

Diş 
Numaralandırma 
Sistemi 

Varsayılan diş numaralandırma sistemini seçin:  

• FDI 
• ADA 
• Kuadrant 

Gölge Sistemi Varsayılan renk skalası sistemini seçin:  

• VITA Lumin 
• VITApan 3D Master 
• Diğer 
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Rx ayarı Rx seçenekleri 

Vaka Türü Varsayılan vaka türünü seçin:  

• Varsayılan yok 
• Invisalign 
• iCast 
• iRecord 
• Hasta Başında Kazıma 
• Invisalign + iRecord 
• Vivera 
• Vivera Debonding öncesi 
• Restoratif 

Not: Kullanılabilir seçeneklerin listesi abonelik paketinize göre değişir. 

3. Değişiklikleri kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

3.6.2.3 İmza ayarlarının belirlenmesi 
Laboratuvara sipariş gönderirken görüntülenmekte olan varsayılan ayarları belirleyebilirsiniz. 
İmza ayarlarını belirlemek için:  
1. İmza ayarları düğmesine dokunun. 

 
Şekil 48: İmza Ayarları penceresi 
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2. Varsayılan imza ayarlarınızı tanımlayın. 

İmza ayarı İmza seçenekleri 

Lisans Lisans numaranızı ekleyin. 

İmza İmzanızı ekleyin. 

İmza Kullanımı Aşağıdaki imza seçeneklerinden birini seçin:  

• Bir kez imzala ve her Rx'de kullanım için kaydet 
• İmzamı kaydetme (her Rx için bir imza gerektirir) 
• Bu işlevi devre dışı bırak (yalnızca bu kullanıcı için) 

3. Değişiklikleri kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

3.6.2.4 Dil ayarlarını belirleme 

Dil düğmesine dokunun, açılır listeden istediğiniz dili seçin ve ardından değişikliklerinizi kaydetmek için  'e 
dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

 
Şekil 49: Dil Ayarları penceresi 
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3.6.3 Sistem ayarlarının tanımlanması 
Sistem ayarları, oturum açma ayarlarını yapmanıza, arıza teşhisini çalıştırmanıza, lisansları 
görüntülemenize, sistem bilgilerini görüntülemenize, yapılandırmayı eş zamanlamaya ve dışa aktarma 
ayarlarını belirlemenize olanak tanır. 

3.6.3.1 Oturum açma ayarlarını tanımlama 
Gizlilik ve güvenlik düzenlemelerine uymak için önceden tanımlanmış bir kullanılmama süresinden sonra 
tarayıcıda oturumunuz kapatılır. Varsayılan olarak, bu süre 4 saate ayarlanır, ancak gerekirse 
değiştirebilirsiniz. 
Kullanılmama süresini tanımlamak için:  
1. Oturum Açma Ayarları düğmesine tıklayın. 

Oturum Açma Ayarları penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 50: Oturum Açma Ayarları penceresi 

2. Kullanıcının tarayıcıdaki oturumunun kapatılacağı kullanılmama süresini seçin. (En Kısa Süre: 10 dakika, 
En fazla süre: 10 saat) 

3. Kullanılmamadan dolayı oturumu kapatma süresi başlamadan önce sistem yeniden başlatıldığında 
kullanıcının şifresinin hatırlanması için Sistem yeniden başlatılırken oturum aktif kalsın onay 
kutusunu işaretleyin. 

4. Değişiklikleri kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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3.6.3.2 Arıza teşhisini çalıştırma 
Ağ bağlantısını ve hızını kontrol etmek için Arıza Teşhisi butonuna dokunun. 
Sistem arıza teşhisini çalıştırmak için:  
1.  Arıza Teşhisi butonuna tıklayın. 

Ağ bağlantısı ve hızı kontrol edilir. 

 
Şekil 51: Arıza teşhisi penceresi 

2.   simgesine dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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3.6.3.3 Lisanslar 
Tarayıcıda yüklü bulunan üçüncü taraf yazılım bileşenlerinin listesini görmek için Lisanslar düğmesine 

dokunun ve sonrasında 'e dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 

 
Şekil 52: Lisans Bilgileri penceresi 
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3.6.3.4 Sistem bilgisi 
Hali hazırda yüklü yazılımların sürümleri ve donanım seri numaraları ile kimliği hakkındaki ayrıntıları 

görüntülemek için Sistem bilgileri butonuna dokunun ve sonrasında 'e dokunup Ayarlar penceresine geri 
dönün. 

 
Şekil 53: Sistem bilgisi penceresi 

3.6.3.5 Yapılandırmayı eş zamanlama 
Sunucudan yeni güncellemeleri, örneğin yeni yazılım seçeneklerini eş zamanlamak için Yapılandırmayı eş 
zamanla düğmesine tıklayın. 

 simgesine dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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3.6.3.6 Dışa aktarma ayarları 
Dışa aktarılan dosyaların silinmeden önce ne kadar süreyle tutulması gerektiğini belirleyebilirsiniz. Ek olarak, 
dışa aktarılan dosyaların yerel ağ adresini kalın harflerle (“\\” ile başlayan) görüntüleyebilirsiniz. Bu adrese 
yerel ağ içindeki herhangi bir bilgisayardan erişilebilir. 
Not: Gerekirse, dosyaları MyiTero'dan istediğiniz zaman dışa aktarabilirsiniz. 
Dışa aktarma ayarlarını düzenlemek için:  
1. Dışa Aktarma Ayarları düğmesine dokunun. 
2. Dışa aktarılan dosyaların silineceği gün sayısını seçin. Varsayılan olarak, bu 30 güne ayarlanmıştır. 

 
Şekil 54: Dışa Aktarma Ayarları penceresi - dışa aktarılan dosyaları silme 

3. Gerekirse, Dışa aktarılan dosyaları hemen silmek için Dışa Aktarılan Verileri Şimdi Temizle'yi tıklayın. 

4.  simgesine dokunun ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
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4 Yeni tarama başlatma 

tarama işlemini başlatmak için Yeni tarama düğmesine dokunun. 

 
İlerlemenizi gösteren bir araç çubuğunun yanı sıra, Yeni tarama penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 55: Boş bir Rx ve üst kısımda ilerleme araç çubuğunu gösteren Yeni Tarama penceresi 

Tarama işlemi, araç çubuğunda görüntülenen aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:  

 
 

 
Rx’in doldurulması, bkz. bölüm 4.1 

 
Hastanın taranması, bkz. bölüm 4.2 

 
Taramayı görüntüleme, bkz. bölüm 4.3 

 
Taramayı laboratuvara gönderme, bkz. bölüm 4.4 

Mevcut ilerlemeniz araç çubuğunda gösterilir. 
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4.1 Rx doldurma 
Tarama işleminde ilk adım Rx'i (reçete) doldurmaktır. Yeni tarama penceresi, hastanın ayrıntılarının yanı sıra 
vaka tipiyle ilgili detayları da girmenizi sağlar. Kırmızı yıldızla işaretli alanlar zorunludur. 

Rx'i doldurduktan sonra,  düğmesini tıklayarak 4.2 bölümünde açıklandığı gibi hastayı taramaya 
geçebilirsiniz. 
Rx'i doldurmak için:  
1. İlgili alanlara hastanın adını ve soyadını girin. 
2. Vaka tipi açılan listesinden gerekli vaka tipini seçin. 

Not: Görüntülenen vaka tiplerinin listesi, abonelik paketinize bağlıdır. 

 
Şekil 56: Gerekli vaka tipini seçme 

Bir Restoratif veya Ortodontik abonelik paketinizin olup olmadığına bağlı olarak aşağıdaki vaka türleri 
varsayılan olarak kullanılabilir:  
o Hasta başında Kazıma: Modelleme ve kazıma için laboratuvara göndermeye gerek olmayan 

restoratif bir tarama. 
o iRecord: İlave modifikasyon olmayan basit bir taramadır, yasaların gerektirdiği şekilde, en çok 

referans olarak ve alçı modelinin saklanması yerine, kullanılır. (Bu vaka tipi daha sonra gerekirse 
iCast veya Invisalign olarak değiştirilebilir.) 

o iCast: İRecord ile aynıdır, ancak ABO modelini ve kullanılmayan verilerin kaldırıldığı modelleme 
adımını ve gerekirse ısırığın ayarlanmasını gösterir. (Bu vaka tipi, daha sonra gerekirse Invisalign 
olarak değiştirilebilir.) 

o Invisalign: Invisalign tedavisi için temel taramadır. Şeffaf plakların hastanın dişlerine mükemmel bir 
şekilde uymasını sağlamak için model hiçbir delik kalmadan taranmalıdır. 

o Vivera: İlave modifikasyon olmayan basit bir taramadır, Tedaviden sonra dişlerin konumunu koruyan 
tek bir Invisalign şeffaf plağına benzeyen şeffaf bir tutucunun oluşturulması için yapılan tarama. 

o Vivera Debond Öncesi: Braketleri halen takılı olan hastalar için kullanılan taramadır. Daha sonra 
Vivera retainer'ları debonding randevusunda verilir. 

o Invisalign + iRecord Dosyayı kaydeder (iRecord) ve IDS portalına Invisalign taramasını yükler. 
Sigorta iadesi amacıyla istenebilecek iki farklı tarama kaydı yapar. 
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o Restoratif: Kazıma veya modelleme için laboratuvara göndermeniz gereken bir tarama. 
 Genişletilmiş - 6 diş taranır 
 Çeyrek - 4-6 diş tek bir kron için taranır 
 Tam ark- tüm dişler taranır 
 Referans - önceden hazırlanmış diş veya restorasyon seçilmedi 

Seçilen vaka türüne göre Yeni tarama penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 57: Yeni Tarama penceresi - iRecord vaka tipi 

3. Seçilen vaka tipine bağlı olarak, ilgili bilgileri girin. 

o Restoratif ve Hasta başında kazıma vaka tipleri için bkz. bölüm 4.1.1. 
o iCast: Hastanın dişlerinde braket varsa Braketler mevcut onay kutusunu işaretleyin. 
o iRecord:  

 Hastanın dişlerinde braket varsa Braketler mevcut onay kutusunu işaretleyin. 
 Çoklu ısırma taraması gerekliyse Çoklu Isırma onay kutusunu işaretleyin. Bu, gereksinimlerinize 

göre 2 ısırık ilişkisini korumanızı sağlar ve örneğin uyku apnesi cihazları gibi cihazların üretimi 
için laboratuvara hassas ısırma bilgilerini iletir. 

Abonelik paketiniz Son Kayıtlar seçeneğini içeriyorsa, tedavi aşamasını seçebileceksiniz. Daha 
fazla bilgi için Invisalign belgelerine bakın. 

4. Eğer bu konuyla ilgiliyse Buraya gönder açılır listesinden, taramanın gönderileceği laboratuvarı seçin. 

5. Tarama moduna geçmek için, araç çubuğundaki  simgesine tıklayın, bkz. bölüm 4.2. 
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4.1.1 Restoratif tarama tipleriyle çalışma 
Restoratif vaka tiplerini seçerken, restore edilmesi gereken dişi, gereken restorasyon tipini ve restorasyonun 
malzemesi, renk skalasını vb. seçmeniz gerekir. 
Restoratif vaka veya hasta başında tarama vakasında taramak için. 
1. Vaka tipi açılır listesinden Restoratif'i seçin. 

Pencerede bir diş şeması görüntülenir. 

 
Şekil 58: Yeni Tarama penceresi - Diş şeması ile restoratif vaka tipi 

2.  İlgili dişi hazırlamadan önce hastayı taramak için Tedavi Öncesi Tarama onay kutusunu seçin. 
Bu durumda, hasta diş hazırlanmadan önce ve sonra iki kez taranmalıdır. 
Ön tedavi taraması, laboratuvarın orijinal anatomiyi yeni restorasyona kopyalamasını sağlar. 
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3. Diş şemasında, restore edilecek dişe dokunun. 
Seçilen diş için mevcut tedavi seçeneklerinin bir listesi görüntülenir. 

 
Şekil 59: Restoratif tedavi seçeneklerinin listesi 

Tedavi seçenekleri listesi, aşağıdakiler hariç tüm dişler için aynıdır:  
o Inlay ve Onlay: Sadece azı dişleri ve küçük azı dişleri için geçerlidir 
o Veneer: Sadece kesici dişler ve küçük azılar için geçerlidir 
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4. İstediğiniz tedavi seçeneğini seçin, örneğin, Kron. 
Seçtiğiniz diş siparişi için ilgili tedavi seçeneklerini seçmeniz istenecektir. 

 
Şekil 60: Restorasyon özelliklerini belirleme 

5. İlgili aşağı -açılır listeden aşağıdaki ayarları seçin. Yıldızla işaretlenmiş ayarlar zorunludur. Başlangıçta, 
sadece malzeme seçimi zorunludur, ancak malzeme seçildikten sonra, seçilen malzemeye bağlı olarak 
diğer ayarlar zorunlu hale gelir. Ayrıca, her ayardaki seçenekler seçilen malzemeye göre değişir. 
o Malzeme: Diş üretiminde kullanılacak malzeme. 
o Hazırlık Tasarımı: Hazırlık sırasında kullanıcı tarafından oluşturulan bitirme çizgisinin (kenar çizgisi) 

şekli. Bunu hem yanağa hem de dile bakan yüzey için seçmelisiniz. 
o Marjin Tasarımı: Seçilen metal-bazlı kron için gerekli seramik-metal kenar ilişkisinin tipi. Bunu hem 

yanağa hem de dile bakan yüzey için seçmelisiniz. Bu sadece metal diş işleriyle ilgilidir. 
o Renk Sistemi: Kronun renginin seçiminde kullanılan sistem. 

 Kesici bölge: Kronun kesici bölgesinin rengi. 
 Gövde: Kronun ana gövdesinin rengi. 
 Dişeti: Kronun dişeti bölgesinin rengi. 

o Stumpf Renk: Hazırlanan dişin rengi. 



iTero Element 2 ve iTero Element Flex Kullanım Kılavuzu  
 
 

© 2019 Align Teknoloji, A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 54 

6. Seçiminizi kaydetmek için 'e tıklayın ve Ayarlar penceresine geri dönün. 
Tercihleriniz Tedavi bilgileri alanında gösterilir. 

 
Şekil 61: Tedavi bilgileri alanı 

 simgesini tıklayarak taramayı göndermeden önce istediğiniz zaman tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz 
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4.2 Hastanın taranması 

Rx’i doldurduktan sonra, tarama moduna girmek için araç çubuğundaki  simgesini tıklayın. Hastayı 
taramaya başlamanızı sağlayan bir Tarama penceresi görüntülenir. 
Tarama yaparken aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:  

• İlave tarama geri bildirimini görüntüleme, bkz. bölüm 4.2.3.1 

• Renkli ve monokrom modlar arasında geçiş yapma, bkz. bölüm 4.2.3.2 
Taradıktan sonra, taramayı aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:  

• Bir segmenti silme, bkz. bölüm 4.2.4.1 

• Seçilen bir alanı silme, bkz. bölüm 4.2.4.2 

• Eksik anatomiye sahip alanları yakalama, bkz. bölüm 4.2.4.3 

Hastayı taramayı tamamladığınızda, araç çubuğundan  simgesini tıklayarak Görünüm moduna geçin, 
burada laboratuvar veya depoya göndermeden önce taramanızın tamamlandığından emin olabilirsiniz, bkz. 
Bölüm 4.3. 

4.2.1 Tarama rehberi 
Tarama moduna geçtiğinizde, seçilen tarama bölümü için önerilen tarama sırası tarama penceresinin 
ortasında görüntülenir. Kısa bir süre sonra otomatik olarak kaybolur veya kaybolması için ekranda herhangi 
bir yere dokunabilirsiniz. 
iTero, en iyi sonuçları elde etmek için tarama sırasını izlemenizi önerir. 

 
Şekil 62: Önerilen tarama sırası - alt çene 

Not: Eğer Tekrar gösterme onay kutusunu işaretlerseniz, bu rehber gelecekteki taramalarda gösterilmez. 
Tarama Ayarları bölümünde etkinleştirerek, bölüm 3.6.2.1'de açıklandığı gibi, rehberliği yeniden açabilirsiniz. 
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Ayrıca, her iki tarayıcı çubuk düğmesine aynı anda tıklarsanız, aşağıdaki kılavuz görüntülenir:  

 
Şekil 63: Tarayıcı çubuk kılavuzu 

4.2.2 En iyi tarama uygulamaları 
iTero restoratif vakaları taramak için aşağıdaki en iyi uygulamaları önermektedir:  
• Hazırlanan dişin ve çevresindeki alanın döküntü, tükürük ve kan ile kirlenmiş olmadığından emin olun. 
• Hazırlanan diş kuru olmalı ve kenar çizgisi dokudan arındırılmış olmalıdır. 
• Doğru tarama tekniklerini bilmeli ve aşırı taramadan uzak durmalısınız. 

4.2.3 Tarama seçenekleri 
Tarama modunda, aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:  

• İlave tarama geri bildirimini görüntüleme, bkz. bölüm 4.2.3.1 

• Renkli / monokrom arasında geçiş, bkz. bölüm 4.2.3.2 
• Taramayı düzenleme:  

o Bir segmenti silme, bkz. bölüm 4.2.4.1 

o Bir seçimi silme, bkz. bölüm 4.2.4.2 

o Eksik anatomiyi doldurma, bkz. bölüm 4.2.4.3 
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4.2.3.1 İlave tarama geri bildirimi 
Tüm modeli tehlikeye atabilecek kritik alanların gözden kaçmamasını sağlamak amacıyla ek tarama 

gerektiren alanlarda uyarması için ilave tarama geri bildirim modunu  etkinleştirebilirsiniz. 
Anatomisi eksik olan alanlar, monokrom modda tarama yaparken kırmızı, renkli modda tarama yaparken mor 
renkle vurgulanır.  

  
Şekil 64: Anatomisi eksik olan alanlar ile ilave tarama geri bildirimi olan ve olmayan alanlar - monokrom 

  
Şekil 65: Anatomisi eksik olan alanlar ile ilave tarama geri bildirimi olan ve olmayan alanlar - renkli mod 

Varsayılan olarak, bu mod etkinleştirilmiştir, ancak  simgesini tıklayarak o vaka için devre dışı bırakılabilir 
veya bkz. bölüm 3.6.2.1 de açıklandığı şekilde tarama ayarlarından varsayılan olarak devre dışı bırakılabilir. 
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4.2.3.2 Tarama rengi değiştirme 

Renk değiştirme düğmesi  renkli ve monokrom modlar arasında geçiş yapmanızı sağlar. Bu, tüm vaka 
tiplerini tarar ve görüntülerken geçerlidir.  

  
Şekil 66: Renkli ve monokrom modda görüntülenen model 

Varsayılan olarak, modeller renkli olarak taranır, ancak  düğmesine basarak ekranı o vaka için 
değiştirebilirsiniz veya, bölüm 3.6.2.1 de açıklandığı şekilde tarama ayarlarından varsayılan olarak değiştirebilirsiniz. 

4.2.3.3 Bir sonraki tarama segmentine geçme 
Tarama sırasında, mevcut bölüm gezinme kontrollerinde mavi renkte vurgulanır ve ayrıca oklar arasındaki 
segment gösterici kutusunda belirtilir. 
Bir sonraki segmente şu şekilde geçebilirsiniz:  
• İlgili ark, hazırlık veya ısırık dilimi üzerine dokunarak 
• Oklara dokunarak 

 
Şekil 67: Karşıt arka dokunun veya seçmek için oklara dokunun 

• Sola kaydırın veya tarayıcı çubuktaki dokunmatik yüzeyde sağa kaydırın. 
Not: Tarayıcı çubuğun dokunmatik yüzeyini etkinleştirmek için, her iki çubuk düğmesine aynı anda basın 
ve bırakın. 
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4.2.4 Taramayı düzenleme 
Modeli taradıktan sonra, aşağıdaki araçları kullanarak düzenleyebilirsiniz:  

• Segment Silme aracı, bkz. bölüm 4.2.4.1 

• Seçimi Silme aracı, bkz. bölüm 4.2.4.2 

• Doldurma aracı, bkz. bölüm 4.2.4.3 
Düzenleme araçlarına ekrana basarak erişilir. 

 
Şekil 68: Düzenleme Araçları 

4.2.4.1 Bir segmenti silme 
Segmenti Silme aracı taranan segmentin tamamını silmenizi sağlar. 
Segmenti silmek için:  
1. Düzenleme araçlarını görüntülemek için ekrana basın. 
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2. Segmenti Sil aracına  dokunun. 

 
Şekil 69: Segment Silme aracı 

Bir onay mesajı görüntülenir. 
3. Silme işlemini onaylamak için TAMAM 'ı tıklayın. 

Taranan segmentin tamamı silinir. 

4.2.4.2 Bir seçimi silme 

Seçimi Sil aracı  taranan alanda seçilen bir bölümün yeniden taranabilmesi için silmenizi sağlar. 
Bir seçimi silmek için:  
1. Düzenleme araçlarını görüntülemek için ekrana basın. 

2. Seçimi Sil aracına  dokunun. 

 
Şekil 70: Seçimi Silme aracı 
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Seçimi Sil aracı genişler ve model monokrom olarak görüntülenir:  

 
Şekil 71: Genişletilmiş Seçimi Silme aracı 

3. Silmek istediğiniz anatomi alanına dokunun. 
Seçim silinir. 

 
Şekil 72: Anatominin seçilen alanı silinir 

4. Gerekirse, değişikliklerinizi geri almak için  öğesine dokunun. 

5. Silinmiş anatomiyi yeniden taramak için  simgesine tıklayın. 
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4.2.4.3 Eksik anatomiyi doldurma 
Ara sıra, bölgeyi defalarca taramaya çalıştıktan sonra bile doldurulmayan anatomisi eksik alanlar olur. 
Bu alanlara anatominin (dudaklar, yanaklar ve dil) parazit yapması veya tarama segmentindeki nem neden 
olabilir. 

Doldurma aracı  bu alanları vurgular ve ardından aşırı taramayı önlemek için sadece vurgulanan alanları 
tarar. 
Doldurma aracını kullanmak için:  
1. Düzenleme araçlarını görüntülemek için ekrana basın. 

2. Doldurma aracına dokunun . 

 
Şekil 73: Doldurma aracı 
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Tarama gerektiren alanlar kırmızı renkle vurgulanır. 

 
Şekil 74: Tarama gerektiren alanlar kırmızıyla vurgulanır - Doldurma aracı 

4.3 Taramayı görüntüleme 
Hastayı taradıktan sonra, modeli incelemek ve yeterli oklüzal ve bukkal anatomisinin yakalandığından ve 

modelin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olmak amacıyla Görüntüleme moduna geçmek için  
simgesine tıklayın. 
Eksik tarama segmentleri veya eksik ısırma alanları varsa, süreç - sonrası aşamasının başlangıcında, bu 
durumu size bildiren ve geri dönüp taramayı düzeltmenizi sağlayan bir mesaj görüntülenir. Daha fazla bilgi 
için 4.3.1 bölümüne bakınız. 
Taramayı görüntülerken şunları yapabilirsiniz:  

• Bir taramada seçilen bir alanı silme, bkz. bölüm 4.3.2 

• Taramadaki aşırı dokuları kırpma, bkz. bölüm 4.3.4 
• Yeşil ipucu noktası, tarama sırasında önceden hazırlanmış dişin merkezinde değilse, kalıp ayırmayı 

manuel olarak oluşturma, bkz. bölüm 4.3.5 

Taramayı inceledikten sonra, araç çubuğundaki  simgesini tıklayarak bölüm 4.4' de açıklandığı gibi 
taramayı laboratuvara veya depoya gönderebilirsiniz. 
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4.3.1 Eksik tarama segmenti bildirimleri 

 düğmesine bastığınızda, tarama segmentleri veya ısırma taramaları eksikse, sonraki manuel 
müdahaleleri azaltmak için süreç sonrası aşamasının başlangıcında size bildirimde bulunulur ve geri dönüp 
taramayı düzeltebilirsiniz. 
Aşağıdaki vakalarda bildirimler gösterilecektir:  
• Eksik hazırlık veya ark segmentleri taranmadığı veya düzgün bir şekilde birleştirilmediğinde 
• Isırık sorunları:  

o Eksik ısırık alanı 
o Sadece bir taraftan taranan ısırık 
o Sol ve sağ ısırık taramaları arasındaki tutarsızlık 
Ek olarak, gezinme kontrollerinde ısırık bölgesi kırmızıyla vurgulanacaktır. 

Mesaj, sorunun nasıl düzeltileceğine dair rehberlik edecek şekilde olması da dâhil, jenerik veya çok spesifik 
olabilir. Bazı durumlarda, sorunları çözmezseniz, vakanın laboratuvardan iade edilebileceği konusunda 
uyarılırsınız. 

 
Şekil 75: Eksik tarama alanı mesajı ve eksik bölümler kırmızıyla vurgulanmış 

Tarama moduna geri dönmek ve gezinme kontrollerinde kırmızıyla vurgulanan eksik kısımları yeniden 
taramak için Taramaya Dön düğmesine dokunabilirsiniz. 
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4.3.2 Silgi aracıyla çalışma 

Silgi aracı  Taranan modelin seçilen bir alanını silmenizi ve yeniden taramanızı sağlar. 
Örnek vermek gerekirse:  
• Kan veya tükürük gibi nem ve yapıları marj düzeyinde kaldırabilirsiniz. 
• Hazırlanan diş Oklüzal Boşluk lejantında kırmızı alanları gösteriyorsa, hazırlanan dişi azaltabilir, 

modeldeki alanı silebilir ve ardından aşağıda açıklandığı gibi yeniden tarayabilirsiniz. 
Taramanın bir bölümünü silmek için:  
1. Görüntüleme penceresindeyken, Buccal görünümünde ve silinecek ilgili bölümde bulunduğunuzdan emin 

olun ve ardından Silgi aracına  dokunun. 

 
Şekil 76: Silgi aracı 

Silgi aracı aşağıdaki seçenekleri gösterecek şekilde genişler:  

 
Şekil 77: Silgi aracı seçenekleri 
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2. Parmağınızla, değiştirilecek alanı işaretleyin. 

 
Şekil 78: Değiştirilecek alanı işaretleyin 

Parmağınızı kaldırır kaldırmaz, seçilen alan kaldırılır ve tarama aracı  etkinleştirilir. 

 
Şekil 79: Seçilen alan kaldırılır ve tarama aracı etkinleştirilir 

3. Gerekirse Silme işlemini geri almak için  simgesine tıklayın. 
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4. Hastanın dişindeki boşluğu ayarladıktan sonra, tarama moduna dönmek ve kırmızı ile işaretlenen 

silinmiş alanı yeniden taramak için  simgesine dokunun. 

 
Şekil 80: Silinen alan kırmızı ile işaretlenmiş 

5. Hazırlanan dişin yeterince azaldığını onaylamak için açıklık aracına  dokunun. 

4.3.3 Açıklık aracıyla çalışma 

Açıklık aracı  Önceden hazırlanan dişin Rx'de seçilen malzeme için yeterli bir azalmaya sahip 
olduğundan emin olmak için karşıt dişler arasındaki teması ve mesafeyi görmenizi sağlar. 

Açıklık aracına, 4.7.1 bölümünde açıklandığı gibi Görünüm modundan ve Görüntüleyiciden erişilebilir.  
Not: Açıklık aracı, yalnızca üst ve alt çeneleri ve ısırığı taradıktan sonra görüntülenir. 
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Oklüzal açıklığı görüntülemek için:  

1. Görünüm penceresinde, Açıklık aracına dokunun. . 
Karşıt dişler arasındaki oklüzal boşluk görüntülenir. 

 
Şekil 81: Karşıt dişler arasındaki oklüzal boşluk 

2. Gerekirse, yukarıda bölüm 4.3.2 de açıklandığı gibi hazırlanmış dişi azaltın ve alanı yeniden tarayın. 
3. Gerekirse, karşıt dişlerde görüntülenen oklüzal değerleri değiştirebilirsiniz. 

a. Lejant üzerinde, ölçeği tıklayın. 
Milimetre cinsinden aralık seçenekleri listesini görüntülemek için Lejant genişletilir. 

 
Şekil 82: Oklüzal Açıklık aralığı seçenekleri 

b. İstediğiniz ölçeği seçin. 
Oklüzal açıklık yeni ölçeğe göre görüntülenir. 
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4.3.4 Kenar Düzeltme aracıyla çalışma 

Kenar Düzeltme aracı  yanak veya dudak yapısı gibi fazlalık yumuşak dokuları taramadan kesmenizi 
sağlar. Bu araç, Restoratif vaka türleri hariç tüm vaka tiplerinde kullanılabilir. 
Fazla malzemeyi kırpmak için:  

1. Görünüm penceresinde Kenar Düzeltme aracına dokunun. . 

 
Şekil 83: Kenar Düzeltme aracı 

Kenar Düzeltme aracı aşağıdaki seçenekleri gösterecek şekilde genişler:  

 
Şekil 84: Kenar düzeltme aracı seçenekleri 
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2. Parmağınızla, kırpmak istediğiniz alanı işaretleyin. 

 
Şekil 85: Kırpılacak alanı işaretleyin 

Kırpılacak alan vurgulanır ve onay simgesi etkinleştirilir. 

 
Şekil 86: Seçilen alan vurgulanır ve onay simgesi etkinleştirilir 

3. Gerekirse, Düzeltmeyi geri almak için  simgesine dokunabilirsiniz. 
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4. Düzeltmeyi onaylamak için  simgesine dokunun. 
Seçilen alan silinir. 

 
Şekil 87: Seçilen alan silindi 
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4.3.5 Kalıp Ayırma aracıyla çalışma 
Kalıp ayrımı, taramadan sonra hazırlanan dişin ortasına yerleştirilmesi gereken yeşil ipucu noktasının 
konumuna göre otomatik olarak oluşturulur. 
Gerekirse, kalıp ayırma alanı manuel olarak düzenlenebilir veya oluşturulabilir. 
Kalıp ayrımını görüntülemek için:  
1. Hazırlanan dişi taradıktan sonra, yeşil ipucu noktasının hazırlanan diş üzerinde merkezlendiğinden emin 

olun. Gerekirse manuel olarak taşıyın. 

 
Şekil 88: Hazırlanan diş üzerinde merkezlenmiş yeşil ipucu noktası 

2. Araç çubuğundan  simgesine tıklayarak Görünüm moduna geçin. 
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3. Görünüm penceresinde, Kalıp Ayırma aracına  dokunun. 
Kalıp ayrımı yüksek çözünürlükte görüntülenir. 

 
Şekil 89: Kalıp ayrımı yüksek çözünürlükte görüntülenir 

Kalıp ayrımını manuel olarak oluşturmak için:  

1. Görünüm penceresinde, Kalıp Ayırma aracına  dokunun. 
Araç aşağıdaki seçenekleri gösterecek şekilde genişler:  

 
Şekil 90: Kalıp Ayırma aracı seçenekleri 
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2.  simgesine dokunun ve tüm segmenti parmağınızla işaretleyin. 
Tarama düşük çözünürlükte görüntülenir. 

 
Şekil 91: Tarama düşük çözünürlükte görüntüleniyor 

3. Hazırlanan dişi yüksek çözünürlükte işaretlemek için  simgesine dokunun. 
Model aşağıdaki gibi gösterilir:  

 
Şekil 92: Kalıp ayrımını seçmeden önce 
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4. Kalıp ayırma için alanı çizin. 
Seçilen alan yüksek çözünürlükte görüntülenir. 

 
Şekil 93: Hazırlanan diş yüksek çözünürlükte görüntülenir 

4.3.6 Tarama zamanlayıcısını kullanma 
Tarama zamanlayıcısı, modeli taramanın ne kadar sürdüğünü görmenizi sağlar. 
Tarama süresini görüntülemek için:  

1. Araç çubuğunda,  butonuna tıklayın. 
Tarama süresi görüntülenir. 

 
Şekil 94: Araç çubuğundaki tarama zamanlayıcı düğmesi ve tarama süresi 

2. Pencereyi kapatmak için TAMAM 'ı tıklayın. 
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4.4 Taramayı gönderme  
Hastayı taradıktan ve hiçbir verinin eksik olmadığından emin olmak için vakayı görüntüledikten sonra, vaka 
türüne bağlı olarak taramayı laboratuvara veya depoya gönderebilirsiniz. 
Taramayı göndermek için:  

1. Varsa ekran görüntüleri dahil olmak üzere vakayı göndermek için araç çubuğundan  simgesini 
tıklayın. 

2. Siparişi onaylamak için imzanızı ekleyin ve ardından Onayla ve Gönder'e dokunun. 

 
Şekil 95: Taramayı gönderme 

3. Gerekirse, gelecekteki vakalarda yetkilendirme için imzanızı kaydetmek üzere İmzayı Kaydet onay 
kutusunu işaretleyin. 

4. Gerekirse, onay aşamasını atlamak için Tekrar gösterme onay kutusunu işaretleyin. 

Yetkilendirme aşamasına geri dönmek için, bölüm 3.6.2.3'de açıklandığı üzere imza ayarlarını belirleyin.  
Modelin gönderildiğine dair bir bildirim mesajı görüntülenir ve ardından siparişin durumunu göstermekte 
olan hastanın profil sayfası görüntülenir. 

4.5 Restoratif taramanın temelleri 
Restoratif vakaların nasıl taranacağına dair ayrıntılı bir açıklama için lütfen bkz. iTero Element Restoratif e-Kılavuz 
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Ortodontik taramanın temelleri 
Ortodontik vakaların nasıl taranacağı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama için lütfen bkz. iTero Element Ortodonti e-Kılavuz 
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-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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4.7 Görüntüleyici ile Çalışma 
Görüntüleyici, vaka sunumları için dijital modeli görüntülemenizi ve işlemenizi sağlayan bir araçtır. Yalnızca 
önceden gönderilmiş olan vakalar Görüntüleyicide görüntülenebilir. 
Görüntüleyiciye, Siparişler sayfasındaki Eski Siparişler veya belirli bir hastanın profil sayfasından erişilebilir. 

 
Şekil 96: Siparişler sayfasındaki Eski Siparişler bölmesinde Görüntüleme seçeneği 

 
Şekil 97: Hastanın profil sayfasındaki Görüntüleyici seçeneği 

Görüntüleyicide aşağıdakilere tıklayabilirsiniz:  

 

Üst çeneyi göster/gizle 

 

Alt çeneyi göster/gizle 

 

Her iki çeneyi de göster 
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Model 1-pencereli görünümde, üst ve alt çeneleri aynı pencerede görüntülenir (Önden görünüm). 

 
Şekil 98: 1-pencereli görünümde model 

Sadece Ortodontik vaka tipleri için geçerlidir. 

 

Model 2-pencereli görünümde, üst ve alt çeneleri ayrı pencerelerde görüntülenir (Oklüzal 
görünüm). Her model daha iyi değerlendirme için ayrı ayrı kontrol edilebilir. 

 
Şekil 99: 2 pencereli görünümde model 

Sadece Ortodontik vaka tipleri için geçerlidir. 
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Model 5-pencereli görünümde, üst ve alt çeneler ayrı ayrı ve her iki çene soldan, ortadan 
ve sağdan (Galeri görünümü) gösterilebilir. Daha iyi değerlendirme için, her model ayrı ayrı 
kontrol edilebilir.  

 
Şekil 100: 5-pencereli görünümde model 

Sadece Ortodontik vaka tipleri için geçerlidir. 

 

Hazırlanan dişin marj çizgisini gösterin/gizleyin. 

Yalnızca Restoratif vaka tipleri için geçerlidir. 

 

Modelleme ekibi tarafından oluşturulan çukuru gösterin/gizleyin.  

Yalnızca Restoratif vaka tipleri için geçerlidir. 

 

Modeli renkli veya monokrom görüntüleme arasında geçiş yapın. 

 

Bölüm 4.7.1'de açıklandığı gibi, karşıt dişler arasındaki açıklığı gösterin/gizleyin. 

Not: Vaka durumu iTero Modelleme olduğunda, modellemenin ilk aşamalarındadır ve kenar çizgisi ile kalıp 
aletleri devre dışı bırakılmıştır. 
Modelleme işlemi tamamlandığında ve kalıp ile kenar çizgisi düzenlendiğinde, değişiklikler modelde renkli 
olarak görüntülenir ve araçlar aktif olduklarını gösterecek şekilde renkli olarak gösterilir. 
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4.7.1 Açıklık aracı 
Görüntüleyicide karşıt dişler arasındaki oklüzal açıklığı görebilirsiniz. 

Görüntüleyicide,  simgesine dokunun. 
Karşıt dişler arasındaki oklüzal boşluk görüntülenir. 

 
Şekil 101: Görüntüleyicide görüntülenen açıklık aracı ve lejant 

Oklüzal açıklık, bölüm 4.3.3'de açıklandığı gibi hastayı tararken Görüntüleme modundan da görüntülenebilir. 
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5 Hastalarla çalışma 

Giriş ekranında, hastalar sayfasını görüntülemek için Hastalar butonuna tıklayın. 

 
 Hastalar sayfasında tüm hastalarınızın listesi, çizelge numarası ve son tarama tarihi görüntülenir. 

 
Şekil 102: Hastalar sayfası 

Bir hastayı seçtiğinizde, hastanın profil sayfasını hastanın verileriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz. 
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5.1 Hastaları arama 
Gerekirse, iTero veri tabanındaki hastaları isimlerini veya çizelge numaralarını kullanarak arayabilirsiniz. 
Bir hastayı aramak için:  
• Hastalar sayfasında, arama çubuğuna hastanın adını veya çizelge numarasını (veya bir kısmını) girin 

ve ardından arama düğmesine  dokunun. 

 
Şekil 103: Bir hastayı arama 

Arama kriterlerinize uyan hastalar görüntülenir. 

 
Şekil 104: Arama kriterlerine uyan hastalar görüntülenir 
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5.2 Hasta ayrıntılarını görüntüleme  
Hastanın önceki taramaları da dahil olmak üzere hastanın detaylarını hastanın profil sayfasında 
görüntüleyebilirsiniz. 
Hasta ayrıntılarını görüntülemek için:  
1. Ana ekranda Hastalar düğmesine basın. 

Hastalarınızın listesini, çizelge numaralarını ve son tarama tarihlerini gösteren bir Hastalar sayfası 
görüntülenir. 

2. İstediğiniz hastayı listeden seçin. 
Seçilen hastanın profil sayfası görüntülenir:  

 
Şekil 105: Hastanın profil sayfası 

Hastanın profil sayfasından şunları yapabilirsiniz:  

o Belirli bir hasta için yeni bir tarama oluşturabilirsiniz, bkz. bölüm 5.3 

o Rx ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz, bkz. bölüm 5.4 

o Hastanın önceki taramalarını Görüntüleyicide görüntüleyebilirsiniz, bkz. bölüm 5.5 

o iTero TimeLapse teknolojisini kullanarak önceki 2 taramayı karşılaştırabilirsiniz, bkz. bölüm 5.5.1 
o Invisalign ile ilgili herhangi bir işlemi görüntüleyebilirsiniz 
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5.3 Belirli bir hasta için yeni bir tarama oluşturma  
Gerekirse, belirli bir hasta için yeni bir tarama oluşturabilirsiniz. Rx, hastanın detayları önceden doldurulmuş 
olarak açılacaktır. 
Belirli bir hasta için yeni bir tarama oluşturmak için:  
1. Hastanın profil sayfasında, Yeni tarama'yı tıklayın. 

 
Şekil 106: Hastanın profil sayfası - Yeni Tarama seçeneği 

 Yeni tarama penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 107: Hasta bilgileri önceden doldurulmuş Yeni Tarama penceresi 

2. Rx detaylarının geri kalanını yeni gereksinimlere göre doldurun. 
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5.4 Rx’i Görüntüleme 
Gerekirse, önceki bir siparişin Rx'ini görebilirsiniz. 
Önceki bir siparişin Rx'ini görüntülemek için:  
1. Hastanın profil sayfasında, Rx'in görüntüleneceği siparişi seçin ve ardından Rx’i görüntüle'yi tıklayın. 

 
Şekil 108: Hasta profili sayfası - Rx'i görüntüle seçeneği 

 Rx Ayrıntıları penceresi görüntülenir. 

 
Şekil 109: Rx Ayrıntıları penceresi 

2. Hastanın profil sayfasına dönmek için  simgesine tıklayın. 
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5.5 Görüntüleyicide önceki taramaları görüntüleme 
Gerekirse, önceki taramaları Görüntüleyicide görüntüleyebilirsiniz. 
Görüntüleyicide önceki bir taramayı görüntülemek için:  
1. Hastanın profil sayfasında, Görüntüleyicide görüntülemek istediğiniz taramaya dokunun ve ardından 

Görüntüleyici 'ye tıklayın. 

 
Şekil 110: Hastanın profil sayfası - Görüntüleyici seçeneği 
Tarama Görüntüleyicide görüntülenir. 

 
Şekil 111: Görüntüleyicide görüntülenen tarama 

Görüntüleyici ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 4.7. 
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5.5.1 iTero TimeLapse teknolojisini kullanarak önceki taramaları karşılaştırma 
Düzenli olarak taraması yapılan hastalar taramalarını TimeLapse teknolojisi ile incelettirebilirler. 
iTero TimeLapse teknolojisi, taramalar arasındaki süre boyunca hastanın dişleri, diş yapısı ve ağız içi 
yumuşak dokuların görselleştirilmesi için daha önce yakalanan 2 adet 3 boyutlu taramayı karşılaştırır. iTero 
TimeLapse teknolojisi, örneğin, diş aşınması, dişeti çekilmesi ve diş hareketlerini ilgili süre boyunca 
görüntüleyebilir. 
Not: iTero iTero TimeLapse teknolojisi yalnızca iRecord ve ortodontik vaka tipleri için kullanılabilir. 
iTero TimeLapse teknolojisini kullanmak için:  
1. İTero TimeLapse görselleştirmesi oluşturulacak hastayı seçin. 
2. Hastanın profil sayfasında, karşılaştırmak için iki taramayı seçin. İlgili siparişlerin yanındaki onay 

kutularını tıklayarak veya sayfanın altındaki Zaman çizelgesi alanında bulunan onay kutularını seçerek 
taramaları seçebilirsiniz. 

 
Şekil 112: iTero TimeLapse karşılaştırılacak taramaların seçilmesi 
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3. Taramaları karşılaştırmak ve analiz etmek için Seçilenleri Karşılaştır düğmesine basınız. 
 iTero TimeLapse penceresi görüntülenir, taramalar arasında değişiklik olan alanlar vurgulanır. Renk 
ne kadar koyu olursa, lejantta gösterildiği gibi taramalar arasındaki değişim o kadar büyük olur 
(ölçek milimetre cinsindendir). 

 
Şekil 113: Taramalar arasındaki değişiklikleri vurgulayarak gösteren iTero TimeLapse penceresi 

Not: Değişiklikler yalnızca taramalar monokrom modda görüntülendiğinde vurgulanır. 
Gerekirse - öndeki dişler altta olacak şekilde alt ark ve öndeki dişler üstte olacak şekilde üst ark ve 
iRecord varsayılan görünümü gibi her iki ark önden görünecek şekilde- taramayı varsayılan oklüzal 

görünüme taşımak için  simgesine tıklayın. 
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4. Animasyon penceresinde ilgi alanlarını ve olası tedavi alanlarını görüntülemek için büyüteci modele 
sürükleyin. 
Seçilen tarama tarihlerinde ilgilendiğiniz alandaki dişlerin durumunu karşılaştıran bir animasyon 
görüntülenir. 

 
Şekil 114: Animasyon penceresinde görüntülenen ilk taramanın ilgili alanı 

 

 
Şekil 115: Animasyon penceresinde görüntülenen ikinci taramanın ilgili alanı 
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Animasyon penceresinde görüntüyü yakınlaştırabilir veya animasyonu duraklatmak için duraklat 

düğmesine  dokunabilirsiniz. 
Gerekirse, görüntülenen değişikliklerin ölçeğini değiştirebilirsiniz. 
a. Lejant üzerinde, ölçeği tıklayın. 

Lejant, aralıkların listesini milimetre cinsinden görüntüleyecek şekilde genişletilir:  

 
Şekil 116: iTero TimeLapse ölçek seçenekleri 

b. İstediğiniz ölçeği seçin. 
Değişiklikler yeni ölçeğe göre görüntülenir. 
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6 Siparişlerle çalışma 

Tüm siparişlerinizin listesini görüntülemek için Siparişler düğmesine dokunun. Düğme, henüz gönderilmemiş 
siparişlerin sayısını belirten bir işaret içerebilir. 

 
Siparişler Sayfası, halen devam etmekte olan siparişlerin ve daha önce gönderilmiş olanların listelendiği iki 
bölmeden oluşur. 
Her sipariş için aşağıdaki ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz: hastanın adı, tarama tarihi, vaka tipi ve siparişin durumu. 
Vakanın tipine bağlı olarak, sipariş aşağıdaki durumlardan birine sahip olabilir:  
• Rx Oluşturuldu: Rx dolduruldu ancak hasta henüz taranmadı. 
• Taranıyor: Tarama işlemi devam ediyor 
• Gönderiliyor: Tarama gönderilme sürecinde 
• Gönderildi: Vaka gönderildi 
• iTero Modelleme: Sipariş iTero Modellemeye gönderildi 
• Laboratuvar Değerlendirmesi: Sipariş değerlendirme için laboratuvara gönderildi 
• Align Üretimi: Vaka dahili bir süreçten geçiyor 
• Doktorun Sitesine Aktarılıyor: Vaka IDS portalına gidiyor 
• Tamamlandı: Akış tamamlandı 

 
Şekil 117: Siparişler sayfası 
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Siparişleri görüntülemek veya gözden geçirmek için:  
1. Ana ekranda Siparişler düğmesine basın. 

 Siparişler sayfasında iki bölme görüntülenir - Devam eden siparişler ve Eski Siparişler. 
o Devam Eden: Taramalar henüz gönderilmedi. 
o Eski Siparişler: Taramalar çoktan gönderildi. 

2. Aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için Devam eden bölmesindeki bir siparişi tıklayın:  

 
Şekil 118: Devam eden bölmesi - seçenekler 

o Rx’i görüntüle: Bu siparişin reçetesini görüntülemenizi sağlayan Rx Ayrıntıları penceresini açar. 
o Tarama: Yeni bir tarama oluşturmanıza veya hastayı taramaya devam etmenize olanak sağlayan 

Tarama penceresini açar. 
o Taramaları Görüntüle: Geçerli taramayı gözden geçirmenizi sağlayan Görünüm penceresini açar. 
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3. Vaka türüne bağlı olarak aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için Eski Siparişler bölmesi içindeki bir 
siparişe dokunun:  

 
Şekil 119: Eski Siparişler paneli - seçenekler 

o Rx’i görüntüle: Bu siparişin reçetesini görüntülemenizi sağlayan Rx Ayrıntıları penceresini açar. 
o Görüntüleyici: Modeli görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlayan Görüntüleyici penceresini açar. 
o Rx ekle: Yeni tarama penceresi açar ve bu sipariş için bir reçete eklemenizi sağlar (yalnızca 

Ortodontik siparişler için geçerlidir ve taramadan sonra 21 güne kadar kullanılabilir). 
o Invisalign kullanıcıları aşağıdaki Invisalign özelliklerini de seçebilir:  

 Invisalign Go Sonuç Simülatörü 
 Invisalign Go Vaka Değerlendirmesi 
 Invisalign Sonuç Simülatörü 
 Invisalign İlerleme Değerlendirmesi 
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7 Mesajları görüntüleme 

Mesajlar sayfası, ürün güncellemeleri, yaklaşan eğitim seansları veya internet bağlantısı sorunları gibi Align 
Teknolojisinden gelen bildirimleri, güncellemeleri ve diğer sistem mesajlarını görüntüler. 
Eğer ilgiliyse, yeni veya okunmamış mesajların sayısını Mesajlar düğmesi üzerindeki rozetten görebilirsiniz. 

 

 
Şekil 120: Mesajlar sayfası 

Mesajları görüntülemek için:  
1.  Ana ekranda Mesajlar düğmesine basın. 

Align Teknoloji'den gelen bildirimlerin, güncellemelerin ve diğer mesajların listesi görüntülenir. 
2. Sol bölmede, hızlı bir şekilde konu başlığına göre belirli bir iletiyi arayın veya belirli bir iletiyi bulmak 

için bölmeyi aşağı kaydırın. 
3. Herhangi bir mesajı okunmadı olarak işaretlemek için Okunmamış olarak işaretle'yi tıklayın. 
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8 MyiTero ile Çalışma  

MyiTero, iTero yazılımı ile aynı görünümü - ve- hissi veren internet tabanlı bir portaldır. Kullanıcıların, değerli 
tarayıcı zamanlarını kullanmadan, desteklenen herhangi bir cihazda, örneğin bir PC veya tablette yeni bir Rx 
doldurma gibi idari görevleri gerçekleştirmelerini sağlar. Ayrıca, tarayıcı tarafından oluşturulduktan sonra 3B 
modellerin görüntülenmesini ve siparişlerin takip edilmesini sağlar. 
MyiTero ortodontistlere ve genel pratisyen diş hekimlere ve çalışanlarına (asistanlar, ofis yöneticisi, vb.) 
yöneliktir. 
MyiTero ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, lütfen MyiTero Kullanım Kılavuzu'na bakınız. 
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9 iTero Invisalign özellikleri 

9.1 Invisalign Sonuç Simülatörü 
Invisalign Sonuç Simülatörü, hastalara Invisalign tedavisinin simüle edilmiş sonucunu göstermenizi sağlayan 
bir yazılım aracıdır. 
Hastaya gösterirken simüle edilmiş sonuçta gerçek zamanlı ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu araç, hastanın 
tedaviyi kabul etme kararında ek bilgi sağlayacaktır. 
Invisalign Sonuç Simülatörü hakkında daha fazla bilgi için, bkz. http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 Invisalign İlerleme Değerlendirmesi 
İlerleme Değerlendirme aracı, hastanın ClinCheck tedavi planındaki ilerlemesini izleyerek kullanıcının tedavi 
kararı vermesine yardımcı olmak için renk kodlu bir diş hareketi tablosu bulunan bir rapor bulundurmaktadır. 

 
Şekil 121: İlerleme Değerlendirmesi penceresi 

Invisalign İlerleme Değerlendirme aracı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Invisalign Sonuç Simülatörü 
Kullanıcı Kılavuzunda İlerleme Değerlendirmesi bölümü http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 Invisalign Go sistemi 
Invisalign Go, hastalarınızı sadece birkaç tıklamayla değerlendirmenize ve tedavi etmenize yardımcı olan, 
her adımda yol gösterici olan, düşük aşamalı bir şeffaf plak ürünüdür. 
Invisalign Go Sistemi hakkında daha fazla bilgi için Invisalign belgelerine bakın. 

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 Bakım ve özen 

10.1 Tarayıcı çubuk ve kablosunun kullanılması 
Tarama ünitesi hassas parçalar içerir ve özenle kullanılmalıdır. 
Kullanılmadığında, tarayıcı çubuk, mavi koruyucu kılıf takılı biçimde yuvasında tutulmalıdır. Bir iTero Element 
Flex sisteminiz varsa, sistem kullanılmadığında tarayıcı çubuk verilen taşıma çantasında saklanmalıdır. 
Hastalar arasında, tüm gerilimi gidermek için tarayıcı kablosundaki bükülmeleri ve düğümleri düzeltin. Eğer 
Kablo başlığı tarayıcıdan ayrılırsa, yavaşça geri takın. 
Tarayıcı çubuk, ilk kullanımdan önce ve her ilave kullanım arasında ve son taramadan en geç 30 dakika 
sonra uygun biçimde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Tarayıcı çubuğun temizlenmesi ve 
dezenfekte edilmesi hakkında daha fazla bilgi için bölüme bkz. aşağıdaki bölüm 10.2. 

10.2 Tarayıcı çubuğun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi 
Tarayıcı çubuk aşağıdaki gibi temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir:  
1. Tüy bırakmayan bir bezi kullanıma hazır CaviCide 1 solüsyonuna batırın ve sonra ıslak oluncaya kadar 

bezi sıkın. 
2. Kaba kirleri çıkarmak için çubuğu iyice silin. 

Daha sonra bir sonraki adıma geçmeden önce tüm kalıntıların temizlendiğinden emin olmak için cihazın 
tamamının görsel olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. 

3. İki tane daha tüy bırakmayan bezi CaviCide 1 solüsyonuna batırın ve bezleri ıslak olana kadar sıkın. 
4. Tüm kenarları ve yarıklar da dâhil tüm yüzeylerin temizlendiğinden emin olarak, cihazı en az 2 dakika 

boyunca iyice silin. 
5. Tüy bırakmayan bezleri saf suyla ıslatın ve tüm yüzeyleri en az 15-30 saniye silin. 
6. Yüzeyleri kuru, tüy bırakmayan bezlerle kurulayın. 

10.2.1 Tarayıcı dokunmatik ekranını temizleme 
Tarayıcı dokunmatik ekranı hastalar arasında aşağıdaki şekilde temizlenmelidir:  
1. Sistemin tüm dış yüzeylerini onaylanmış dezenfektan mendiller kullanarak temizleyin veya 

tüy-bırakmayan temiz bir beze dezenfektan püskürtün ve üreticinin talimatlarını izleyin. 
2. Kalan sıvı dezenfektanı temiz ve tüy bırakmayan bir bezle silin. 
Not: Aşındırıcı temizlik maddeleri ve / veya korozif temizlik maddeleri veya asit, baz, oksitleyici maddeler 
ve solvent içeren dezenfektanlar kullanmayın. 

10.3 Web kamerasının bakımı 
Verilen web kamerası bakım gerektirmez ve gerekirse tüy bırakmayan bir bezle temizlenebilir. 
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11 Klinik Yerel ağı kılavuzu 

11.1 Giriş 
Tarayıcı, taramaları iTero bulutuna göndermek ve almak için Wi-Fi internet bağlantısını kullanır. 
En iyi Wi-Fi bağlantısını sağlamak için yardımcı olacak bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Wi-Fi İnternet Bağlantısı Seviyeleri 

 
Mükemmel 

>-50 dBm 

 
İyi 

-50 ila -60 dBm 

 
Orta 

-60 ila -70 dBm 

 
Zayıf 

<-70 dBm 

ÖNEMLİ: Tarayıcınızdan en iyi performansını elde etmek için, Wi-Fi sinyal gücünün Mükemmel veya en 
azından İyi olduğundan emin olun. 
DİKKAT: LAN kablosunun bir hasta taranırken takılı olmadığından emin olun - bu, güvenlik risklerinden 
dolayı yasaktır. 

11.2 Hazırlıklar 
• Gerekli olan modem / yönlendiriciler şifre dâhil olmak üzere WPA2 güvenlik standardına göre 

yapılandırılmış olmalı. 
• Tarayıcı kurulumunun yapılması planlandığında, uzman personelinizin mevcut olmasını sağlayın. 
• Wi-Fi SSID giriş bilgilerinizin bulunduğundan emin olun: Oturum açma bilgileri ve şifre. 
• Sistem için minimum Wi-Fi gücü sinyali, yukarıda gösterildiği gibi en az iki çizgi göstermelidir. 
• Aşağıda, ofiste bulunan bilgi iletişim personeli için, iTeroscanner ile bağlantı ya da erişimle ilgili sorunları 

önlemek amacıyla dikkate alınması gerekenler hakkında bazı öneriler bulunmaktadır:  

o Align hizmetleriyle ilgili ana sistemler bölüm 11.7'de açıklandığı gibi 80 ve 443 numaralı portların 
dinlenmesini önermektedir. 

o Tarayıcı belirli dosya türlerini (.3dsand.3dc / .3dm) gönderdiği için FTP iletişimini kesmeyin. 
o TCP / IP üzerinden veri iletişimi için tüm proxy istemcilerini devre dışı bırakın. 
o Tarayıcıyı hiçbir etki alanı grubuna eklemeyin. 
o Düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyebileceği için tarayıcıda herhangi bir grup politikasını 

çalıştırmayın. 

11.3 Yönlendirici kılavuzu 
Minimum standartlar: 802.11N / 802.11AC 
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11.4 İnternet bağlantısı kılavuzu 
Tarayıcınızdan en iyi performansı elde etmek için, internet bağlantınızın tarayıcı başına en az 1Mbps 
olduğundan emin olun. Ayrıca şunu unutmayın, tarayıcıya paralel olarak internete bağlanan ilave cihazlar 
tarayıcının performansını etkileyebilir. 

11.5 Güvenlik Duvarı  
Aşağıdaki portları açın (güvenlik duvarı olması durumunda):  
• 80 - HTTP - TCP 
• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Wi-Fi ipuçları  
Wi-Fi yönlendiricileri, temel olarak kablosuz ağın işlevsel menzilinde bulunan herhangi bir yerden bir Wi-Fi 
bağlantısı kullanarak internet sistemine erişmenize olanak sağlar. Bununla birlikte, kablosuz sinyallerin 
geçmesi gereken duvarların sayısı, derinliği ve konumu, tavanlar veya ek bölümler sinyalin kapsamını ve 
gücünü sınırlayabilir. Normal sinyaller, evinizde veya işyerinizde malzeme türlerine ve arka plan RF (radyo 
frekansı) gürültüsüne bağlı olarak değişir. 
• Yönlendirici ve diğer ağ cihazları arasında en az sayıda duvar ve tavan olduğundan emin olun. Her 

bariyer, adaptörünüzün menzilini 1-3 metre (3-9 fit) azaltabilir. 
• Ağ aygıtları arasında, bölme bulunmayan düz bir hat olmasına dikkat edin. Duvarın açısı sadece 

2 derece döndürüldüğünde ince görünen bir duvar bile 1 metrelik (3 feet) sinyali engelleyebilir. En iyi 
derecede sinyal almak için tüm cihazları Wi-Fi sinyali bir duvardan veya bir bölmeden düz bir şekilde 
geçecek (açı yapmadan) şekilde yerleştirin. 

• İnşaat malzemeleri farka neden olur. Sert bir metal kapı, veya alüminyum çiviler çok yoğun olabilir ve 
Wi-fi sinyali üzerinde ters etki oluşturabilirler. Tüm erişim noktalarını, kablosuz yönlendiricileri ve 
bilgisayarları sinyalin kuru duvarlar veya açık kapı aralıklarından geçecek şekilde yerleştirin. Cam, çelik, 
metal, yalıtımlı duvarlar, su tankları (akvaryumlar), aynalar, dosya dolapları, tuğla ve beton gibi 
malzemeler ve nesneler kablosuz ağ sinyalinizi azaltabilir. 

• iTero ürününüzü RF gürültüsü üreten elektrikli cihazlardan ve aletlerden (en az 3- 6 fit ya da 1- 2 metre) 
uzak tutun. 

• 2.4GHz kablosuz telefon veya X-10 (tavan vantilatörleri, uzaktan kumandalı ışıklar ve ev güvenlik 
sistemleri gibi kablosuz ürünler) kullanıyorsanız, kablosuz bağlantınız ciddi şekilde bozulabilir veya 
tamamen düşebilir. Birçok kablosuz cihazın istasyonu, cihaz kullanımda olmasa bile bir RF sinyali yayar. 
Diğer kablosuz cihazlarınızı tarayıcınızdan ve yönlendiricinizden mümkün olduğunca uzağa yerleştirin. 

• Bölgenizde, birden fazla aktif kablosuz ağ olabilir. Her ağ bir ya da daha fazla kanal kullanır. Eğer bu 
kanallar sizin sistem kanallarınıza yakınsa, iletişim giderek azalabilir.BT departmanınızdan bunu kontrol 
etmesini isteyin ve gerekirse ağınız tarafından kullanılan kanal numaralarını değiştirin. 
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11.7 Align sistem adı önerileri  
Align ürünlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmektedir ve bu nedenle belirli bir IP adresi yerine bir 
sistem adı belirleyebilir. 
Aşağıdaki sistem adları listesi, tarayıcı performansının tüm gelişmiş özelliklerini kullanabilmek amacıyla Align 
tarayıcılarına doğru işlem fonksiyonlarını sağlamak üzere oluşturulmuştur. 
Align sistem adı önerileri:  

Sistem adı Port 

Mycadent.com 80, 443 

Myaligntech.com 80, 443 

Export.mycadent.com 80, 443 

Cboserver.mycadent.com 80, 443 

Matstore.invisalign.com 80, 443 

Matstore2.invisalign.com 80, 443 

Matstore3.invisalign.com 80, 443 

Matstore4.invisalign.com 80, 443 

Matstoresg.invisalign.com 80, 443 

Matstorechn.invisalign.com.cn 80, 443 

AWS IP aralığı - Amazon global CDN 
servisi - IP adresi aralığı, tarayıcının 
konumuna bağlı olarak değişir. 

80, 443 

cloud.myitero.com 443 

speedtest.tele2.net 80 

alignapi.aligntech.com 80, 443 

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

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

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

iterosec.aligntech.com 80, 443 

storage.cloud.aligntech.com 443 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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12 EMC Beyanı  

IEC 60601-1-2 Edition 4.0 (2014) Tıbbi elektrikli ekipman; Bölüm 1-2: Yardımcı Standart: 
Elektromanyetik uyumluluk - Gereksinimler ve testler 

CFR 47 FCC Kurallar ve Düzenlemeler: Bölüm 15.Radyo frekansı cihazları 
Alt bölüm B: İstem dışı radyatörler (2015) 

ETSI EN 301489-1 
(Sadece iTero Element 2 için geçerlidir) 

Radyo ekipmanı ve hizmetleri için Elektromanyetik Uyumluluk 
(EMC) standardı; Bölüm 1: Ortak teknik gereklilikler 

Kullanılacak ortam Profesyonel Sağlık Hizmeti ve Ev Sağlık Hizmeti Tesisi 
Ortamı 

Elektromanyetik bozunum nedeniyle, bazı vakalarda görüntü kaybolabilir ve dokunmatik ekranda iletişimsiz 
bir mesaj görünecektir. Tarayıcı, kullanıcı müdahalesi veya otomatik kurtarma işleminden sonra çalışma 
moduna döner. 
Aşağıdakiler iTero Element 2 ve iTero Element Flex tarayıcıları için EMC test sonuçlarının bir özetidir:  

Test Standart Önem derecesi/hatlar Test 
sonuçları 

Emisyon (IEC 60601-1-2 bölüm 7)  

Yapılan emisyon Frekans 
aralığı: 150 kHz - 30 MHz 

CISPR 11 Grup 1 Sınıf B on 230, 220, 120 & 
100 VAC şebekelerinde 50 Hz'de; 
220 VAC şebekelerinde 60 Hz'de 

Uyumludur 

Yayılan emisyon Frek. 
aralığı: 30 - 1000 MHz 

CISPR 11 Grup 1 Sınıf B Uyumludur 

Harmonik akım emisyon 
testi 

IEC 61000-3-2 230 VAC şebekesi 50 Hz'de ve 220 V 
50 Hz ve 60 Hz'de 

Uyumludur 

Voltaj değişiklikleri, voltaj 
dalgalanmaları ve titreşim 
testi 

IEC 61000-3-3 230 VAC şebeke, 50 Hz'de ve 220 
VAC şebeke, 50 Hz'de 

Uyumludur 



iTero Element 2 ve iTero Element Flex Kullanım Kılavuzu  
 
 

© 2019 Align Teknoloji, A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 102 

Test Standart Önem derecesi/hatlar Test 
sonuçları 

Bağışıklık(IEC 60601-1-2 bölüm 8)  

Elektrostatik deşarja 
bağışıklık (ESD) 

IEC 61000-4-2 8 kV temas deşarjları & 15 kV hava 
deşarjları  

Uyumludur 

Yayılan elektromanyetik 
alanlardan bağışıklık 

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

Uyumludur 

Kablosuz iletişim cihazlarına 
yakın alanlara bağışıklık 

IEC 61000-4-3 9 V / m ila 28 V / m arası frekansların 
listesi, PM (18 Hz veya 217 Hz), FM 1 
kHz 

Uyumludur 

Elektriksel Hızlı Geçici 
(EFT) Rejim Bağışıklığı 

IEC 61000-4-4 230 VAC 50 Hz'de ± 2.0 kV; ve 60 Hz'de 
220 VAC şebeke; Tr / Th - 5/50 ns, 100 
kHz 

Uyumludur 

Ani Yükselmelere Karşı 
Bağışıklık 

IEC 61000-4-5 ± 2.0 CM / ± 1.0 kV DMon 230 VAC 
şebekesi 50 Hz'de; ve 220 VAC 
şebeke, 60 Hz'de; Tr / Th - 1.2 / 50 
(8/20) µs  

Uyumludur 

Radyo frekanslı alanların 
neden olduğu parazitlerin 
iletilmesinden bağışıklık 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS 230 VAC şebekede 
50 Hz'de ve 220 VAC şebeke 60 Hz'de ve 
Tarayıcı çubuk kablosu; 0.15 ÷ 80 MHz, 
%80 AM 1 kHz'de  

Uyumludur 

Voltaj düşmelerinden, kısa 
kesintiler ve voltaj 
değişimlerinden bağışıklık 

IEC 61000-4-11 0230 VAC ve 100 VAC şebeke 50 Hz'de: 
%0 - 0,5 döngü ve 1 döngü;  
%70 - 25 döngü; %0 - 250 döngü;  
220 VAC şebekesinde 60 Hz'de:  
%0 - 0,5 döngü ve 1 döngü,  
%70 - 30 döngü; %0 - 300 döngü  

Uyumludur 
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Test Standart Önem derecesi/hatlar Test 
sonuçları 

Emisyon (ETSI EN 301 489-1'e göre)  

Sadece iTero Element 2 ile ilgili 

Şebeke terminallerinde 
iletilen emisyonlar frekans 
aralığı 150 kHz - 30 MHz 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

Grup 1 Sınıf B  
230 VAC şebeke 

Uyumludur 

30 - 6000 MHz frekans 
aralığında yayılan 
emisyonlar 

ETSI EN 301 489-1; 
EN 55032 

Sınıf B Uyumludur 

Harmonik akım testi ETSI EN 301 489-1; 
EN 61000-3-2 

230 VAC şebeke  Uyumludur 

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

230 VAC şebeke  Uyumludur 

Bağışıklık (ETSI EN 301 489-1'e göre)  

Sadece iTero Element 2 ile ilgili 

Elektrostatik deşarja 
bağışıklık (ESD) 

EN 61000-4-2 4 kV temas deşarjı 8 kV hava deşarjı Uyumludur 

Yayılan elektromanyetik 
alanlara bağışıklık 

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

Uyumludur 

Elektriksel Hızlı Geçici 
(EFT) Rejim Bağışıklığı 

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

Uyumludur 

Ani Yükselmelere Karşı 
Bağışıklık 

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

Uyumludur 

Radyo frekanslı alanların 
neden olduğu parazitlerin 
iletilmesine bağışıklık 

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

Uyumludur 

Voltaj kesintilerine 
bağışıklık  

EN 61000-4-11  AC şebeke: % 0 - 0.5 döngü ve 
1 döngü; 
% 70 - 25 döngü; % 0 - 250 döngü 

Uyumludur 
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13 iTero Element ürün güvenliği beyaz kitabı 

Bu beyaz kitap iTero® Element™ optik impresyon sistemi serisi için geçerlidir. Satın aldığınız ürünün 
sürümüne bağlı olarak, ürünün özelliklerinde farklılıklar olabilir. Ek olarak, bu yapıt çok kısa bir süre 
içerisinde oluşturulduğundan dolayı, ürün güvenliği ekosistemindeki evrim ve olgunlaşmayı ele almak 
amacıyla Align Teknoloji'nin ürün güvenliği uygulamalarında değişiklikler meydana gelmiş olabilir. 

Yaşam bilimi ile sağlık endüstrisini anlıyoruz ve güvenliği 
kurum genelinde ele alıyoruz. 
Siber saldırıların yaşam bilimleri ve sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi 
sürekli dönüşmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak, ortaya çıkan 
tehditlerle karşı uyanık olmamızı ve ürünlerimizi sürekli olarak 
iyileştirmemizi sağlayan, ürünlerimizle ilgili güvenlik riskini en aza 
indirmeye odaklanmış, proaktif bir ürün güvenlik programı oluşturduk. 
Güvenlik ve gizlilik hususlarını tasarıma ve ürünlerimizin yaşam 
döngüsüne dâhil etmenin önemini kabul ettik. Bunu başarmak için, 
mühendislik/yazılım geliştirme, güvenlik, yasa/gizlilik konuları, bilgi 
teknolojisi ve kalite temsilcileri dâhil olmak üzere fonksiyonlar-arası bir ürün güvenlik ekibi kurduk. 

Güvenlik risklerini, sağlam risk yönetimi süreçlerini kullanarak belirlemekteyiz. 
Align Teknoloji, tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve sürdürdüğümüz ürünlerdeki güvenlik ve gizlilik risklerini ele 
almaya ve minimize etmeye kararlıdır. Ürün geliştirme sürecinin başında uygun risk azaltma önlemlerini 
alabilmek için ürünlerimiz hakkında derinlemesine değerlendirmeler yapmaktayız. Ürünün risk seviyesinin 
yanı sıra, ürünün işlevselliğine bağlı olarak, aşağıdaki metodoloji uygulanır. 
Ürün Güvenliği Risk Değerlendirmesi (ÜGRD): Align 
Teknoloji, iTero® Element™ optik impresyon sistemi 
serisinde bir ÜGRD uyguladı. Değerlendirme metodolojisi, 
planlama ve bilgi toplamayı, uygulanabilir ürün profillerini 
tanımlamayı, bileşen kaydı geliştirmeyi, kontrol analizi 
gerçekleştirmeyi, güvenlik açıklarını tanımlamayı, güvenlik 
açığının risk derecesini hesaplamayı, uygun azaltıcı 
kontrolleri tanımlamayı ve artık risk değerlendirmesini 
hesaplamayı içermektedir. Değerlendirmenin bir parçası 
olarak kabul edilen güvenlik ve gizlilik riskleri, NIST 800-53, 
NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 ve FDA’nın Tıbbi 
Cihazlarda Siber Güvenlik Yönetimi için Arz Öncesi Sunum 
İçeriği de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
sektördeki lider düzeydeki uygulama güvenliği risk 
yapılarını güçlendirmektedir. 
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Ürünün güvenlik ve gizlilik özellikleri. 
Aşağıdaki kapsamlı olmayan güvenlik kontrolleri iTero® Element™ optik impresyon sistemi serisinde 
uygulanmaktadır:  
• Durağan olan Kişiyi Tanımlayabilen Bilgiler şifrelenmiştir: Kişiyi Tanımlayabilen Bilgiler (PII) şifreli 

bir veri tabanında saklanır. Bu, saldırganın tarayıcıda depolanan hasta ve müşteri bilgilerini almasını 
önlemeye yardımcı olur. 

• Taşıma sırasında veriler şifrelenmektedir: Align sunucularında yedeklenen tarama verileri, güvenilir 
sertifikalar kullanılarak aktarım katmanı güvenliği (TLS) şifrelemesi üzerinden iletilir. Bu, saldırganın 
aktarım sırasında hasta ve müşteri bilgilerini almasını önlemeye yardımcı olur. 

• Kötü amaçlı yazılımdan koruma önlemleri uygulanmıştır: Tarayıcılar, sistemdeki zararlı dosyaları 
kontrol eden önceden yüklenmiş Trend Micro anti virüs yazılımıyla birlikte gelir. Anti-virüs yazılımı 
tanımları sık sık güncellenir ve taramaların cihazlarda günlük olarak yapılması programlanır. 

• Uzaktan bakım izinsiz olarak mümkün değildir: Cihazlar uzak oturum oluşturmak için TeamViewer'ı 
kullanmaktadır. TeamViewer yazılımı, bağlantı gerçekleşmeden önce müşteriden Align servis personeline 
verilmesi gereken bir Kullanıcı Kimliği ve şifreyi istemektedir. 

• İşletim sistemi ve yazılımda değişiklikler yapılması sınırlıdır: Tarayıcılar, kullanıcının işletim sistemi 
ve yazılım bileşenlerinde istenmeyen değişiklikler yapmasını önleyen bir kiosk modu kullanır. 

• Kullanıcı erişim yönetimi kontrolleri zorunludur: Tarayıcıları kullanmak için bir kullanıcı hesabı ve 
şifre gerekir. Bu, tarayıcıya erişimin korunmasına yardımcı olur ve yetkisiz kullanıma karşı korur. 

• Görevlerin ayrımı uygulanır: Tarayıcılar, farklı rollere sahip birden fazla kullanıcı hesabını bir tarayıcıya 
kaydetme olanağı sunar. Doktor, Asistan ve Destek Teknisyeni için roller vardır. Bu, bireysel kullanıcılar 
tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri izleme ve aygıtı daha iyi koruyabilmeye yardımcı olur. 

• Açıklanan şekilde risklerle ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen TRM@aligntech.com 
veya privacy@aligntech.com adresleri ile iletişime geçmekten çekinmeyin. 

mailto:TRM@aligntech.com
mailto:privacy@aligntech.com
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14 Sistem özellikleri 

14.1 Sistem özellikleri - iTero Element 2 
 

Ekran 21,5” HD dokunmatik ekran 

Tarayıcı çubuk  Tarayıcı çubuk beyaz LED ışık yaymasının yanı sıra kırmızı lazer ışığı 
(680nm Sınıf 1) yayar.  

Kablosuz Ağ  Yerel ağ kartı, kablosuz bağlantı ile yerel ağ iletişimi sağlar. 

Güvenlik  Lütfen 13 bölümündeki ürün güvenliği beyaz kitabına göz atın. 

Çalışma Gücü  100-240V AC - 50/60 Hz - 200V A (maks.)  

Çalışma Sıcaklığı  18° ila 26°C / 64.4° ila 78.8°F 
Not: Sistem, 10 °C ila 17 °C (50 °F ila 62,6 °F) ve 27 °C ila 40 °C (80,60 °F ila 
104 °F) arasındaki sıcaklıklara maruz kaldığında düşük performansla, tarama 
kabiliyeti olmadan çalışır. 

Depolama/Taşıma 
Sıcaklığı  

-5 °C ila 50 °C (23 °F ila 122 °F) 

Çalışma Basıncı ve 
Yükseklik  

Basınç: 520 mmHg ila 771 mmHg (-69 kPa ila -103 kPa) 
Yükseklik: -400 fit ila 10.000 fit 

Depolama/Nakliye 
basıncı & yüksekliği  

Basınç: 430 mmHg ila 760 mmHg (~ 57 kPa ila ~ 101 kPa arası)  
Yükseklik: 0 fit ila 15,000 fit 

Bağıl Nem  İşletim: %40 ila %70 
Depolama: % 30 -% 90 

Boyutlar  iTero HD dokunmatik ekran:  
• Yükseklik: 356 mm (~ 14 inç) 
• Genişlik: 552 mm (~ 21,7 inç) 
• Derinlik: 65 mm (~ 2,5 inç) 
Tarayıcı çubuk:  
• Uzunluk: 338,5 mm (~ 13 inç) 
• Genişlik: 53,5 mm (~ 2 inç) 
• Derinlik: 69,8 mm (~ 3 inç) 

Tekerlekli stant:  
• Yükseklik: 1280 mm (~ 50 inç) 
• Genişlik: 645 mm (~ 25 inç) 
• Derinlik: 625 mm (~ 24,5 inç) 

Net Ağırlık  iTero HD dokunmatik ekran: 8,3 kg (~ 18,3 lbs.) 
Tarayıcı çubuk: Kablo olmadan 0,47 kg (~ 1 lbs.) 
Tekerlekli stant: 13,6 kg (~ 30 lbs.) 

Kargo Ağırlığı ~ 37,5 kg (~ 83 lbs) 
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14.2 Sistem özellikleri  - iTero Element Flex 
 

Ekran Dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayar 

Tarayıcı çubuk Tarayıcı çubuk beyaz LED ışık yaymasının yanı sıra kırmızı lazer ışığı (680nm 
Sınıf 1) yayar. 

Güvenlik Align Teknoloji, müşterilerimizin ve hastalarının verilerinin güvence altına alınma 
sorumluluğunu çok ciddi bir şekilde üstlenmektedir. Tüm hasta verileri şifreli bir 
TLS kanalı üzerinden iletilir ve müşterilerimizin hasta verilerini korumak için makul 
önlemler almalarını sağlayarak, iletişimleri ve bilgileri güvenli bir şekilde saklanır. 

Çalışma gücü 100-240 VAC- 50/60 Hz – 40VA (maks.) 

Çalışma sıcaklığı 18° ila 26°C / 64,4° ila 78,8°F 

Depolama/Nakliye 
sıcaklığı 

-5°ila 50°C / 23° ila 122°F 

Çalışma basıncı ve 
yükseklik 

Basınç: 520 mmHg ila 760 mmHg (~ 69 kPa ila ~ 101 kPa arası)  

Yükseklik: 0 fit ila 10.000 fit 

Depolama/Nakliye 
basıncı & yüksekliği 

Basınç: 430 mmHg ila 760 mmHg (~ 57 kPa ila ~ 101 kPa arası)  

Yükseklik: 0 fit ila 15.000 fit 

Bağıl nem İşletim: %40 ila %70 

Depolama: %30 ila %90 

Boyutlar iTero Element Flex dağıtıcısı:  

• Uzunluk: 206 mm (~ 8 inç)  
• Genişlik: 94 mm (~ 3,7 inç)  
• Derinlik: 36,5 mm (~ 1,4 inç) 

iTero Element Flex tarayıcı çubuğu:  

• Uzunluk: 338,5 mm (~ 13 inç) 
• Genişlik: 53,5 mm (~ 2 inç) 
• Derinlik: 69,8 mm (~ 3 inç) 

iTero Element Flex tarayıcı çubuğun 
tutucu yuvası:  

• Uzunluk: 262 mm (~ 10 inç)  
• Genişlik: 89 mm (~ 3,5 inç)  
• Derinlik: 52 mm (~ 2 inç) 

Taşıma Çantası:  

• Yükseklik: 326,5 mm (~ 13 inç)  
• Genişlik: 455 mm (~ 18 inç)  
• Derinlik: 184 mm (~ 7 inç) 

Net ağırlık iTero Element Flex dağıtıcısı: ~ 0,5 kg (~ 1 lbs.)  

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

Boş taşıma çantası: ~ 2 kg (~ 4,5 lbs.) 

Kargo ağırlığı ~ 8 kg (~ 17,6 lbs.) 
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Görüntüleyici, 80 
Araçlar 

Açıklık, 67 
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