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Протипоказання
Миготливе світло сканера iTero може викликати епілептичний напад у хворих на епілепсію. Таким
особам слід уникати будь-якого контакту очей з миготливим світлом, пов'язаним з роботою системи.

Відповідність нормативним вимогам
Відповідність вимогам, що висуваються
до лазерів класу 1
Цей пристрій відповідає вимогам
«21 CFR 1040.10» та «EN 60825-1».

Відповідність стандартам EMC
Цей пристрій відповідає
наступному стандарту EMC:
«IEC 60601-1-2 Вироби медичні електричні Частина 1-2: Загальні вимоги щодо безпеки та
основних робочих характеристик - Додатковий
стандарт: Електромагнітна сумісність - Вимоги
та випробування».

Відповідність стандартам CSA

Відповідність нормам безпеки

Цей пристрій відповідає наступному стандарту
CSA для Канади та США: «UL Std No. 60601-1 –
Вироби медичні електричні, частина 1: Загальні
вимоги щодо безпеки».

Цей пристрій відповідає наступному стандарту
безпеки:
«IEC 60601-1 Вироби медичні електричні Частина 1: Загальні вимоги щодо безпеки
та основних робочих характеристик».

Відповідність стандартам FCC

Відповідність стандартам ЄС

Цей пристрій відповідає положенням частини 15
Правил FCC, і його експлуатація дозволена за
умови дотримання двох наступних вимог:

Цей пристрій відповідає Директиві Ради ЄС 93/42
/EEC щодо медичних пристроїв.

1. Цей пристрій не повинен створювати
критичні перешкоди.
2. Цей пристрій повинен мати захист від
перешкод, здатних викликати збої в його
роботі.

Застереження FCC
Внесення будь-яких змін до пристрою, на які його
виробник не надав спеціального дозволу, може
позбавити вас права експлуатувати пристрій
відповідно до Правил FCC.
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Умовні позначки
Наступні умовні позначки можуть міститися на окремих частинах пристроїв iTero Element 2 та iTero
Element Flex, а також в цій інструкції та іншій документації на обладнання iTero Element 2 та iTero
Element Flex.

Кожного разу, коли ця умовна позначка
зображена на пристрої, рекомендується
скористатися
цим
документом
для
отримання
інформації
щодо
його
правильної експлуатації.

Робоча частина типу BF. Всі компоненти, на
яких зображена ця умовна позначка,
є електрично-ізольованими за типом BF.

Все
відпрацьоване
електричне
та
електронне обладнання підлягає окремій
утилізації. Згідно з Директивою ЄС щодо
відпрацьованого
електричного
та
електронного обладнання (WEEE), цей
виріб забороняється утилізувати разом
з побутовими відходами. Цей виріб містить
матеріали, які підлягають окремій утилізації
(WEEE).

Приладдя та деталі, на яких зображена ця
умовна позначка, не підлягають повторному
використанню.

УВАГА!
Згідно
з
федеральним
законодавством США, лише ліцензовані
стоматологи, ортодонти або інші фахівці
в сфері стоматології мають право придбати
або замовити цей пристрій. Система
належить до виробів медичного призначення
і повинна
використовуватися
лише
дипломованими медичними фахівцями.

Виробник медичного пристрою.

Номер замовлення.

Зверніться до служби EARN.
Посилання на електронний бланк заявки:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select

Серійний номер.

Змінний струм.
Увага! Ця умовна позначка використовується
для того, щоб привернути увагу до певних
застережень
або
запобіжних
заходів,
пов'язаних з пристроєм. В усіх випадках, коли
ця умовна позначка зображена на пристрої,
необхідно ознайомитися з інформацією щодо
заходів безпеки, яка наведена в цьому
документі.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

Позначає медичний пристрій, який потребує
захисту від вологи.
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Позначає
температурний
діапазон,
безпечний для медичного пристрою.

Вказує користувачеві на потребу звернутися
до інструкції з експлуатації.

Зонд (сканувальний пристрій).

Роз'єм USB.

Електричний акумулятор.
Код партії виробника.
IEC 60417-5009: РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ.
Позначає діапазон атмосферного тиску,
безпечний для медичного пристрою.
ОБЕРЕЖНО! Не наступайте на концентратор
пристрою iTero Element Flex.
Позначає
діапазон
рівня
вологості,
безпечний для медичного пристрою.

Позначає уповноваженого представника
у Європейському Співтоваристві.

Обережно, крихке!
Позначає відповідність пристрою вимогам
RoHS для Китаю.
Цією стороною догори.

IEC 60417-5031: Постійний струм.
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Правила техніки безпеки
Перед початком роботи з системою всі користувачі повинні ознайомитися з цими правилами техніки безпеки.
Джерело
живлення

Живлення подається до системи через внутрішній блок живлення для медичного
обладнання.

Живлення від
акумулятора

Лише для iTero Element 2:
•
•
•

Застереження
щодо
електричного
струму

•

•
•

Зарядка: процес повної зарядки акумулятора сканера займає 2 години
після підключення до джерела живлення.
Повністю заряджений акумулятор дозволяє виконувати сканування впродовж
періоду до 30 хвилин.
Увага! Сканер оснащено літій-іонним акумуляторним блоком. В разі неправильної
заміни акумулятора існує загроза вибуху. Для заміни використовуйте акумулятори
лише аналогічного типу, рекомендовані виробником. Утилізуйте використані
акумулятори згідно з вказівками виробника.
Небезпека ураження електричним струмом! Зовнішні панелі та кришки
пристрою дозволяється знімати лише спеціалістам, уповноваженим компанією
Align Technology. Всередині пристрою відсутні деталі, що вимагають
обслуговування з боку користувача.
Щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом, сканер потрібно
підключати лише до мережі живлення із захисним заземленням.
В роз'єми USB на задній панелі сенсорного екрана слід підключати лише
веб-камери або USB-накопичувачі, які відповідають вимогам компанії Align
Technology.

Лише для iTero Element Flex:
•
•

•
•

Систему iTero Element Flex укомплектовано концентратором, який містить
в собі блок живлення для зонда. Концентратор Flex потрібно оберігати від
потрапляння вологи та захищати від пошкоджень.
Концентратор Flex дозволяється підключати лише до ноутбуків, які
відповідають вимогам стандартів IEC60950 та UL60950-1.Ноутбук та все його
приладдя повинні розташовуватися на відстані не менше 1,5 м від пацієнта.
Забороняється сканувати пацієнта та водночас торкатися ноутбука або будьякого його приладдя.
В роз'єми USB на концентраторі Flex дозволяється підключати лише зонд
iTero та відповідний ноутбук.
Для з’єднання концентратора Flex з електричною розеткою дозволяється
використовувати лише кабель живлення, схвалений компанією Align
Technology.

Бездротова
локальна мережа

Систему оснащено пристроєм доступу до бездротової локальної мережі.

Класифікація
за ступенем
небезпечності

•
•
•
•
•

Тип захисту від ураження електричним струмом: Клас 1.
Ступінь захисту від ураження електричним струмом: тип BF.
Ступінь захисту від небезпечного потрапляння води: Звичайна.
Обладнання не підходить для використання поблизу легкозаймистих сумішей
анестетиків.
Режим роботи: Безперервний.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Виріб медичного
призначення

Система належить до виробів медичного призначення і повинна
використовуватися лише дипломованими медичними фахівцями.

Застереження
щодо роботи
сканера

•

•
•

•
•
•
Очищення та
дезінфекція

•

•
Розпакування та
встановлення

Систему слід розпакувати і встановити з дотриманням вказівок компанії Align
Technology, які наведені в розділі 2.1.

Робоче
середовище

•
•
•
•
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Зонд виступає джерелом червоного лазерного випромінювання (680 нм, клас 1),
а також білого світлодіодного випромінювання. Звичайне використання зонда
не становить жодної небезпеки для людського ока. Однак не слід допускати
потрапляння світла зонда в очі пацієнта.
Не ставайте на кабель та уникайте його скручування, натягнення, або
ж утворення на ньому вузлів.
Коли система не використовується, зонд повинен бути розташований на
підставці та направлений в сторону сенсорного екрана, щоб унеможливити
потрапляння лазерного променя або білого миготливого випромінювання
світлодіодів в очі.
Зонд потрібно активувати лише тоді, коли кінчик зонда розташований в роті
у пацієнта.
Не слід поміщати зонд на підставку, поки операцію сканування не завершено.
В разі виникнення збою в роботі сканера або виявлення фізичного
пошкодження, необхідно припинити сканування та зателефонувати в службу
підтримки клієнтів.
Для уникнення перехресного зараження обов'язково потрібно:
o Здійснювати очищення і дезінфекцію зонда відповідно до вказівок
в розділі 10.2 та змінювати одноразову насадку відповідно до вказівок
в розділі 1.4.3.1.1 після кожного пацієнта.
o Знімати і змінювати рукавички після кожного пацієнта.
o Викидати рвані, забруднені або зняті рукавички.
Утилізуйте насадки сканера згідно зі стандартними робочими процедурами
або місцевими нормами утилізації забруднених медичних відходів.

Щоб уникнути можливих пошкоджень, переміщувати систему між приміщеннями
слід дуже обережно.
Не блокуйте вентиляційні отвори на зонді та екрані.
Система призначена для використання виключно всередині приміщень. Її слід
оберігати від впливу прямих сонячних променів, перегрівання або вологості.
Лише для iTero Element Flex: якщо iTero Element Flex щойно було доставлено
в приміщення зі спекотного, холодного або вологого середовища, пристрій
не слід вмикати, доки його температура не зрівняється з кімнатною
температурою, щоб уникнути конденсації всередині пристрою.

Електромагнітні
перешкоди

УВАГА! Цей пристрій пройшов випробування і його визнано таким, що відповідає
вимогам до медичних пристроїв згідно зі стандартом IEC60601-1-2.
Цей стандарт передбачає наявність достатнього рівня захисту від критичних
перешкод у типових медичних закладах. Однак, через наявність в закладах
охорони здоров'я великої кількості передавального обладнання, яке використовує
радіочастоти, та інших джерел електричних і електромагнітних перешкод
(наприклад, мобільні телефони, рації, електроприлади, радіочастотні
ідентифікатори), можливі порушення в роботі цього пристрою в зв'язку з високим
рівнем таких перешкод внаслідок безпосередньої близькості або потужності їх
джерела. В такому випадку повернення працездатності пристрою відбувається
після втручання користувача або завдяки автоматичному-відновленню.

Загальна
інформація

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
• Забороняється вносити будь-які зміни в це обладнання.
• Лише для iTero Element 2: Після складання сенсорний екран завжди повинен
лишатися закріпленим на штативі.
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Інструкція з експлуатації iTero Element 2 та iTero Element Flex

1 Передмова
1.1

Про цей документ
Цей документ містить огляд і загальну інформацію про сканери iTero Element 2 та iTero Element Flex
і відповідне програмне забезпечення. В документі також докладно описується як зібрати систему, як
встановити програмне забезпечення на системи iTero Element Flex, як вмикати та вимикати систему,
як поводитися з зондом та кабелем, як очищувати і дезінфікувати зонд, а також як замінювати насадки
зонда після кожного пацієнта.

1.2

•

Завдяки надсучасним обчислювальним потужностям, широкоформатному сенсорному екрану
з діагоналлю 21,5 дюйм, вбудованому акумулятору і ергономічній та розташованій по центру
підставці, що надає швидкий доступ до зонда, система iTero Element 2 забезпечує швидку обробку
результатів сканування, покращену ергономіку та кольорові зображення високої чіткості.

•

Система iTero Element Flex складається лише з зонда і укомплектована спеціальним
транспортувальним футляром, що дозволяє використовувати цю технологію навіть у медичних
кабінетах найменших розмірів. Зменшення потреби в просторі та підвищення мобільності системи
досягається завдяки можливості її підключення до ноутбуків, які відповідають вимогам компанії
Align Technology.

Цільове призначення
Інтраоральні сканери iTero Element 2 та iTero Element Flex мають наступний функціонал та цільове
призначення:

1.3

•

Функція створення оптичних зліпків (CAD/CAM) передбачає використання сканера для запису
топографічних зображень зубів і тканин ротової порожнини. Отримані від iTero дані можуть
використовуватися для виготовлення стоматологічних виробів (наприклад, елайнерів, брекетів,
протезів тощо) та інших аксесуарів.

•

Програмне забезпечення сканера iTero використовується для створення тривимірних цифрових
зліпків зубів, м'яких тканин та структур порожнини рота, а також для оцінки симетрії прикусу.
Програмне забезпечення виконує обробку, інтеграцію та експорт даних для виготовлення
стоматологічних протезів, ортодонтичних конструкцій, абатментів та аксесуарів. Окрім результатів
сканування, також можна імпортувати/експортувати різні дані про пацієнтів та випадки або
ж використовувати їх для моделювання. Інші функції використовуються для перевірки та
обслуговування системи, а також для передачі замовлень у виробництво.

Переваги
Системи iTero Element 2 та iTero Element Flex мають вагомі переваги в порівнянні з існуючими
способами виготовлення-зубних коронок, в тому числі сканування без використання порошку, більш
високу точність виготовлення коронок і миттєвий зворотний зв'язок під час процесу сканування.
Відвідайте наш сайт http://www.itero.com, щоб дізнатися, як iTero Service може удосконалити ваш
бізнес за рахунок зростання рівня задоволеності пацієнтів, покращення клінічних результатів
і підвищення ефективності роботи працівників.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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1.4

Обладнання iTero Element
Нижче наведено опис наступних моделей сканерів iTero:
•

•

2

iTero Element 2
o
o

Конфігурація зі штативом на колесах
Конфігурація з настільним штативом

o

Конфігурація з ноутбуком (доступна лише в деяких країнах)
Перейдіть за посиланням http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex, щоб дізнатися про
мінімальні системні вимоги.

iTero Element Flex

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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1.4.1

iTero Element 2
Вигляд спереду
A

Сенсорний екран

B

Вимикач живлення

C

Індикатор живлення

D

Зонд

E

Підставка

F

Колісна основа

Малюнок 1: Система iTero Element 2, вигляд спереду

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Вигляд ззаду
A

Роз'єм для зонда

B

Кабель зонда

C

Кабель живлення екрана

Малюнок 2: Система iTero Element 2, вигляд ззаду

1.4.2

iTero Element Flex
A

Сенсорний
екран ноутбука

B

Концентратор
iTero Element
Flex

C

Зонд і підставка

Малюнок 3: Система iTero ElementFlex

4
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1.4.2.1

Транспортування системи iTero Element Flex
Для забезпечення максимального ступеня захисту системи під час її транспортування рекомендується
дотримуватися нижченаведених інструкцій:
1. Надіньте синю захисну насадку на зонд.
2. Для переміщення системи з кабінету в кабінет покладіть всі компоненти в транспортувальний
футляр, що йде в комплекті.

Малюнок 4: Система iTero Element Flex в транспортувальному футлярі з комплекту

3. Для захисту компонентів системи від впливу вологи слідкуйте за тим, щоб футляр завжди був сухим.

1.4.3

Зонд iTero Element

A

Одноразова насадка

B

Сенсорна панель

C

Бічні кнопки: сканування, увімкнення/вимкнення, активація сенсорної панелі

D

Вентиляційні отвори

E

Знімний кабель зонда з USB-роз'ємом

Малюнок 5: Зонд iTero Element

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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1.4.3.1

Насадки зонда iTero Element
Існує два типи насадок:
•

Захисна насадка: Коли сканер не використовується, надіньте синю захисну насадку для захисту
оптичної поверхні зонда.

•

Одноразова насадка: Перед скануванням пацієнта потрібно надіти нову одноразову насадку.

Малюнок 6: Захисна насадка

1.4.3.1.1

Малюнок 7: Одноразова насадка

Заміна насадок зонда після кожного пацієнта
Насадки зонда призначені для одноразового використання і підлягають утилізації та заміні після
кожного пацієнта для унеможливлення перехресного зараження.
ОБЕРЕЖНО! Утилізуйте використані насадки згідно зі стандартними робочими процедурами
або місцевими нормами утилізації забруднених медичних відходів.
Заміна насадки зонда:
1. Злегка натиснувши на центральну частину насадки, повільно стягніть насадку з зонда та викиньте її.

Малюнок 8: Зняття насадки зонда

6
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УВАГА! ОПТИЧНА ПОВЕРХНЯ!
Торкатися оптичної поверхні ЗАБОРОНЕНО. Контакт може призвести до пошкодження. Якщо є
потреба в очищенні, скористайтеся антистатичною-серветкою, яка йде в коробці з насадкою. Для
отримання більш докладної інформації, скористайтеся інструкцією, яка міститься в коробці
з насадками.

Малюнок 9: Оптична поверхня зонда

2. Проведіть очищення і дезінфекцію зонда відповідно до вказівок в розділі 10.2.
3. Акуратно насуньте нову насадку на кінчик зонда так, щоб вона встала на своє місце.
Примітка: Якщо найближчим часом не планується використання сканера, надіньте синю захисну
насадку.

Малюнок 10: Встановлення нової насадки

1.5

Програмне забезпечення iTero
В нових системах iTero Element 2 програмне забезпечення вже буде встановлене. В системах iTero
Element Flex програмне забезпечення потрібно буде встановити згідно з вказівками в розділі 2.2.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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2 Початок роботи
2.1
2.1.1

Інструкція з монтажу
Монтаж сканера iTero Element 2 (конфігурація зі штативом на колесах)
Щоб зібрати сканер iTero Element 2, виконайте нижченаведені вказівки.

Живлення
змінного
струму

A

Сенсорний
екран

B

Вимикач
живлення

C

Індикатор
живлення

D

Зонд

E

Підставка

F

Колісна
основа

Батарея

Клацання

Живлення
постійного
струму

Кнопка
живлення

1. Перевірте вміст коробок.

Для монтажу
потрібно
2 людини

2. З'єднайте штатив з колісною
основою.

3. Закрутіть два гвинти за допомогою 4. Зніміть кришку з заднього боку
більшого ключа-шестигранника.
ручки.

8

Зонд

5. Закріпіть підставку для зонда
на передньому боці штатива
на колесах.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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6. Утримуйте підставку.

7. Закрутіть гвинт з заднього
боку підставки для зонда за
допомогою меншого ключашестигранника.

9. Зніміть магнітну кришку з заднього 10. Ослабте гвинти з круглою
головкою і зніміть кришку
боку штатива на колесах.
акумуляторного відсіку.

12. Підніміть сенсорний екран
і встановіть його.

13. Розверніть сканер і затягніть
гвинт з круглою голівкою, щоб
зафіксувати екран.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

8. Встановіть кришку на своє місце
за ручкою.

11. Вставте акумулятор в гніздо
і затягніть гвинти з круглою
головкою.

14. Вставте кабель живлення
в роз'єм з маркуванням DC,
як показано на наступному
зображенні.
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15. Приєднайте магнітну кришку.

16. Помістіть зонд на підставку.

17. Під'єднайте кабель зонда до
задньої панелі сенсорного
екрана.

18. Вставте кабель живлення в
роз'єм, розташований в нижній
частині штатива на колесах.

19. Зафіксуйте кабель у нижній
частині штатива на колесах
за допомогою кліпси.

20. Розмістіть веб-камеру на
сенсорному екрані для
проведення дистанційного
навчання або сеансів технічної
підтримки.

21. Підключіть веб-камеру в роз'єм 22. Вставте кабель живлення
USB, розташований в нижній
в розетку і натисніть кнопку
частині сенсорного екрана.
живлення, щоб увімкнути
сканер.

Кабель живлення під'єднано.

10
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2.1.2

Монтаж сканера iTero Element 2 (конфігурація з настільним штативом)
Щоб зібрати сканер iTero Element 2, виконайте нижченаведені вказівки.

1. Вставте штатив в опору.

2. Зафіксуйте штатив за
допомогою ключашестигранника.

3. Зніміть кришку.

4. Встановіть нову кришку.

5. Підніміть сенсорний екран
і встановіть його.

6. Розверніть сканер і затягніть
гвинт з круглою голівкою, щоб
зафіксувати екран.

7. Приєднайте кришку.

8. Вставте кабель живлення
в роз'єм з маркуванням DC.

9. Під'єднайте кабель зонда до
задньої панелі сенсорного
екрана.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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12. Вставте
кабель
живлення
в розетку і натисніть кнопку
живлення,
щоб
увімкнути
сканер.

10. Розмістіть
веб-камеру
на
сенсорному
екрані
для
проведення
дистанційного
навчання або сеансів технічної
підтримки

12

11. Підключіть веб-камеру в роз'єм
USB, розташований в нижній
частині сенсорного екрана.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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2.1.3

Монтаж сканера iTero Element Flex
Щоб зібрати сканер iTero Element Flex, виконайте нижченаведені вказівки.

A

Концентратор і кабель
живлення концентратора

B

Підставка

C

Зонд та шнур для його
під'єднання

D

USB-кабель для з'єднання
ноутбука з концентратором

3. З'єднайте USB-кабель
з концентратором.

1. Помістіть зонд на підставку.

2. З'єднайте кабель живлення
концентратора з концентратором.

4. З'єднайте USB-кабель
з ноутбуком.

5. З'єднайте кабель зонда
з концентратором.

6. Вставте кабель живлення
концентратора в розетку.
Примітки:
•

Концентратор повинен
завжди лишатися
підключеним до розетки.

•

Підчас інтраорального
сканування ноутбук
повинен лишатися
підключеним до розетки.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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2.2

Встановлення програмного забезпечення iTero – система iTero Element Flex
В нових системах iTero Element 2 програмне забезпечення вже встановлене, проте користувачу
необхідно встановити програмне забезпечення на системи iTero Element Flex.
Примітка: Перед встановленням програмного забезпечення iTero на системи Flex, встановіть усі
доступні оновлення Windows. Зазвичай на нових комп'ютерах з операційною системою Windows
оновлення встановлюються автоматично.
Для правильного встановлення програмного забезпечення та налаштування системи iTero Element
Flex, переконайтеся у наступному:
•

зонд зафіксовано на підставці та підключено до концентратора;

•

концентратор підключено до ноутбука;

•

ноутбук лишається увімкненим в розетку впродовж всього процесу встановлення програмного
забезпечення.

Для встановлення програмного забезпечення iTero на систему iTero Element Flex:
1. Встановіть усі доступні оновлення Windows.
a. Щоб перевірити наявність оновлень Windows, відкрийте вікно Windows Settings (Налаштування
Windows) (клавіша Win + I) і натисніть Update & Security (Оновлення та безпека)
b. Натисніть Windows Update.
c.

Натисніть Check for updates (Перевірити наявність оновлень), щоб дізнатися про наявність
нових оновлень.

2. У скриньці "Вхідні" зареєстрованої електронної пошти відшукайте лист з темою “Your iTero was
shipped” ("Ваш пристрій iTero було відправлено"), який містить інструкції щодо завантаження.
3. Натисніть посилання, щоб перейти на сторінку завантаження програмного забезпечення, або
ж введіть адресу: http://download.itero.com.
4. На сайті натисніть кнопку
FirstTimeInstaller.exe.

Get

Started

(Почати).

Відбудеться

завантаження

файлу

5. Запустіть завантажений інсталяційний файл та виконуйте вказівки на екрані, щоб завершити
процес встановлення програмного забезпечення iTero.
На екрані з'явиться вікно Welcome (Ласкаво просимо). Продовжте роботу згідно з вказівками
в нижченаведеному розділі 2.3.

14
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2.3

Вхід до системи сканера вперше
При першому увімкненні сканера на екрані з'являється вікно Welcome (Ласкаво просимо):

Малюнок 11: Вікно Welcome (Ласкаво просимо)

Виберіть потрібну мову та один із наступних режимів:
•

Demo Mode (Демонстраційний режим): Дозволяє ознайомитись із функціями сканера та
виконати тренувальні сканування без надсилання сканованих зображень. Додаткову інформацію
наведено в розділі 2.4.

•

Make It Mine (Реєстрація): Дозволяє зареєструвати сканер. Додаткову інформацію наведено
в розділі 2.5.

Примітка: Якщо спочатку обрати варіант Demo Mode (Демонстраційний режим), то щоб згодом обрати
варіант Make It Mine (Реєстрація) доведеться виконати перезапуск сканера.

2.4

Робота в Демонстраційному режимі
Демонстраційний режим служить для навчання нових співробітників та виконання тренувальних
сканувань. Демонстраційний режим буде завжди доступний для проведення тренувань на сканері
iTero, для ознайомлення з методами сканування, рекомендаціями щодо бланків призначень і різними
типами випадків, а також для вивчення інтерфейсу iTero. Демонстраційний режим включає в себе усі
аспекти процесу сканування і містить велику кількість прикладів клінічних випадків, випадків
застосування Invisalign та випадків протезування.
В процесі використання Демонстраційного режиму з метою виконання тренувальних сканувань фон
буде виглядати дещо смугастим, а у верхньому лівому куті відображатиметься червоний значок, який
вказуватиме на те, що наразі активовано Демонстраційний режим. Перейти у Демонстраційний режим
можна у вікні Welcome (Ласкаво просимо) під час першого входу до системи або ж в будь-який час,
натиснувши логотип iTero у головному вікні.
Примітка: Скановані зображення, які були отримані в Демонстраційному режимі, не можна зберегти
або використати для лікування пацієнтів.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Перехід в Демонстраційний режим після входу до системи:
1. Натисніть логотип iTero Element у верхній частині екрана сканера.

Малюнок 12: Логотип iTero Element

2. Натисніть Demo Mode (Демонстраційний режим).

Малюнок 13: Кнопка Demo Mode (Демонстраційний режим)

На екрані з'явиться вікно Login (Вхід), що дозволяє вибрати користувача демонстраційного режиму.

Малюнок 14: Вікно Login (Вхід) з переліком користувачів демонстраційного режиму

16
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3. Для перегляду випадків протезування виберіть користувача Dr. Demo, iTero зі списку Doctor
Name (Ім'я лікаря).

Малюнок 15: Кнопка Demo Login (Вхід до демо-режиму)

4. Натисніть Demo Login (Вхід до демо-режиму).
На екрані з'явиться головне вікно Демонстраційного режиму, а у верхньому лівому куті вікна
відображатиметься напис Demo Mode.

Малюнок 16: Головне вікно Демонстраційного режиму

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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5. Для перегляду демонстраційних випадків натисніть Orders (Замовлення), щоб показати перелік
замовлень в процесі створення та перелік минулих замовлень.

Малюнок 17: Демонстраційні випадки, що відображаються у списку минулих замовлень

6. Натисніть на потрібний демонстраційний випадок.
Вибраний випадок розгорнеться у вікні та відобразить наступні опції:

Малюнок 18: Панель Past Orders (Минулі замовлення) – опції

Додаткову інформацію щодо роботи з замовленнями наведено в розділі 6.

18
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2.4.1

Вихід з Демонстраційного режиму
Для виходу з Демонстраційного режиму:
•

Натисніть логотип iTero Element, а потім натисніть Exit Demo (Вихід з демо-режиму), щоб вийти
з Демонстраційного режиму.

Малюнок 19: Вихід з Демонстраційного режиму

2.5

Реєстрація сканера – процес Make It Mine (Реєстрація)
Для процесу реєстрації сканера вам знадобиться наступне:
•

Ім'я користувача

•

Пароль користувача

•

Номер компанії

Ви отримаєте електронний лист від представника iTero з реєстраційними даними для доступу до
системи та детальною інформацією про процес Make It Mine (Реєстрація).
Примітка: Якщо у вікні Welcome (Ласкаво просимо) обрати варіант Demo Mode (Демонстраційний
режим) ще до реєстрації сканера, то щоб згодом обрати варіант Make It Mine (Реєстрація)
доведеться виконати перезапуск сканера.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Реєстрація сканера:
1. Виберіть потрібну мову.
2. Натисніть Make It Mine (Реєстрація).
На екрані з'явиться вікно Connect (З'єднання).

Малюнок 20: Вибір мережі

3. Виберіть потрібну мережу і натисніть Next (Далі).
Відбудеться перевірка зв'язку з Align.

Малюнок 21: Перевірка зв'язку з Align
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4. Після завершення перевірки натисніть Next (Далі).
На екрані з'явиться вікно Time Zone (Часовий пояс).

Малюнок 22: Вибір часового поясу

5. Якщо відображається правильний часовий пояс, натисніть Next (Далі), або ж виберіть
з розкривного списку свій часовий пояс, а потім натисніть Apply (Застосувати).
На екрані з'явиться вікно Register System (Реєстрація системи).

Малюнок 23: Реєстрація системи для виконання налаштувань

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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6. У відповідних полях введіть електронну пошту, пароль і номер компанії та натисніть Register
(Зареєструвати).
На екрані з'явиться вікно Scanner Configuration (Конфігурація сканера), в якому відображатиметься
ваш пакет підписки iTero.

Малюнок 24: Пакет підписки iTero

7. Натисніть Next (Далі).
На екрані з'явиться вікно License Agreement (Ліцензійна угода).

Малюнок 25: Ліцензійна угода
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8. Після перегляду ліцензійної угоди встановіть прапорець, щоб прийняти умови угоди, і натисніть
Next (Далі).
Система здійснить перевірку на наявність оновлень та в разі потреби оновиться до останньої
версії.

Малюнок 26: Перевірка на наявність оновлень

9. Натисніть Next (Далі).
Після цього система буде зареєстрована і готова до роботи.

Малюнок 27: Система зареєстрована і готова до роботи

10. Натисніть Login to iTero Element (Вхід до iTero Element), щоб увійти до системи згідно
з вказівками в наступному розділі.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3 Робота зі сканерами iTero Element 2 та iTero Element Flex
3.1

Вхід до системи сканера
Після увімкнення сканера з'являється вікно Login (Вхід).

Малюнок 28: Вікно Login (Вхід)

Перед здійсненням входу до системи сканера iTero переконайтеся, що у вас є напоготові інформація
про ваш обліковий запис MyAligntech.Вам знадобиться ім'я, адреса електронної пошти та пароль.
Заповніть усі необхідні поля і натисніть кнопку Login (Вхід).
Для входу до системи сканера:
1. Виберіть своє ім'я користувача зі списку Doctor Name (Ім'я лікаря).
2. Введіть електронну адресу, яку ви вказали в процесі реєстрації на сайті myaligntech.com. Ваша
електронна адреса відображатиметься автоматично, якщо під час попереднього входу до системи
ви встановили прапорець Remember Me (Запам'ятати мене).
3. Введіть свій пароль. Якщо ви його забули, пароль можна скинути згідно з вказівками в розділі 3.1.1.
4. Встановіть прапорець Remember Me (Запам'ятати мене), щоб система запам'ятала вашу
електронну адресу для подальших сеансів роботи. Для отримання доступу до системи сканера
вам потрібно буде кожного разу вводити свій пароль.
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5. Натисніть Login (Вхід).
На екрані з'явиться головне вікно iTero.

Малюнок 29: Головне вікно iTero

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3.1.1

Скидання пароля
В разі потреби ви можете скинути свій пароль.
Для скидання пароля:
1. У вікні Login (Вхід) натисніть Forgot Password (Забули пароль?).

Малюнок 30: Кнопка Forgot Password (Забули пароль?)

На екрані з'явиться вікно з вказівками щодо подальших дій.

Малюнок 31: Поле Email (Електронна пошта) для забутого пароля

2. В полі Email (Електронна пошта) введіть адресу електронної пошти, яку ви вказали в процесі
реєстрації на сайті myaligntech.com.
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3. Натисніть Submit (Надіслати).
На екрані з'явиться заздалегідь вибране вами контрольне запитання.

Малюнок 32: Поле відповіді на контрольне запитання

4. Введіть відповідь на своє контрольне запитання.
Після цього вам буде надіслано тимчасовий пароль.
5. Скористайтесь тимчасовим паролем для входу на сайт myaligntech.com і змініть там свій пароль.
6. Якщо ви не пам'ятаєте зареєстровану адресу електронної пошти, зверніться в службу підтримки
iTero.

3.2

Вихід із системи сканера
Для забезпечення захисту інформацію про пацієнтів, вам слід виконувати вихід із системи сканера,
коли він не використовується.
За замовчуванням вихід із системи відбуватиметься після попередньо встановленого періоду
бездіяльності, який можна визначити у вікні Login settings (Налаштування входу), згідно з вказівками в
розділі 3.6.3.1.
Вихід із системи сканера:
1. Натисніть

, щоб повернутися до головного вікна.

2. Натисніть

, щоб вийти із системи.

На екрані з'явиться вікно Login (Вхід), щоб наступний користувача міг увійти до системи.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3.3

Завершення роботи сканера
В кінці кожного дня рекомендується завершувати роботу системи, що дозволить встановлювати
оновлення програмного забезпечення.
Завершення роботи сканера:
1. Закрийте всі файли та програми.
2. Натисніть та відпустіть кнопку живлення, яка розташована в нижній правій частині екрана, щоб
завершити роботу системи.
Увага! Утримання кнопки натиснутою довше 4 секунд спричинить апаратне скидання, що може
призвести до таких проблем, як поява сірих та синіх екранів.

3.4

Переміщення сканера в межах кабінету
Сканер iTero Element 2 можна переміщувати в межах кабінету.
Переміщення сканера:
1. Переконайтесь, що зонд надійно зафіксовано на підставці.
2. Від'єднайте систему від розетки.
3. Розмістіть систему на новому місці та увімкніть її в розетку.

3.5

Інтерфейс користувача
Програмне забезпечення iTero має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для виконання
цифрового сканування з метою ортодонтичного лікування або протезування. Кнопки сенсорного
екрана і зонда служать для реагування на вказівки, які з'являються на екрані під час сканування.
Перелік жестів, що можуть використовуватися на сенсорному екрані, наведено в розділі 3.5.2.

Малюнок 33: Головне вікно iTero
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У головному вікні містяться наступні кнопки:
Battery (Акумулятор): Натисніть, щоб побачити залишок заряду зовнішнього
акумулятора iTero.
З'явиться індикатор акумулятора із залишком його заряду у відсотках. Якщо
на піктограмі акумулятора зображено значок блискавки, то акумулятор
заряджається.

Малюнок 34: Залишок заряду акумулятора

Learning Center (Навчальний центр): Натисніть, щоб отримати доступ до
навчальних матеріалів та відео, пов'язаних зі сканером iTero.

Lock (Блокування): Служить для виходу зі свого облікового запису в тих
випадках, коли сканер не використовується, згідно з вказівками в розділі 3.2.
Це дозволить забезпечити дотримання вимог законодавства щодо захисту
даних у закладах охорони здоров'я та гарантуватиме безпеку всієї медичної
інформації.
Порада: Блокування системи дозволить уникнути випадкового натискання
кнопок під час очищення обладнання.
Settings (Налаштування): Служить для налаштування параметрів сканера
(наприклад, конфігурація зонда, локалізація, налаштування користувача та
інше).
Додаткову інформацію наведено в розділі 3.6.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Help (Довідка): Після натискання на екрані з'являється напівпрозоре вікно
довідки з порадами щодо використання функцій та інструментів.

Малюнок 35: Вікно Help (Довідка)

У цьому вікні піктограма кнопки змінюється на
. Натисніть цю кнопку, щоб
скористатися можливістю отримати віддалену допомогу від Служби підтримки.
Звернутися до Служби підтримка можна з будь-якого вікна Help (Довідка).
Примітка: Перш ніж намагатися встановити віддалене з'єднання, зателефонуйте
до Служби підтримки.
Торкніться будь-якої ділянки вікна Help (Довідка), щоб закрити його і повернутися
до відповідного вікна.
New Scan (Нове сканування): Дозволяє відкрити вікно New Scan (Нове сканування)
для заповнення даних призначення (Rx) перед початком нового сканування.
Додаткову інформацію наведено в розділі 4.

Patients (Пацієнти): Дозволяє відкрити вікно Patients (Пацієнти) зі списком
всіх пацієнтів, номерами їх зубних карт та датами останніх сканувань.
Додаткову інформацію наведено в розділі 5.

Orders (Замовлення): Виводить на екран список усіх замовлень.
Додаткову інформацію наведено в розділі 6.

Messages (Повідомлення): Дозволяє переглянути повідомлення від компанії
Align Technology.
Додаткову інформацію наведено в розділі 7.
Кнопки Battery (Акумулятор) і Settings (Налаштування) відображаються також у кожному вікні
сканера (див. розділ 3.5.1).
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3.5.1

Панель інструментів сканера
У верхній частині кожного вікна сканера відображається наступна панель інструментів:

4 центральні кнопки позначають поточний стан процесу сканування.
Натисніть, щоб повернутися до головного вікна.
Відображає поточний етап процесу сканування, який також позначається відповідною
підсвіченою кнопкою на панелі інструментів.
Натисніть, щоб повернутися до вікна New Scan (Нове сканування) для перегляду
призначення (див. розділ 4.1).
Натисніть, щоб перейти до режиму Scan (Сканування) для сканування пацієнта
(див. розділ 4.2.
Натисніть, щоб перейти до режиму View (Перегляд) для перегляду сканованої моделі
(див. розділ 4.3).
Натисніть, щоб надіслати скановану модель до лабораторії (див. розділ 4.4).
Натисніть, щоб переглянути залишок заряду зовнішнього акумулятора iTero.
З'явиться індикатор акумулятора із залишком його заряду у відсотках. Якщо на
піктограмі акумулятора зображено значок блискавки, то акумулятор заряджається.

Малюнок 36: Залишок заряду акумулятора

Натисніть, щоб налаштувати параметри сканера iTero (наприклад, конфігурація зонда,
локалізація, налаштування користувача та інше).
Додаткову інформацію про налаштування наведено в розділі 3.6.
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Після натискання цієї кнопки на екрані з'являється напівпрозоре вікно довідки
з порадами щодо використання функцій та інструментів.

Малюнок 37: Вікно Help (Довідка)

У цьому вікні піктограма кнопки змінюється на
. Натисніть цю кнопку, щоб
скористатися можливістю отримати віддалену допомогу від Служби підтримки.
Звернутися до Служби підтримка можна з будь-якого вікна Help (Довідка).
Торкніться будь-якої ділянки вікна Help (Довідка), щоб закрити його і повернутися
до відповідного вікна.

3.5.2

Жести для сенсорного екрана
Програмне забезпечення iTero дозволяє використовувати жести на сенсорному екрані (технологія під
назвою мультитач). Ці жести – це заздалегідь визначені рухи, що використовуються для взаємодії
з мультитач-пристроями.
Приклади загальноприйнятих жестів для сенсорних екранів:
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Торкання

Подвійне торкання

Довге натискання

Прокручування

Обертання

Проведення

Панорамування

Зменшення масштабу

Збільшення масштабу
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3.6

Зміна налаштувань сканера
Налаштування сканера дозволяють встановити параметри, які діятимуть за замовчуванням під час
використання сканера.
Зміна налаштувань сканера:
1. Натисніть кнопку

.

На екрані з'явиться вікно Settings (Налаштування).

Малюнок 38: Вікно Settings (Налаштування)

2. Натисніть налаштування, які ви бажаєте визначити.
o

Computer settings (Налаштування комп'ютера), див. розділ 3.6.1

o

User settings (Налаштування користувача), див. розділ 3.6.2

o

System settings (Налаштування системи), див. розділ 3.6.3

На екрані з'явиться відповідне вікно.

3. Внесіть зміни, а потім натисніть
(Налаштування).

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3.6.1

Зміна налаштувань комп'ютера
Налаштування комп'ютера дозволяють змінювати параметри яскравості, гучності, Wi-Fi та часового
поясу, що діятимуть для сканера.

3.6.1.1

Налаштування яскравості за замовчуванням
Щоб налаштувати яскравість за замовчуванням, натисніть кнопку Brightness (Яскравість),
перемістіть повзунок до потрібного рівня яскравості, а потім натисніть
повернутися до вікна Settings (Налаштування).

, щоб зберегти зміни та

Малюнок 39: Налаштування яскравості

3.6.1.2

Налаштування гучності за замовчуванням
Щоб налаштувати гучність системи за замовчуванням, натисніть кнопку Volume (Гучність),
перемістіть повзунок до потрібного рівня гучності, а потім натисніть
повернутися до вікна Settings (Налашутвання).

, щоб зберегти зміни та

Малюнок 40: Налаштування гучності

Окрім системних звуків, цей параметр також визначає гучність відтворення матеріалів з Навчального

центру

34
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3.6.1.3

Налаштування Wi-Fi
При першому підключенні сканера до Wi-Fi мережі клініки потрібно ввести свій пароль. Після цього за
замовчуванням підключення сканера відбуватиметься автоматично.
Підключення до Wi-Fi мережі:
1. Натисніть кнопку Wi-Fi.
На екрані з'явиться список знайдених Wi-Fi мереж.

Малюнок 41: Список знайдених Wi-Fi мереж

2. Виберіть мережу клініки та натисніть Connect (Підключитися).
3. У вікні, що з'явиться на екрані, введіть свій мережевий ключ безпеки (пароль) і натисніть кнопку
Connect (Підключитися).

Малюнок 42: Підключення до Wi-Fi мережі клініки

Сканер підключиться до Wi-Fi мережі, а стан зміниться на Connected (Підключено).

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4. Якщо ви не хочете підключатися до мережі автоматично, натисніть мережу, до якої ви підключені,
а потім натисніть Forget (Забути).
При наступному підключенні вам доведеться вибрати потрібну мережу та ввести пароль Wi-Fi.

Малюнок 43: Забування або відключення від мережі

5. Щоб відключитися від мережі, натисніть Disconnect (Відключитися).
6.

36

Натисніть

, щоб зберегти налаштування та повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.1.4

Налаштування часового поясу
Щоб налаштувати часовий пояс, натисніть кнопку Time Zone (Часовий пояс), виберіть свій часовий
пояс із розкривного списку, а потім натисніть
(Налаштування).

, щоб зберегти зміни і повернутися до вікна Settings

Малюнок 44: Налаштування часового поясу

Примітка: Змінити налаштування часового поясу можна лише після входу до системи сканера.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3.6.2

Зміна налаштувань користувача
Налаштування користувача дозволяють встановити параметри, які діятимуть за замовчуванням після
входу конкретного користувача до системи сканера.

3.6.2.1

Налаштування сканування
Ви можете вибрати налаштування за замовчуванням, які діятимуть під час сканування пацієнта
Налаштування сканування:
1. Натисніть кнопку Scan Settings (Налаштування сканування).

Малюнок 45: Вікно Scan Settings (Налаштування сканування)

38
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2. Виберіть параметри сканування за замовчуванням у вікні Scan Settings (Налаштування
сканування).
Налаштування
сканування

Параметри сканування

Scanning Position
(Положення
сканування)

Виберіть своє положення під час сканування пацієнта:

Gyro Orientation
(Орієнтація
гіроскопа)

Виберіть орієнтацію гіроскопа за замовчуванням:

Touchpad
Orientation
(Орієнтація
сенсорної панелі)

Виберіть орієнтацію сенсорної панелі за замовчуванням

Mirror Viewfinder
for Upper Jaw
(Дзеркальний
видошукач
верхньої щелепи),
прапорець

Встановіть цей прапорець, щоб визначити орієнтацію видошукача під
час скануванні верхньої щелепи.

Show color
while scanning
(Відображати
в кольорі під
час сканування),
прапорець

Встановіть цей прапорець, щоб скановане зображення за
замовчуванням відображалось в кольорі.

Scan Order
(Послідовність
сканування)

Виберіть послідовність сканування щелеп:

Restorative
Jaw Order
(Послідовність
щелеп при
протезуванні)

Виберіть послідовність сканування щелеп для випадків протезування:

•

Behind the patient (Позаду пацієнта)

•

In front of the patient (Перед пацієнтом)

•

Wand Tip Toward Screen (Кінчиком зонда до екрана)

•

Wand Base Toward Screen (Основою зонда до екрана)

•

Wand Tip Toward Screen (Кінчиком зонда до екрана)

•

Wand Base Toward Screen (Основою зонда до екрана)

•

Upper Jaw First (Спочатку верхня щелепа)

•

Lower Jaw First (Спочатку нижня щелепа)

•

Opposite Jaw First (Спочатку протилежна щелепа)

•

Prepped Jaw First (Спочатку препарована щелепа)

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Налаштування
сканування

Параметри сканування

Restorative
Preps Order
(Послідовність
препарувань при
протезуванні)

Виберіть послідовність сканування препарованих зубів і дуг у випадках
протезування:
•

Preps First (Спочатку препарування)

•

Arch First (Спочатку дуга)

•

No Guidance (Без вказівки)

Enable guidance
hints (Увімкнути
підказки),
прапорець

Встановіть цей прапорець для отримання підказок під час сканування
(див. розділ 4.2.1).

Highlight
recommended
scanning range
(Виділити
рекомендовану
область
сканування),
прапорець

Встановіть цей прапорець для виділення лише області сканування на
навігаційній панелі.

Малюнок 46: Виділена окрема область сканування

Additional Scan
Feedback
(Зауваження щодо
додаткового
сканування)
3. Натисніть

40

Встановіть відповідні прапорці для відображення ділянок відсутньої
анатомічної структури під час сканування (див. розділ 4.2.3.1).
•

Orthodontic (Ортодонтія)

•

Restorative (Протезування)

, щоб зберегти зміни та повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.2.2

Налаштування призначення
Ви можете вибрати параметри, які діятимуть за замовчуванням при відкритті вікна Scan Details
(Відомості про сканування) для введення нового призначення.
Налаштування призначення:
1. Натисніть кнопку Rx Settings (Налаштування призначення).

Малюнок 47: Вікно Rx Settings (Налаштування призначення)

2. Виберіть параметри призначення за замовчуванням у вікні Rx Settings (Налаштування призначення).
Налаштування
призначення

Параметри призначення

Tooth ID
(Ідентифікація
зубів)

Виберіть систему ідентифікації зубів за замовчуванням:

Shade System
(Система відтінків)

•

FDI (Міжнародна федерація стоматологів)

•

ADA (Американська стоматологічна асоціація)

•

Quadrant (Половина зубного ряду)

Виберіть систему відтінків за замовчуванням:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Other (Інша)

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Налаштування
призначення

Параметри призначення

Case Type
(Тип випадку)

Виберіть тип випадку за замовчуванням:
•

No Default (Параметр за замовчуванням відсутній)

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling (Фрезерування в стоматологічному кабінеті)

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond

•

Restorative (Протезування)

Примітка: Перелік доступних параметрів залежатиме від вашого
пакету підписки.
3. Натисніть

3.6.2.3

, щоб зберегти зміни та повернутися до вікна Settings (Налаштування).

Налаштування підпису
Ви можете визначити параметри за замовчуванням, які діятимуть при надсиланні замовлення
до лабораторії.
Налаштування підпису:
1. Натисніть кнопку Signature Settings (Налаштування підпису).

Малюнок 48: Вікно Signature Settings (Налаштування підпису)
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2. Задайте свої параметри підпису за замовчуванням.
Налаштування
підпису

Параметри підпису

License (Ліцензія)

Введіть номер ліцензії

Signature (Підпис)

Додайте свій підпис.

Signature Usage
(Використання
підпису)

Виберіть один із наступних варіантів використання підпису:

3. Натисніть

•

Sign once and save for use with each Rx (Підписатися один раз
і зберегти для використання на кожному призначенні)

•

Do not save my signature (requires a signature for each Rx) (Не зберігати
мій підпис: для кожного призначення вимагатиметься підпис)

•

Disable this function (for this user only) (Вимкнути цю функцію: лише
для цього користувача)

, щоб зберегти зміни та повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.2.4

Налаштування мови
Натисніть кнопку Language (Мова), виберіть потрібну мову із розкривного списку, а потім натисніть
щоб зберегти зміни та повернутися до вікна Settings (Налаштування).

,

Малюнок 49: Вікно Language Settings (Налаштування мови)

3.6.3

Зміна налаштувань системи
Налаштування системи дозволяють змінювати параметри входу до системи, запускати діагностику,
переглядати ліцензії та інформацію про систему, синхронізувати конфігурацію та визначати
параметри експорту.

3.6.3.1

Налаштування входу до системи
З метою дотримання вимог щодо конфіденційності та захисту інформації вихід із системи сканера
відбуватиметься після попередньо визначеного періоду бездіяльності. За замовчуванням для цього
періоду встановлено значення 4 години, проте в разі потреби його можна змінити.
Визначення періоду бездіяльності:
1. Натисніть кнопку Login Settings (Налаштування входу).
На екрані з'явиться вікно Login Settings (Налаштування входу до системи).
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Малюнок 50: Вікно Login Settings (Налаштування входу до системи)

2. Виберіть період бездіяльності, після якого відбуватиметься вихід користувача із системи
сканера.(Мінімальний час: 10 хвилин, максимальний час: 10 годин)
3. Встановіть прапорець Keep login active during system restart (Відновлювати вхід до систему
в разі її перезавантаження), щоб запам'ятати пароль користувача, якщо система
перезавантажиться ще до закінчення періоду бездіяльності.
4. Натисніть

, щоб зберегти зміни та повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.3.2

Запуск діагностики
Натисніть кнопку Diagnostics (Діагностика), щоб перевірити підключення до мережі та швидкість
з'єднання.
Запуск діагностики системи:
1. Натисніть кнопку Diagnostics (Діагностика).
Відбудеться перевірка підключення до мережі та швидкості з'єднання.

Малюнок 51: Вікно Diagnostics (Діагностика)

2. Натисніть

46

, щоб повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.3.3

Ліцензії
Натисніть кнопку Licenses (Ліцензії), щоб переглянути список компонентів стороннього програмного
забезпечення, яке встановлене на сканері, а потім натисніть
(Налаштування).

, щоб повернутися до вікна Settings

Малюнок 52: Вікно Licensing Information (Інформація про ліцензії)

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3.6.3.4

Інформація про систему
Натисніть кнопку System Information (Інформація про систему), щоб переглянути відомості про
версію програмного забезпечення, яке наразі встановлене, і серійні номери та ідентифікатори
обладнання, а потім натисніть

, щоб повернутися до вікна Settings (Налаштування).

Малюнок 53: Вікно System Information (Інформація про систему)

3.6.3.5

Синхронізація конфігурації
Натисніть кнопку Sync Configuration (Синхронізація конфігурації), щоб синхронізувати всі
оновлення з сервера, (наприклад, нові параметри програмного забезпечення).
Натисніть
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, щоб повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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3.6.3.6

Налаштування експорту
Ви можете визначати, як довго будуть зберігатися експортовані файли, перш ніж вони будуть
видалені. Крім того, тут можна побачити адресу в локальній мережі, де знаходяться експортовані
файли (літери виділені жирним шрифтом та починаються з “\\”). Доступ до цієї адреси можна отримати
з будь-якого комп'ютера в локальній мережі.
Примітка: В разі потреби ви можете в будь-який час експортувати файли з MyiTero.
Зміна налаштувань експорту:
1. Натисніть кнопку Export Settings (Налаштування експорту).
2. Виберіть період (кількість днів), після закінчення якого експортовані файли будуть видалятися.
За замовчуванням цей період складає 30 днів.

Малюнок 54: Вікно Export Settings (Налаштування експорту) – видалення експортованих файлів

3. В разі потреби натисніть Clear Export Data Now (Видалити експортовані дані зараз),
щоб відразу видалити експортовані файли.
4. Натисніть

, щоб повернутися до вікна Settings (Налаштування).
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4 Початок нового сканування
Натисніть кнопку New Scan (Нове сканування), щоб розпочати процес сканування.

На екрані з'явиться вікно New Scan (Нове сканування), а також панель інструментів, що
демонструватиме хід виконання.

Малюнок 55: Вікно New Scan (Нове сканування), на якому зображені пусті поля призначення (Rx) та панель інструментів
у верхній частині вікна

Процес сканування вимагатиме наступних кроків, що відображатимуться на панелі інструментів:

Заповнення призначення (Rx), див. розділ 4.1
Сканування пацієнта, див. розділ 4.2
Перегляд сканованого зображення, див. розділ 4.3
Надсилання сканованого зображення до лабораторії, див. розділ 4.4
Поточний етап позначатиметься відповідною підсвіченою кнопкою на панелі інструментів.
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4.1

Заповнення призначення (Rx)
Першим кроком процесу сканування буде заповнення призначення (Rx). Вікно New Scan (Нове
сканування) дозволяє ввести відомості про пацієнта і тип випадку. Позначені червоною зірочкою поля
будуть обов'язковими для заповнення.
Після заповнення призначення можна натиснути
відсканувати пацієнта згідно з вказівками в розділі 4.2.

, щоб перейти до режиму сканування та

Заповнення призначення:
1. Введіть ім'я та прізвище пацієнта у відповідних полях.
2. Із розкривного списку Case Type (Тип випадку)виберіть потрібний тип випадку.
Примітка: Перелік типів випадків, що відображатиметься на екрані, залежатиме від вашого пакету
відписки.

Малюнок 56: Вибір потрібного типу випадку

За замовчуванням відображатимуться наступні типи випадків (в залежності від того, який у вас
пакет підписки – протезування чи ортодонтія):
o

Chair Side Milling (Фрезерування в стоматологічному кабінеті): Сканування з метою
протезування, що не вимагає надсилання зображень до лабораторії для моделювання та
фрезерування.

o

iRecord: Простий тип сканування без додаткових модифікацій, який використовується
в основному в якості довідкової інформації та замість зберігання гіпсової моделі, як того
вимагає законодавство. Цей тип випадку в разі потреби можна змінити на iCast або Invisalign.

o

iCast: Те ж саме, що й iRecord, але з демонстрацією моделі ABO та етапу моделювання, що
дозволяє видалити непотрібні дані та, наприклад, скоригувати змикання в разі потреби. Цей
тип випадку в разі потреби можна змінити на Invisalign.

o

Invisalign: Основний тип сканування для лікування елайнерами Invisalign. Модель необхідно
відсканувати без жодного отвору, щоб гарантувати ідеальну посадку елайнерів на зубах
пацієнта.

o

Vivera: Простий тип сканування без додаткових модифікацій для створення прозорого
ретейнера, схожого на елайнер Invisalign, що утримуватиме положення зубів після лікування.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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o

Vivera Pre-Debond: Тип сканування, який використовується для пацієнтів, у яких брекети
лишаються надітими. Ретейнери Vivera надаватимуться під час прийому, на якому
відбуватиметься зняття брекетів.

o

Invisalign + iRecord: Здійснюється запис файлу (iRecord) та завантаження сканованого
зображення Invisalign на портал IDS. Зберігатимуться два різні скановані зображення, що може
знадобитися у випадках страхового відшкодування.

o

Restorative (Протезування): Тип сканування, в якому зображення потрібно надсилати до
лабораторії для моделювання чи фрезерування.


Expanded (Розширене) – скануються 6 зубів



Quadrant (Половина зубного ряду) – скануються 4-6 зубів для однієї коронки



Full arch (Повна дуга) – скануються всі зуби



Reference (Довідка) – не вибрано жодного препарованого зуба або протеза

На екрані з'явиться вікно New Scan (Нове сканування), що відповідатиме обраному типу випадку.

Малюнок 57: Вікно New Scan (Нове сканування), тип випадку – iRecord

3. Введіть відповідні дані в залежності від обраного типу випадку.
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o

Типи випадків Restorative (Протезування) і
в стоматологічному кабінеті) - див. розділ 4.1.1.

Chair

Side

Milling

(Фрезерування

o

iCast: Встановіть прапорець Brackets Present (Присутні брекети), якщо на зубах пацієнта
є брекети.

o

iRecord:


Встановіть прапорець Brackets Present (Присутні брекети), якщо на зубах пацієнта
є брекети.



Встановіть прапорець Multi-Bite (Кілька змикань), якщо потрібно виконати сканування
з декількома змиканнями. Це дозволить зберегти співвідношення змикань двох зубних
рядів залежно від ваших потреб та надати лабораторії точну інформацію щодо прикусу
для виготовлення апарату (наприклад, апарату для лікування синдрому нічного апное).
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Якщо ваш пакет підписки включає в себе опцію Final Records (Остаточні записи), ви зможете
вибрати етап лікування. Додаткову інформацію наведено в документації Invisalign.
4. Якщо це має сенс, скористайтесь розкривним списком Send To (Надіслати до), щоб вибрати
лабораторію, до якої слід надіслати скановане зображення.
5. На панелі інструментів натисніть

4.1.1

, щоб перейти до режиму сканування (див. розділ 4.2).

Робота з різними типами сканувань для протезування
В процесі вибору типу випадку протезування необхідно обрати зуб, який потребує протезування,
тип необхідного протезування, а також матеріал, відтінок та інші параметри протезування.
Сканування з метою протезування або фрезерування в стоматологічному кабінеті.
1. Із розкривного списку Case Type (Тип випадку) виберіть Restorative (Протезування).
У вікні з'явиться зубна карта.

Малюнок 58: Вікно New Scan (Нове сканування) – випадок протезування із зубною картою

2. Встановіть прапорець Pre-Treatment Scan (Сканування перед лікуванням), якщо бажаєте
відсканувати пацієнта перед препаруванням відповідного зуба. У цьому випадку пацієнту
доведеться пройти сканування двічі: до та після препарування зуба.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

53

Інструкція з експлуатації iTero Element 2 та iTero Element Flex

Сканування перед лікуванням дозволить лабораторії зберегти оригінальне анатомічне зображення
для нового протезування.
3. На зубній карті натисніть на зуб, який потрібно відновити.
На екрані з'явиться перелік доступних варіантів лікування вибраного зуба.

Малюнок 59: Перелік варіантів лікування шляхом протезування

Перелік варіантів лікування буде однаковим для всіх зубів, за винятком наступних:
o

o

54

Inlay (Вкладка) і Onlay (Накладка): Актуально лише для молярів і премолярів
Veneer (Вінір): Актуально лише для різців і премолярів

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

Інструкція з експлуатації iTero Element 2 та iTero Element Flex

4. Виберіть потрібний варіант лікування, наприклад, Crown (Коронка).
Вам буде запропоновано вибрати відповідні варіанти лікування для обраного стоматологічного
замовлення.

Малюнок 60: Визначення властивостей протеза

5. У відповідних розкривних-списках виконайте наступні налаштування. Позначені зірочкою
налаштування є обов'язковими. Спочатку обов'язковим буде лише вибір матеріалу. Однак, після
вибору матеріалу інші налаштування стануть теж обов'язковими в залежності від обраного
матеріалу. Крім того, в залежності від обраного матеріалу змінюватимуться і параметри кожного
налаштування.
o

Material (Матеріал): Матеріал, з якого буде виготовлено замовлений стоматологічний виріб.

o

Preparation Design (Модель препарування): Форма фінішної лінії (лінії ясенного краю),
створена користувачем під час препарування. Необхідно вибрати як для букального, так і для
лінгвального боку.

o

Margin Design (Модель краю): Тип взаєморозташування керамічного-і металевогоі країв,
необхідний для обраної коронки з металевою-основою. Необхідно вибрати як для букального,
так і для лінгвального боку. Актуально лише для металевих стоматологічних виробів.

o

Shade System (Система відтінків): Система, що використовується для вибору відтінку
коронки.

o



Incisal (Різцевий): Відтінок для різцевої ділянки коронки.



Body (Тіло): Відтінок для ділянки тіла коронки.



Gingival (Ясенний): Відтінок для ясенної ділянки коронки.

Stumpf Shade (Відтінок кукси): Відтінок препарованого зуба.
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6. Натисніть , щоб зберегти вибрані параметри та повернутися до вікна New Scan (Нове
сканування).
Ваші параметри відображатимуться в області Treatment Information (Інформація про
лікування).

Малюнок 61: Область Treatment Information (Інформація про лікування)

До надсилання сканованого зображення ви можете в будь-який час змінити параметри,
натиснувши

4.2

.

Сканування пацієнта
Після заповнення призначення натисніть
на панелі інструментів, щоб перейти до режиму сканування.
На екрані з'явиться вікно Scan (Сканування), що дозволить розпочати сканування пацієнта.
Під час сканування можна виконувати наступні дії:
•

Переглядати зауваження щодо додаткового сканування, див. розділ 4.2.3.1

•

Перемикатися між кольоровим та чорно-білим режимами, див. розділ 4.2.3.2

Після сканування можна відредагувати зображення шляхом:
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•

Видалення сегмента, див. розділ 4.2.4.1

•

Видалення вибраної ділянки, див. розділ 4.2.4.2

•

Фіксації ділянок з відсутніми анатомічними елементами, див. розділ 4.2.4.3
© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Закінчивши сканування пацієнта, натисніть
на панелі інструментів, щоб перейти до режиму View
(Перегляд), в якому ви зможете переконатися, що сканування завершено, перш ніж відправляти
зображення до лабораторії чи зберігати його (див. розділ 4.3).

4.2.1

Рекомендації щодо сканування
Відразу після переходу до режиму сканування інформація щодо рекомендованої послідовності
сканування вибраного сегмента з'явиться у центрі вікна сканера. Через короткий проміжок часу вона
автоматично зникне, або ж її можна приховати, натиснувши на будь-яку ділянку екрана.
Для отримання найкращих результатів iTero рекомендує дотримуватися цієї послідовності сканування.

Малюнок 62: Рекомендована послідовність сканування – нижня щелепа

Примітка: Якщо встановити прапорець Don’t show again (Не показувати знову), то під час
наступних сканувань ця підказка не з'являтиметься. Відновити появу підказки можна шляхом її
активації у вікні Scan settings (Налаштування сканування) (див. розділ 3.6.2.1).
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Крім того, при одночасному натисканні обох кнопок зонда на екрані з'являється наступна підказка:

Малюнок 63: Рекомендації щодо використання зонда

4.2.2

Напрацьовані методики сканування
Для випадків протезування iTero рекомендує користуватися наступними напрацьованими методиками
сканування:

4.2.3

•

Переконайтеся, що препарований зуб та ділянка довкола нього не забруднені уламками, слиною
чи кров'ю.

•

Препарований зуб повинен бути сухим, а на краю препарування не повинно бути тканини.

•

Ви повинні володіти правильними методиками сканування і намагатися уникати зайвого
сканування.

Параметри сканування
В режимі сканування можна обирати наступні параметри:
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•

Зауваження щодо додаткового сканування, див. розділ 4.2.3.1

•

Перемикання між кольоровим та чорно-білим режимами, див. розділ 4.2.3.2

•

Редагування сканованого зображення:
o

Видалення сегмента, див. розділ 4.2.4.1

o

Видалення вибраної ділянки, див. розділ 4.2.4.2

o

Заповнення відсутніх анатомічних елементів, див. розділ 4.2.4.3
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4.2.3.1

Зауваження щодо додаткового сканування
Ви можете активувати режим зауважень щодо додаткового сканування
, в якому система
попереджатиме вас про ділянки, які потребують додаткового сканування. Це дозволить гарантувати
наявність усіх важливих ділянок, пропуск яких міг би поставити під загрозу побудову всієї моделі.
Під час сканування в чорно-білому режимі ділянки з відсутніми анатомічними елементами виділяються
червоним кольором, а під час сканування в кольоровому режимі – фіолетовим.

Малюнок 64: Вигляд ділянок з відсутніми анатомічними елементами з увімкненим та вимкненим режимом зауваження
щодо додаткового сканування, чорно-білий режим

Малюнок 65: Вигляд ділянок з відсутніми анатомічними елементами з увімкненим та вимкненим режимом зауваження
щодо додаткового сканування, кольоровий режим

За замовчуванням цей режим буде увімкнено, проте його можна вимкнути у кожному окремому випадку
за допомогою кнопки

або за замовчуванням у налаштуваннях сканування (див розділ 3.6.2.1).

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4.2.3.2

Перемикання кольору сканування
Кнопка перемикання кольору
дозволяє перемикатися між кольоровим та чорно-білим режимами.
Це стосується всіх типів випадків як в режимі сканування, так і в режимі перегляду.

Малюнок 66: Відображення моделі в кольоровому та чорно-білому режимах

За замовчуванням сканування моделей відбувається в кольорі, проте перевести екран в інший режим
можна у кожному окремому випадку за допомогою кнопки
сканування (див. розділ 3.6.2.1).

4.2.3.3

або за замовчуванням у налаштуваннях

Перехід до наступного сегмента сканування
Під час сканування поточний сегмент виділяється на навігаційній панелі синім кольором, а його назва
відображається у віконці між стрілками.
Перейти до наступного сегмента можна шляхом:
•

Натискання на відповідний сегмент зубної дуги, препарованої ділянки або змикання

•

Натискання стрілок

Малюнок 67: Натисніть на протилежну зубну дугу або натисніть на стрілки, щоб вибрати її
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•

Проведення пальцем ліворуч або праворуч на сенсорній панелі зонда.
Примітка: Для активації сенсорної панелі одночасно натисніть та відпустіть обидві кнопки зонда.

4.2.4

Редагування сканованого зображення
Після сканування моделі її зображення можна відредагувати за допомогою наступних інструментів:
•

Інструмент для видалення сегмента, див. розділ 4.2.4.1

•

Інструмент для видалення вибраної ділянки, див. розділ 4.2.4.2

•

Інструмент для заповнення, див. розділ 4.2.4.3

Для доступу до інструментів для редагування потрібно натиснути на екран.

Малюнок 68: Інструменти для редагування
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4.2.4.1

Видалення сегмента
Цей інструмент дозволяє видалити весь відсканований сегмент.
Для видалення сегмента:
1. Натисніть на екран, щоб з'явилися інструменти для редагування.
2. Натисніть інструмент "Видалити сегмент"

Segment.

Малюнок 69: Інструмент "Видалити сегмент"

З'явиться повідомлення з запитом на підтвердження.
3. Для підтвердження видалення натисніть OK.
Відбудеться видалення всього відсканованого сегмента.

4.2.4.2

Видалення виділеної ділянки
Інструмент "Видалити виділену ділянку"
можна було сканувати повторно.

Selection дозволяє видалити частину зображення, щоб її

Для видалення вибраної ділянки:
1. Натисніть на екран, щоб з'явилися інструменти для редагування.
2. Натисніть інструмент для видалення вибраної ділянки
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Малюнок 70: Інструмент "Видалити виділену ділянку"

Кнопка інструмента розшириться, а модель почне відображатися в чорно-білому режимі:

Малюнок 71: Розширена кнопка інструмента "Видалити виділену ділянку"

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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3. Торкніться ділянки анатомічної структури, яку потрібно видалити.
Вибрану ділянку буде видалено.

Малюнок 72: Вибрану ділянку анатомічної структури видалено

4. В разі потреби натисніть

, щоб скасувати зміни.

5. Для повторного сканування видалених елементів анатомічної структури натисніть

4.2.4.3

.

Заповнення відсутніх елементів анатомічної структури
Періодично трапляються ділянки з відсутніми елементами анатомічної структури, заповнення яких не
відбувається навіть після кількох спроб сканування цієї ділянки. Такі ділянки можуть бути спричинені
анатомічними перешкодами (губи, щоки та язик) або присутньою вологою в сегменті сканування.
Інструмент для заповнення
Fill виділяє ці ділянки, після чого виконується сканування лише
виділених ділянок, що дозволяє уникнути зайвого сканування.
Використання інструменту "Заповнити":
1. Натисніть на екран, щоб з'явилися інструменти для редагування.
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2. Натисніть на інструмент "Заповнити"

Fill.

Малюнок 73: Інструмент "Заповнити"

Ділянки, які потребують сканування, будуть виділені червоним кольором.

Малюнок 74: Виділені червоним кольором ділянки, які потребують сканування – інструмент "Заповнити"

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4.3

Перегляд сканованого зображення
Після сканування пацієнта натисніть
для переходу до режиму перегляду, щоб перевірити модель
і переконатися, що вдалося повністю зафіксувати оклюзійну та букальну ділянки анатомічної
структури, і що модель точна та повна.
Якщо певні сегменти чи змикання відсутні, на початку етапу подальшої-обробки з'явиться
повідомлення стосовно цього, що дозволить повернутися назад і виправити сканування. Додаткову
інформацію наведено в розділі 4.3.1.
Під час перегляду сканованого зображення можна:
•

Видаляти вибрані ділянки зображення, див. розділ 4.3.2

•

Обрізати зайву тканину на зображенні, див. розділ 4.3.4

•

Створіть відділення штампа вручну, якщо зелена вказівна точка не знаходилась в центрі
препарованого зуба під час сканування, див. розділ 4.3.5

Після перевірки сканованого зображення натисніть
на панелі інструментів, щоб надіслати
зображення до лабораторії чи зберегти його (див. розділ 4.4).

4.3.1

Сповіщення про відсутні сегменти сканування
Якщо на момент натискання кнопки
певні сегменти чи змикання відсутні, на початку етапу
подальшої обробки з'явиться повідомлення стосовно цього, що дозволить повернутися назад
і виправити сканування, щоб звести до мінімуму подальше ручне втручання.
Сповіщення відображатимуться в таких випадках:
•

Відсутній препарований зуб або зубна дуга – сегменти не були відскановані або "зшиті" належним
чином

•

Проблеми зі змиканням:
o

Відсутнє змикання

o

Розбіжність між лівим і правим сканованими зображеннями змикання

o

Змикання відскановано лише з одного боку

Крім того, на навігаційній панелі секцію змикання буде виділено червоним кольором.
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Повідомлення може бути загальним або досить конкретним стосовно проблеми, а також міститиме
рекомендації щодо виправлення проблеми. За певних умов можлива поява попередження, що
лабораторія може повернути випадок, якщо проблеми не буде усунено.

Малюнок 75: Повідомлення про відсутні сегменти сканованого зображення, виділені червоним кольором

Натисніть кнопку Return to Scanning (Повернутися до сканування), щоб повернутися до режиму
сканування та повторно відсканувати відсутні сегменти, які виділено червоним кольором на
навігаційній панелі.

4.3.2

Використання інструмента "Гумка"
Інструмент "Гумка"
відсканувати її.

дозволяє стерти вибрану ділянку сканованої моделі, а потім повторно

Наприклад:
•

Можна прибрати вологу та артефакти на рівні краю препарування, наприклад, кров або слину.

•

Якщо препарований зуб демонструє ділянки червоного кольору у пояснювальній таблиці Occlusal
Clearance (Оклюзійний проміжок), ви можете зменшити препарований зуб, стерти ділянку на
моделі, а потім повторно відсканувати її згідно з нижченаведеними вказівками.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Для стирання частини сканованого зображення:
1. У вікні View (Перегляд) переконайтеся, що активовано букальний вигляд та відображається
відповідна секція, яку потрібно стерти, а потім натисніть інструмент "Гумка"

.

Малюнок 76: Інструмент "Гумка"

Кнопка інструмента "Гумка" розшириться, пропонуючи наступні варіанти:

Малюнок 77: Варіанти інструмента Гумка
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2. Пальцем позначте ділянку, яку потрібно змінити.

Малюнок 78: Позначення ділянки, що підлягатиме змінам

Як тільки ви піднімете палець, вибрана ділянка видалиться, а кнопка сканування

активується.

Малюнок 79: Вибрану ділянку видалено, а кнопку сканування активовано

3. В разі потреби натисніть
© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

, щоб скасувати видалення.
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4. Після корекції проміжку довкола зуба пацієнта натисніть
, щоб повернутися до режиму
сканування, і повторно відскануйте видалену ділянку, позначену червоним кольором.

Малюнок 80: Видалена ділянка, позначена червоним кольором

5. Натисніть інструмент "Проміжок"
зменшений.

4.3.3

для підтвердження того, що препарований зуб був достатньо

Використання інструмента "Проміжок"
Інструмент "Проміжок"
дозволяє переглянути контакт і відстань між зубами-антагоністами,
щоб забезпечити достатнє зменшення препарованого зуба для матеріалу, обраного в призначенні.
Інструмент "Проміжок" буде доступним в режимі перегляду та в інструменті Viewer (Переглядач)
(див. розділ 4.7.1 ).
Примітка: Інструмент "Проміжок" відображатиметься лише після сканування верхньої і нижньої щелеп
та змикання.
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Для відображення оклюзійного проміжку:
1. У вікні View (Перегляд)натисніть кнопку інструмента "Проміжок"

.

На екрані з'явиться зображення оклюзійного проміжку між зубами-антагоністами.

Малюнок 81: Оклюзійний проміжок між зубами-антагоністами

2. В разі потреби зменште препарований зуб і повторно відскануйте ділянку згідно з вказівками
у вищенаведеному розділі 4.3.2.
3. Зображені значення оклюзії для зубів-антагоністів можна за потреби змінити.
a. У пояснювальній таблиці натисніть кнопку Scale (Градація).
Пояснювальна таблиця розшириться, щоб показати перелік варіантів діапазону в міліметрах.

Малюнок 82: Варіанти діапазону оклюзійного проміжку (Occlusal Clearance)

b. Виберіть потрібну градацію.
Відображення оклюзійного проміжку зміниться відповідно до нової градації.
© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4.3.4

Використання інструмента "Обрізання країв"
Інструмент"Обрізання країв"
дозволяє відрізати від сканованого зображення зайву м'яку
тканину, наприклад, артефакти, спричинені щокою або губою. Цей інструмент доступний для всіх типів
випадків, крім протезування.
Для обрізання зайвого матеріалу:
1. У вікні View (Перегляд) натисніть кнопку інструмента "Обрізання країв"

.

Малюнок 83: Інструмент "Обрізання країв"

Кнопка інструмента "Обрізання країв" розшириться, пропонуючи наступні варіанти:

Малюнок 84: Варіанти інструмента Обрізання країв
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2. Пальцем позначте ділянку, яку потрібно відрізати.

Малюнок 85: Позначення ділянки, що підлягатиме обрізанню

Виділиться ділянка, що підлягатиме обрізанню, та активується значок підтвердження.

Малюнок 86: Обрану ділянку виділено, а значок підтвердження активовано

3. В разі потреби натисніть

, щоб скасувати обрізання.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4. Натисніть

, щоб підтвердити обрізання.

Вибрану ділянку буде видалено.

Малюнок 87: Вибрану ділянку видалено

4.3.5

Використання інструмента "Відділення штампа"
Відділення штампа створюється автоматично згідно з положенням зеленої вказівної точки, яка
повинна розміщуватися в центрі препарованого зуба, після сканування.
В разі потреби ділянку відділення штампа можна редагувати або створювати вручну.
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Для відображення відділення штампа:
1. Після сканування препарованого зуба переконайтеся, що зелена вказівна точка знаходиться
в його центрі.В разі потреби перемістіть її вручну.

Малюнок 88: Зелена вказівна точка, розташована в центрі препарованого зуба

2. Натисніть

на панелі інструментів, щоб перейти до режиму View (Перегляд).

3. У вікні View (Перегляд) натисніть кнопку інструмента "Відділення штампа"

.

Відділення штампа відобразиться у високій роздільній здатності.

Малюнок 89: Відображення відділення штампа у високій роздільній здатності

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Для створення відділення штампа вручну:

1. У вікні View (Перегляд) натисніть кнопку інструмента "Відділення штампа"

.

Кнопка інструмента розшириться, пропонуючи наступні варіанти:

Малюнок 90: Варіанти інструмента Відділення штампа

2. Натисніть

і позначте пальцем весь сегмент.

Скановане зображення відобразиться у низькій роздільній здатності.

Малюнок 91: Відображення сканованого зображення у низькій роздільній здатності
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3. Натисніть

, щоб позначити препарований зуб у високій роздільній здатності.

Відображення моделі стане наступним:

Малюнок 92: Перед вибором відділення штампа

4. Окресліть ділянку для відділення штампа.
Обрана ділянка відобразиться у високій роздільній здатності.

Малюнок 93: Відображення препарованого зуба у високій роздільній здатності

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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4.3.6

Використання таймера сканування
Таймер сканування дозволяє побачити, скільки часу займатиме сканування моделі.
Для перегляду часу сканування:
1. Натисніть кнопку

на панелі інструментів.

На екрані з'явиться вікно з часом сканування.

Малюнок 94: Кнопка таймера сканування на панелі інструментів та час сканування

2. Натисніть OK, щоб закрити вікно.

4.4

Надсилання сканованого зображення
Після того, як ви відсканували пацієнта і переконалися, що відсутніх даних немає, ви можете
надіслати скановане зображення до лабораторії чи зберегти його (в залежності від типу випадку).
Надсилання сканованого зображення:
1. Натисніть
на панелі інструментів, щоб надіслати випадок включно з усіма знімками екрана
в разі їх наявності.
2. Для санкціонування замовлення додайте свій підпис, а потім натисніть Confirm and Send
(Підтвердити і надіслати).

Малюнок 95: Надсилання сканованого зображення
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3. В разі потреби встановіть прапорець Save Signature (Зберегти підпис), щоб зберегти свій підпис
для санкціонування випадків в майбутньому.
4. В разі потреби встановіть прапорець Don’t show again (Не показувати знову), щоб пропускати
етап санкціонування.
Для відновлення появи етапу санкціонування змініть налаштування підпису згідно з вказівками
в розділі 3.6.2.3.
З'явиться повідомлення про надсилання моделі, після чого відкриється сторінка профілю пацієнта
з інформацією про стан замовлення.

4.5

Основи техніки сканування з метою протезування
Докладний опис техніки сканування для випадків протезування наведено
в електронному довіднику iTero Element Restorative eGuidebook http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf

4.6

Основи техніки сканування з метою ортодонтії
Докладний опис техніки сканування для випадків ортодонтичного лікування наведено
в електронному довіднику iTero Element Orthodontic eGuidebook http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf

4.7

Використання Переглядача
Переглядач – це інструмент, який дозволяє переглядати цифрову модель та виконувати з нею
маніпуляції з метою демонстрації випадків. Забезпечена можливість перегляду лише тих випадків, які
вже були надіслані.
Відкрити Переглядач можна за допомогою кнопки на панелі Past Orders (Минулі замовлення) у вікні
Orders (Замовлення) або на сторінці профілю конкретного пацієнта.

Малюнок 96: Кнопка Viewer (Переглядач) на панелі Past Orders (Минулі замовлення) у вікні Orders (Замовлення)

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Малюнок 97: Кнопка Viewer (Переглядач) на сторінці профілю пацієнта

За допомогою зображених елементів у Переглядачі можна виконати наступне:
Показати/приховати верхню щелепу.

Показати/приховати нижню щелепу.

Показати обидві щелепи.
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Продемонструвати зображення моделі в 1 вікні, тобто коли верхня та нижня щелепи
відображаються в тому самому вікні (вигляд спереду).

Малюнок 98: Демонстрація моделі в 1 вікні

Актуально лише для різних типів випадків ортодонтичного лікування.
Продемонструвати зображення моделі в 2 вікнах, тобто коли верхня та нижня щелепи
відображаються в окремих вікнах (оклюзійний вигляд).Для кращої оцінки кожним
зображенням моделі можна керувати окремо.

Малюнок 99: Демонстрація моделі в 2 вікнах

Актуально лише для різних типів випадків ортодонтичного лікування.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Продемонструвати зображення моделі в 5 вікнах, тобто коли верхня та нижня щелепи
відображаються окремо, а також демонструється вигляд обох щелеп з правої сторони,
спереду та з лівої сторони (у вигляді галереї). Для кращої оцінки кожним зображенням
моделі можна керувати окремо.

Малюнок 100: Демонстрація моделі в 5 вікнах

Актуально лише для різних типів випадків ортодонтичного лікування.
Показати/приховати ясенний край препарованого зуба.
Актуально лише для різних типів випадків протезування.
Показати/приховати канавку, створену методом моделювання.
Актуально лише для різних типів випадків протезування.
Переключати відображення моделі в кольоровий або чорно-білий режим.

Показати/приховати проміжок між зубами-антагоністами (див. розідл 4.7.1).

Примітка: Коли відображається статус iTero Modeling (Моделювання iTero), це означає, що випадок
знаходиться на ранніх стадіях моделювання і опції "ясенний край" та "штамп" лишатимуться
вимкненими.
Після завершення процесу моделювання і редагування штампа та ясенного краю, ці зміни
демонструватимуться на моделі за допомогою кольору, а кнопки відповідних опцій теж стануть
відображатися в кольорі, вказуючи на те, що вони активовані.
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4.7.1

Інструмент "Проміжок"
Переглядач дозволяє побачити оклюзійний проміжок між зубами-антагоністами.

У Переглядачі натисніть

.

Зображення на екрані продемонструє проміжок між зубами-антагоністами.

Малюнок 101: Кнопка інструмента "Проміжок" та пояснювальна таблиця у вікні Переглядача

Оклюзійний проміжок між зубами-антагоністами також можна спостерігати в режимі перегляду під час
сканування пацієнта (див. розділ 4.3.3).

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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5 Робота з пацієнтами
У головному вікні натисніть кнопку Patients (Пацієнти) для відображення сторінки Patients (Пацієнти).

Сторінка Patients (Пацієнти) містить список усіх ваших пацієнтів, номери їх зубних карт та дати
останніх сканувань.

Малюнок 102: Сторінка Patients (Пацієнти)

Виберіть пацієнта, щоб переглянути сторінку профілю з його даними.
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5.1

Пошук пацієнтів
В разі потреби можна здійснювати пошук пацієнтів у базі даних iTero, використовуючи їх імена або
номери зубних карт.
Для пошуку пацієнта:
•

На сторінці Patients (Пацієнти) введіть ім'я або номер зубної карти пацієнта (чи його частину)
у рядку пошуку та натисніть кнопку пошуку

.

Малюнок 103: Пошук пацієнта

У вікні з'явиться перелік пацієнтів, які відповідатимуть вашим критеріям пошуку.

Малюнок 104: Пацієнти, які відповідають критеріям пошуку

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.

85

Інструкція з експлуатації iTero Element 2 та iTero Element Flex

5.2

Перегляд відомостей про пацієнта
Переглянути відомості про пацієнта, в тому числі всі попередні сканування, можна на сторінці його
профілю.
Перегляд відомостей про пацієнта:
1. У головному вікні натисніть кнопку Patients (Пацієнти).
На екрані з'явиться сторінка Patients (Пацієнти), яка міститиме список ваших пацієнтів, номери
їх зубних карт та дати останніх сканувань.
2. Виберіть потрібного пацієнта зі списку.
На екрані з'явиться сторінка профілю вибраного пацієнта:

Малюнок 105: Сторінка профілю пацієнта

Сторінка профілю пацієнта дозволяє:
o

Створити нове сканування для конкретного пацієнта, див. розділ 5.3

o

Переглянути відомості про призначення, див. розділ 5.4

o

Переглянути попередні сканування пацієнта в Переглядачі, див. розділ 5.5

o

Порівняти 2 попередні сканування за допомогою технології iTero TimeLapse, див. розділ 5.5.1

o

86

Перегляньте будь-які процеси, що стосуються системи Invisalign
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5.3

Створення нового сканування для конкретного пацієнта
Для конкретного пацієнта в разі потреби можна створити нове сканування. Відкриється вікно
призначення із уже заповненими відомостями про пацієнта.
Щоб створити нове сканування для конкретного пацієнта:
1. На сторінці профілю пацієнта натисніть New Scan (Нове сканування).

Малюнок 106: Сторінка профілю пацієнта - кнопка New Scan (Нове сканування)

На екрані з'явиться вікно New Scan (Нове сканування).

Малюнок 107: Вікно New Scan (Нове сканування) з уже заповненими відомостями про пацієнта

2. Заповніть решту даних призначення згідно з новими потребами.
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5.4

Перегляд призначення
В разі потреби можна переглянути призначення для попереднього замовлення.
Для перегляду призначення для попереднього замовлення:
1. На сторінці профілю пацієнта виберіть замовлення, призначення для якого потрібно переглянути,
та натисніть View Rx (Перегляд призначення).

Малюнок 108: Сторінка профілю пацієнта – кнопка View Rx (Перегляд призначення)

На екрані з'явиться вікно Rx Details (Відомості про призначення).

Малюнок 109: Вікно Rx Details (Відомості про призначення)

2. Натисніть
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, щоб повернутися на сторінку профілю пацієнта.
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5.5

Перегляд попередніх сканувань в Переглядачі
В разі потреби попередні сканування можна відобразити в Переглядачі.
Для перегляду попереднього сканування в Переглядачі:
1. На сторінці профілю пацієнта оберіть сканування, яке потрібно відобразити в Переглядачі, а потім
натисніть Viewer (Переглядач).

Малюнок 110: Сторінка профілю пацієнта – кнопка Viewer (Переглядач)

Скановане зображення з'явиться в Переглядачі.

Малюнок 111: Відображення сканованого зображення в Переглядачі

Додаткову інформацію щодо роботи з Переглядачем наведено в розділі 4.7.
© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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5.5.1

Порівняння попередніх сканувань за допомогою технології iTero TimeLapse
Якщо пацієнти регулярно проходять обстеження, результати їх сканування можна проаналізувати за
допомогою технології iTero TimeLapse.
Технологія iTero TimeLapse дозволяє порівняти 2 попередньо скановані тривимірні зображення для
візуалізації змін, що відбулися в структурі зубів та м'яких тканин ротової порожнини пацієнта впродовж
періоду між проведенням сканувань. Наприклад, технологія iTero TimeLapse дозволяє відображати
зношення зубів, рецесію ясен та переміщення зубів за відповідний період часу.
Примітка: технологія iTero TimeLapse доступна лише для типів випадків ортодонтичного лікування та
iRecord.
Щоб використати технологію iTero TimeLapse:
1. Виберіть пацієнта, для якого створюється візуалізація iTero TimeLapse.
2. На сторінці профілю пацієнта виберіть два сканування для порівняння. Вибрати сканування можна
шляхом встановлення прапорців поруч із відповідними замовленнями або в полі Timeline (Часові
рамки) в нижній частині сторінки.

Малюнок 112: iTero TimeLapse – вибір сканувань для порівняння
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3. Натисніть кнопку Compare Selected (Порівняти вибране), щоб порівняти та проаналізувати
скановані зображення.
На екрані з'явиться вікно iTero TimeLapse, у якому виділені ділянки демонструватимуть зміни, що
відбулися між скануваннями. Чим темніший колір, тим суттєвішою є зміна між скануваннями
(скористайтеся пояснювальною таблицею, в якій градація наведена в міліметрах).

Малюнок 113: Вікно iTero TimeLapse, у якому демонструються зміни, що відбулися між скануваннями

Примітка: Виділення змін відбувається лише у тому випадку, коли скановані зображення
відображаються в чорно-білому режимі.
В разі потреби натисніть
, щоб активувати оклюзійний вигляд за замовчуванням: нижня зубна
арка з передніми зубами знизу, верхня зубна арка з передніми зубами зверху та вигляд обох
зубних арок спереду (аналогічно вигляду за замовчуванням iRecord).
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4. Перетягніть лупу на модель, щоб переглянути досліджувану ділянку або ділянку потенційного
лікування у анімаційному вікні.
З'явиться анімація для порівняння стану зубів у відповідній досліджуваній ділянці у вибрані дати
сканування.

Малюнок 114: Відображення в анімаційному вікні досліджуваної ділянки з першого сканованого зображення

Малюнок 115: Відображення в анімаційному вікні досліджуваної ділянки з другого сканованого зображення
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В анімаційному вікні можна збільшити масштаб зображення або натиснути кнопку паузи
для призупинення анімації.
В разі потреби можна змінити градацію для відображених змін.
a. У пояснювальній таблиці натисніть кнопку Scale (Градація).
Пояснювальна таблиця розшириться, щоб показати перелік діапазонів в міліметрах.

Малюнок 116: Варіанти градації iTero TimeLapse

b. Виберіть потрібну градацію.
Зміни відобразяться відповідно до нової градації.
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6 Робота з замовленнями
Натисніть кнопку Orders (Замовлення), щоб всі ваші замовлення з'явилися на екрані. Кнопка може
містити значок, у якому вказуватиметься кількість замовлень, які ще не були надіслані.

Сторінка Orders складається з двох панелей із переліками замовлень, які ще в процесі створення,
та замовлень, які вже були надіслані.
У кожному замовленні можна переглянути такі відомості: ім'я пацієнта, дата сканування, тип випадку
та стадія виконання замовлення.
В залежності від типу випадку замовлення може бути на одній з наступних стадій виконання:

94

•

Rx Created (Призначення створено): Дані для призначення заповнено, але пацієнта ще не
сканували.

•

Scanning (Сканування): Триває процес сканування.

•

Sending (Надсилання): Триває процес надсиланням результатів сканування.

•

Sent (Надіслано): Випадок надіслано.

•

iTero Modeling (Моделювання iTero): Замовлення надіслано до iTero Modeling.

•

Lab Review (Перевірка лабораторією): Замовлення надіслано до лабораторії на перевірку.

•

Align Production (Виробництво Align): Випадок проходить внутрішній процес.

•

Exporting to Doctor Site (Експорт на лікарський сайт): Випадок знаходиться на шляху до
порталу IDS.

•

Completed (Завершено): Цикл завершено.
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Малюнок 117: Сторінка Orders (Замовлення)

Перегляд або перевірка замовлень:
1. У головному вікні натисніть кнопку Orders (Замовлення).
На екрані з'явиться сторінкаOrders (Замовлення), яка міститиме дві панелі: In Progress (В процесі
створення)та Past Orders (Минулі замовлення).
o
o

In Progress (В процесі створення): Результати сканувань ще не надіслано.
Past Orders (Минулі замовлення): Результати сканувань вже надіслано.

2. Оберіть замовлення на панелі In Progress (В процесі створення), щоб скористатися наступними
опціями:

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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Малюнок 118: Панель In Progress (В процесі створення) – опції
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o

View Rx (Перегляд призначення): Відкриває вікно Rx Details (Відомості про призначення),
що дозволяє переглянути призначення для цього замовлення.

o

Scan (Сканування): Відкриває вікно Scan (Сканування), що дозволяє створити нове
сканування або продовжити сканування пацієнта.

o

View Scans (Перегляд сканованих зображень): Відкриває вікно View (Перегляд), що
дозволяє переглянути результати поточного сканування.
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3. Оберіть замовлення на панелі Past Orders (Минулі замовлення) щоб скористатися наступними
опціями (в залежності від типу випадку):

Малюнок 119: Панель Past Orders (Минулі замовлення) – опції

o

View Rx (Перегляд призначення): Відкриває вікно Rx Details (Відомості про призначення),
що дозволяє переглянути призначення для цього замовлення.

o

Viewer (Переглядач): Відкриває вікно Viewer (Переглядач), що дозволяє переглядати модель
та виконувати з нею маніпуляції.

o

Add Rx (Додати призначення): Відкриває вікно New Scan (Нове сканування) і дозволяє
додати призначення для цього замовлення (застосовується лише для замовлень, пов'язаних
з ортодонтичним лікуванням, і лишається доступною впродовж 21 дня після сканування).

o

Користувачі Invisalign можуть також скористатися такими функціями Invisalign:


Invisalign Go Outcome Simulator (Симулятор результатів Invisalign Go)



Invisalign Go Case Assessment (Оцінка випадку Invisalign Go)



Invisalign Outcome Simulator (Симулятор результатів Invisalign)



Invisalign Progress Assessment (Оцінка прогресу Invisalign)

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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7 Перегляд повідомлень
На сторінці Messages (Повідомлення) відображаються сповіщення, оновлення та інші системні
повідомлення від компанії Align Technology (наприклад, оновлення програмних продуктів, майбутні
навчальні сесії або інформація з питань щодо підключення до Інтернету).
Кількість нових чи непрочитаних повідомлень (за наявності) відображатиметься у значку на кнопці
Messages (Повідомлення).

Малюнок 120: Сторінка Messages (Повідомлення)

Перегляд повідомлень:
1. На головній сторінці натисніть кнопку Messages (Повідомлення).
На екрані з'явиться список сповіщень, оновлень та інших повідомлень від компанії Align
Technology.
2. На лівій панелі можна швидко знайти конкретне повідомлення за назвою його теми або шляхом
прокрутки вмісту панелі.
3. Щоб позначити будь-яке повідомлення як непрочитане, натисніть Mark as Unread (Позначити як
непрочитане).
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8 Робота з MyiTero
Веб-портал MyiTero забезпечує таку ж наочність-і сприйняття-що й програмне забезпечення iTero. Він
дозволяє користувачам виконувати такі адміністративні завдання, як заповнення даних нового
призначення на будь-якому з підтримуваних пристроїв, наприклад, комп'ютері або планшеті, не
марнуючи при цьому дорогоцінний час сканера. Крім того, він дозволяє переглядати тривимірні моделі
після їх створення за допомогою сканера та відстежувати замовлення.
Веб-портал MyiTero орієнтований на ортодонтів і стоматологів загальної практики та їхній персонал
(асистентів, адміністраторів та ін.).
Додаткову інформацію про роботу з веб-порталом MyiTero наведено в документі MyiTero User Manual
(Посібник користувача MyiTero).

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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9 Функції iTero Invisalign
9.1

Invisalign Outcome Simulator (Симулятор результатів Invisalign)
Invisalign Outcome Simulator (Симулятор результатів Invisalign) – це інструментальне програмне
забезпечення, яке дозволяє демонструвати пацієнтам змодельований результат їх лікування
елайнерами Invisalign.
Змодельований результат можна коректувати в режимі реального часу під час його демонстрації
пацієнту. Це програмне забезпечення допомагає пацієнтам у прийнятті рішень щодо лікування
шляхом надання їм додаткової інформації.
Додаткову інформацію про Симулятор результатів Invisalign наведено в документі за посиланням:
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Invisalign Progress Assessment (Оцінка прогресу Invisalign)
Програмний інструмент Progress Assessment (Оцінка прогресу) формує звіт, який представляє собою
таблицю переміщення зубів з кольоровим кодуванням, що допомагатиме користувачеві приймати
рішення щодо лікування та відстежувати просування пацієнта по етапам його плану лікування
ClinCheck.

Малюнок 121: Вікно інструмента Progress Assessment (Оцінка прогресу)

Додаткову інформацію про інструмент Invisalign Progress Assessment наведено в розділі
Progress Assessment (Оцінка прогресу) в документі Invisalign Outcome Simulator User Guide
(Посібник користувача Симулятора результатів Invisalign): http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.
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9.3

Система Invisalign Go
Invisalign Go – це низькорівневий програмний продукт для елайнерів, який допомагатиме оцінювати
та лікувати пацієнтів шляхом кількох натискань клавіш з отриманням рекомендацій на кожному етапі.
Додаткову інформацію про Систему Invisalign Go наведено в документації Invisalign.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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10 Догляд і обслуговування
10.1

Поводження із зондом та кабелем
Зонд містить чутливі компоненти, з якими потрібно поводитися обережно.
Коли система не використовується, зонд повинен бути розташований на підставці з приєднаною
синьою захисною насадкою. Якщо ви користуєтеся системою iTero Element Flex, зонд повинен
зберігатися в транспортувальному футлярі з комплекту, коли система не експлуатується.
В перервах між прийомами пацієнтів рекомендується розплутувати кабель зонда, щоб уникнути його
надмірного розтягування. Якщо наконечник кабелю від'єднається від зонда, обережно приєднайте
його на місце.
Зонд потребує належного очищення та дезінфекції перед першим використанням та між усіма
наступними використаннями, а також не пізніше ніж через 30 хвилин після останнього сканування.
Додаткову інформацію про очищення та дезінфекцію зонда наведено нижче в розділі 10.2.

10.2

Очищення та дезінфекція зонда
Очищення та дезінфекцію зонда слід виконувати наступним чином:
1.

Намочіть безворсову серветку в готовому до використання розчині CaviCide 1, а потім викрутіть
її до вологого стану.

2. Ретельно витріть зонд, щоб видалити великі часточки бруду.
Огляньте весь пристрій, щоб переконатися у відсутності бруду, перш ніж переходити до наступного
кроку.
3. Намочіть ще дві безворсові серветки в розчині CaviCide 1, а потім викрутіть їх до вологого стану.
4. Ретельно протріть пристрій щонайменше впродовж 2 хвилин, обов'язково охоплюючи всі поверхні,
в тому числі всі краї та прорізи.
5. Намочіть безворсові серветки в дистильованій воді і протріть усі поверхні щонайменше впродовж
15-30 секунд.
6. Висушіть поверхні за допомогою сухих безворсових серветок.

10.2.1

Очищення сенсорного екрана сканера
Сенсорний екран сканера потрібно чистити в перервах між прийомами пацієнтів наступним чином:
1. Очистіть усі зовнішні поверхні системи за допомогою схвалених серветок для дезінфекції або
ж шляхом розпорошення дезінфікуючого засобу на чисту безворсову серветку-з дотриманням
вказівок виробника.
2. Видаліть залишки рідкого дезінфікуючого засобу за допомогою чистої безворсової серветки.
Примітка: Не використовуйте абразивні та/або корозійні розчини для чищення і дезінфікуючі засоби,
які містять кислоту, луг, окислювач або розчинник.

10.3

Обслуговування веб-камери
Веб-камера, яка йде в комплекті, не потребує обслуговування, і в разі потреби її можна очистити
безворсовою серветкою.
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11 Рекомендації щодо використання локальної мережі клініки
11.1

Передмова
Сканер використовує підключення до Інтернету за технологією Wi-Fi для надсилання і завантаження
сканованих зображень до/з хмари iTero.
Нижче наведено кілька корисних рекомендацій щодо забезпечення найкращого з'єднання з Wi-Fi
мережею:
Рівні Wi-Fi сигналу для підключення до Інтернету

Відмінний

Хороший

Посередній

Слабкий

>-50 дБм

від -50 до -60 дБм

від -60 до -70 дБм

<-70 дБм

ВАЖЛИВО! Для максимальної швидкості передачі даних сканером, переконайтесь, що рівень Wi-Fi
сигналу «Відмінний» або принаймні «Хороший».
ОБЕРЕЖНО! Під час сканування пацієнта кабель локальної мережі не повинен бути підключений до
сканера. Це заборонено з міркувань безпеки.

11.2

Підготовка
•

У потрібному модемі/маршрутизаторі слід налаштувати стандарт безпеки WPA2 і встановити
пароль.

•

Переконайтеся що ваші ІТ-фахівці будуть на своєму робочому місці під час запланованої
процедури встановлення сканера.

•

Дізнайтеся реєстраційні дані для доступу до Wi-Fi мережі: ім'я користувача (логін) і пароль.

•

На значку, що характеризує рівень сигналу Wi-Fi для системи, повинні відображатися
щонайменше дві смужки (див. вище).

•

Нижче наведено кілька порад для ІТ-фахівців клініки щодо факторів, які слід враховувати, щоб
уникнути проблем з підключенням або доступом до сканера iTero:
o

Рекомендації щодо імен хостів для сервісів Align передбачають прослуховування портів 80
і 443 (див. розділ 11.7).

o

Оскільки сканер відправляє файли певних типів (.3ds та .3dc/.3dm), блокування FTP-з'єднання
не дозволяється.

o

Вимкніть всі проксі-клієнти для передачі даних через TCP/IP.

o

o

Не додавайте сканер до жодної групи доменів.
Не застосовуйте жодної групової політики на сканері, оскільки це може шкодити його
нормальній роботі.

© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено.
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11.3

Рекомендації щодо вибору маршрутизатора
Мінімальні стандарти: 802.11N / 802.11AC

11.4

Рекомендації щодо підключення до Інтернету
Для забезпечення максимальної продуктивності роботи обладнання, швидкість вивантаження даних
в мережу Інтернет повинна становити щонайменше 1 Мбіт/с для одного сканера. Також зверніть увагу,
що будь-які додаткові пристрої, які підключені до Інтернету паралельно зі сканером, можуть впливати
на швидкість його роботи.

11.5

Брандмауер
Відкрийте наступні порти (за наявності брандмауера):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Рекомендації щодо Wi-Fi
Маршрутизатори з технологією Wi-Fi дозволяють отримувати доступ до мережі Інтернет за допомогою
радіозв'язку практично з будь-якого місця в межах радіусу дії бездротової мережі. Однак, кількість,
глибина та положення стін, стель або додаткових перегородок, через які повинні проходити
радіосигнали, можуть призводити до зменшення радіусу покриття і потужності сигналу. На сигнал
впливатиме тип матеріалу і фоновий радіочастотний шум у вашому будинку або офісі.
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•

Намагайтеся зробити так, щоб на ділянці проходження сигналу між маршрутизатором та іншими
мережевими пристроями була мінімальна кількість стін і стель. Кожна подібна перешкода може
зменшувати відстань прийому сигналу на 1-3 метри (3-9 футів).

•

Рекомендується, щоб мережеві пристрої були розміщені на одній лінії і між ними не було жодних
перегородок. Навіть досить тонка стіна може зменшити відстань прийому сигналу на 1 метр
(3 фути), якщо кут проходження сигналу через стіну відрізняється від прямого кута всього на 2
градуси. З метою забезпечення найкращих умов прийому розмістіть всі пристрої так, щоб Wi-Fi
сигнал проходив через стіну або перегородку під прямим кутом.

•

Матеріал, з якого виготовлена конструкція, відіграє важливу роль. Суцільнометалеві двері або
алюмінієві цвяхи можуть мати негативний вплив на Wi-Fi сигнал. Намагайтеся розташувати точки
доступу, бездротові маршрутизатори та комп'ютери так, щоб сигнал проходив через перегородки
з гіпсокартону або відкриті дверні прорізи. Такі матеріали та предмети, як скло, сталь, метал, стіни
з теплоізоляцією, резервуари для води (акваріуми), дзеркала, шафи для документів, цегла та
бетон, можуть знижувати потужність радіосигналу.

•

Розміщуйте свій пристрій iTero подалі (щонайменше 3-6 футів або 1-2 метри) від електричних
приладів або пристроїв, які генерують радіочастотний шум.

•

Якщо ви використовуєте радіотелефони або пристрої X-10 (такі бездротові вироби, як стельові
вентилятори, освітлювальні прилади з дистанційним керуванням та побутові системи безпеки), які
працюють з частотою 2,4 ГГц, бездротове з'єднання може суттєво погіршитися або повністю
зникнути. Бази багатьох радіопристроїв передають радіочастотний сигнал, навіть якщо сам
пристрій вимкнено. Розміщуйте інші радіопристрої якомога далі від сканера та маршрутизатора.

•

У вашому кабінеті може працювати декілька бездротових мереж. Кожна мережа використовує
один або декілька каналів. Якщо ці канали будуть суміжними з каналами вашої системи, зв'язок
може поступово погіршуватися. Доручіть спеціалістам ІТ-відділу перевірити це і за потреби змінити
номери каналів, що використовуються вашою мережею.
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11.7

Рекомендації компанії Align щодо імен хостів
Компанія Align постійно вдосконалює свої продукти та послуги, і в зв'язку з цим вона надає перевагу
використанню імен хостів, а не IP-адрес.
Наступний перелік імен хостів був створений з метою забезпечення належного функціонування
сканерів Align та можливості користуватися всіма їхніми додатковими функціями.
Рекомендовані компанією Align імена хостів:
Ім'я хосту

Порт

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

Діапазон IP AWS - глобальна
служба Amazon CDN - діапазон
IP-адрес змінюється в залежності
від розташування сканера.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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12 Декларація EMC
IEC 60601-1-2 Редакція 4.0 (2014)

Вироби медичні електричні; Частина 1-2: Додатковий
стандарт: Електромагнітна сумісність - Вимоги та
випробування

CFR 47 FCC

Правила та норми: Частина 15.Радіочастотні пристрої.
Підрозділ B: Випромінювачі ненавмисних перешкод
(2015)

ETSI EN 301489-1

Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС) для
радіотехнічного обладнання та послуг; Частина 1:
Загальні технічні вимоги

(актуально лише для iTero Element 2)
Середовище для використання
за призначенням

Професійні заклади охорони здоров'я та медичні
заклади, розташовані в житлових будинках

В деяких випадках через електромагнітні перешкоди зображення може зникати, а на сенсорному
екрані з’являтиметься повідомлення про відсутність зв'язку. Повернення працездатності сканера
відбувається після втручання користувача або завдяки автоматичному відновленню.
Нижче наведено результати випробувань ЕМС для сканерів iTero Element 2 та iTero Element Flex:
Випробування

Стандарт

Рівень навантаження

Результати
випробування

Випромінювання (IEC 60601-1-2 розділ 7)

106

Кондуктивне
випромінювання
в діапазоні частот:
150 кГц - 30 МГц

CISPR 11

Група 1 Клас B в мережі 230, 220,
120 і 100 В змінного струму @
50 Гц; 220 В змінного струму @
60 Гц

Відповідає
вимогам

Електромагнітне
випромінювання
в діапазоні частот:
30 - 1000 МГц

CISPR 11

Група 1. Клас Б

Відповідає
вимогам

Випробування на
емісію гармонічних
складових струму

IEC 61000-3-2

В мережі 230 В змінного струму @
50 Гц та 220 В @ 50 Гц і 60 Гц

Відповідає
вимогам

Випробування на
стійкість до змін,
коливань та стрибків
напруги

IEC 61000-3-3

В мережі 230 В змінного струму @
50 Гц та 220 В змінного струму @
50 Гц

Відповідає
вимогам
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Випробування

Стандарт

Рівень навантаження

Результати
випробування

Стійкість (IEC 60601-1-2 розділ 8)
Стійкість до
електростатичних
розрядів (ЕСР)

IEC 61000-4-2

Контактні розряди 8 кВ та
повітряні розряди 15 кВ

Відповідає
вимогам

Стійкість до
радіочастотних
електромагнітних полів

IEC 61000-4-3

10,0 В/м; 80 МГц ÷ 2,7 ГГц,
80% AM, 1 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до полів,
випромінюваних
обладнанням
бездротового зв'язку

IEC 61000-4-3

Перелік частот, від 9 В/м до
28 В/м, PM (18 Гц або 217 Гц),
FM 1 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до
короткочасного
викиду напруги (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 кВ в мережі 230 В змінного
струму @ 50 Гц та 220 В змінного
струму @ 60 Гц; Tr/Th – 5/50 нс,
100 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до перепадів
напруги

IEC 61000-4-5

±2,0 CM / ±1.0 кВ DMon в мережі
230 В змінного струму @ 50 Гц та
220 В змінного струму @ 60 Гц;
Tr/Th – 1.2/50 (8/20) µs

Відповідає
вимогам

Стійкість до
кондуктивних
перешкод, викликаних
радіочастотними
полями

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 ВRMS в мережі 230 В змінного
струму @ 50 Гц та 220 В змінного
струму @ 60 Гц і кабелі зонда;
0.15÷ 80 МГц, 80% AM @ 1 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до провалів
напруги, короткочасних
переривань і коливань
напруги

IEC 61000-4-11

В мережі 230 В змінного струму
та 100 В змінного струму @ 50 Гц:
0% - 0,5 циклу і 1 цикл;
70% - 25 циклів; 0% - 250 циклів;
в мережі 220 В змінного струму @
60 Гц: 0 % - 0,5 циклу і 1 цикл;
70% - 30 циклів; 0% - 300 циклів

Відповідає
вимогам
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Випробування

Стандарт

Рівень навантаження

Результати
випробування

Випромінювання (згідно з ETSI EN 301 489-1)
Актуально лише для iTero Element 2
Кондуктивне
випромінювання на
мережевих клемах
в діапазоні частот
150 кГц - 30 МГц

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Група 1 Клас B
в мережі 230 В змінного струму

Відповідає
вимогам

Електромагнітні
випромінювання
в діапазоні частот
30 - 6000 МГц

ETSI EN 301 489-1;
EN 55032

Клас B

Відповідає
вимогам

Випробування на
емісію гармонічних
складових струму

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

В мережі 230 В змінного струму

Відповідає
вимогам

Випробовування
на мерехтіння

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

В мережі 230 В змінного струму

Відповідає
вимогам

Стійкість (згідно з ETSI EN 301 489-1)
Актуально лише для iTero Element 2
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Стійкість до
електростатичних
розрядів (ЕСР)

EN 61000-4-2

Контактний розряд 4 кВ,
повітряний розряд 8 кВ

Відповідає
вимогам

Стійкість до
радіочастотних
електромагнітних полів

EN 61000-4-3

3,0 В/м, 80 МГц ÷ 6,0 ГГц,80% AM,
1 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до
короткочасного викиду
напруги (EFT)

EN 61000-4-4

В мережі змінного струму: ± 1,0 кВ;
Tr/Th – 5/50 нс, 5 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до перепадів
напруги

EN 61000-4-5

В мережі змінного струму: ± 1,0 кВ
DM / ± 2,0 кВ CM,Tr/Th – 1.2/50
(8/20) µs

Відповідає
вимогам

Стійкість до
кондуктивних перешкод,
викликаних радіочастотними полями

EN 61000-4-6

В мережі змінного струму: 3,0 ВRMS;
0.15÷80 МГц, 80% AM @ 1 кГц

Відповідає
вимогам

Стійкість до
переривань напруги

EN 61000-4-11

В мережі змінного струму:
0 % - 0,5 циклу і 1 цикл;
70% - 25 циклів; 0% - 250 циклів

Відповідає
вимогам
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13 Інформація про захищеність продукції iTero Element
Наведена інформація стосується систем для створення оптичних зліпків серії iTero® Element™. Залежно
від версії придбаної вами продукції, функціонал обладнання може мати певні відмінності. Крім того,
оскільки цей документ було складено в певний момент часу, в підходах компанії Align Technology до
захищеності продукції могли відбутися зміни, пов'язані з покращенням екосистеми, що гарантує безпеку.

Ми розуміємось на проблемах медико-біологічної
галузі і охорони здоров'я та займаємось питаннями
безпеки в нашій організації.
Загроза кібератак на вироби медичного призначення постійно
зростає. Пам'ятаючи про це, ми активно впроваджували програму
забезпечення захищеності продукції, орієнтовану на мінімізацію
ризиків, пов'язаних з безпекою наших виробів, що дозволяє нам
пильно стежити за виникненням нових загроз та постійно
вдосконалювати свою продукцію.
Ми усвідомили важливість застосування технологій безпеки та захисту інформації в нашій продукції
впродовж усього терміну її служби. Для цього ми створили міждисциплінарну команду з питань
захищеності продукції, яка включає в себе представників різних підрозділів, що займаються інженерним
проектуванням та розробкою програмного забезпечення, безпекою, юридичними питаннями,
інформаційними технологіями та контролем якості.

Ми використовуємо надійні процеси управління ризиками для ідентифікації загроз безпеці.
Компанія Align Technology активно займається мінімізацією загроз та вирішенням питань, пов'язаних із
безпекою та захистом інформації в продуктах, які ми проектуємо, створюємо та обслуговуємо. Ми
проводимо поглиблений аналіз нашої продукції, щоб мати змогу вжити відповідних заходів зі зниження
ризиків на початковому етапі розробки продукту. Зважаючи на рівень загроз для продукції та її
функціональних можливостей, нами застосовується нижченаведена методологія.
Оцінка ризиків, пов'язаних із захищеністю продукції
(ОРПЗП): Компанія Align Technology провела ОРПЗП на
системах для створення оптичних зліпків серії iTero®
Element™. Методологія проведення оцінки включала в
себе планування та збір інформації, ідентифікацію
відповідних профілів продукції, розробку реєстру
компонентів, проведення аналізу органів керування,
виявлення вразливих місць, вирахування ступеню ризику
для таких вразливих місць, визначення відповідних
систем контролю, орієнтованих на зниження ризиків, та
вирахування ступеню залишкових ризиків. В ході оцінки
ризиків, пов'язаних із безпекою та захистом інформації,
застосовувалися передові підходи та відповідні галузеві
стандарти, в тому числі NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001, а також положення щодо
управління кібербезпекою в медичних пристроях, підготовлене Управлінням з нагляду за якістю харчових
продуктів і медикаментів.
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Функції безпеки та захисту інформації, які реалізовано в продукції.
В системах для створення оптичних зліпків серії iTero® Element™ реалізовані наступні засоби
забезпечення захисту (перелік не вичерпний):

110

•

Шифрування збережених особистих даних: Особисті дані зберігаються в зашифрованій базі
даних. Це допомагає захистити інформацію про пацієнтів та клієнтів, яка зберігається на сканері,
від посягань зловмисників.

•

Шифрування даних, які передаються: Дані сканування, резервна копія яких зберігається на
серверах Align, передаються з використанням протоколу шифрування TLS (Transport Layer
Security) та надійних сертифікатів безпеки. Це допомагає захистити інформацію про пацієнтів та
клієнтів, яка передається, від посягань зловмисників.

•

Заходи із захисту від шкідливих програм: Сканери містять попередньо встановлене
антивірусне програмне забезпечення Trend Micro, яке перевіряє наявність шкідливих файлів у
системі. Бази антивірусного програмного забезпечення оновлюються часто, а на самих пристроях
заплановано щоденне сканування.

•

Дистанційне обслуговування неможливе без дозволу: Для сеансу віддаленого доступу в
пристроях використовується програма TeamViewer. Програма TeamViewer потребує введення
імені користувача та пароля, які повинні бути надані клієнтом сервісному персоналу компанії Align,
перш ніж відбудеться підключення.

•

Обмеження щодо змін в операційній системі та програмному забезпеченні: В сканерах
реалізовано режим терміналу, який не дозволяє користувачеві вносити будь-які небажані зміни
в операційну систему та компоненти програмного забезпечення.

•

Використання засобів управління доступом користувачів: Для використання сканерів
потрібен обліковий запис користувача, а також пароль. Це допомагає обмежити доступ до сканера
та захиститися від його несанкціонованого використання.

•

Реалізація розподілу обов'язків: Сканери дозволяють створювати кілька облікових записів
користувачів, що виконують різні ролі на одному й тому ж сканері. Існують ролі лікаря, асистента
та технічного спеціаліста. Це забезпечує можливість для відстеження дій, що виконуються
окремими користувачами, та допомагає краще захистити пристрій.

•

Якщо у вас виникли питання або побоювання, пов'язані з наведеними в цьому документі ризиками,
зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти TRM@aligntech.com або privacy@aligntech.com.
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14 Технічні характеристики системи
14.1

Технічні характеристики системи – iTero Element 2
Монітор

21,5-дюймовий сенсорний екран з високою роздільною здатністю

Зонд

Зонд виступає джерелом червоного лазерного випромінювання
(680 нм, клас 1), а також білого світлодіодного випромінювання.

Бездротова локальна мережа

Мережева карта забезпечує бездротовий зв'язок по локальній мережі.

Захищеність

Ознайомтесь з інформацією про захищеність продукції в розділі 13.

Робоче живлення

100-240 В змінного струму - 50/60 Гц - 200 ВА (макс.)

Робоча температура

Від 18°С до 26°С / від 64,4°F до 78,8°F
Примітка: Система частково втрачає працездатність (відсутня
можливість виконувати сканування) при температурі від 10° C до
17°C (від 50°F до 62,6°F) та від 27°C до 40°C (від 80,60° F до 104°F)

Температура
зберігання/транспортування

Від -5°С до 50°С / від 23°F до 122°F

Робочий тиск і висота
над рівнем моря

Тиск: від 520 мм рт.ст. до 771 мм рт.ст. (від ~69 кПа до ~103 кПа)

Тиск і висота над рівнем
моря під час зберігання/
транспортування

Тиск: від 430 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (від ~57 кПа до ~101 кПа)
Висота над рівнем моря: від 0 до 15000 футів

Відносна вологість повітря

Експлуатація: від 40% до 70%

Висота над рівнем моря: від -400 до 10000 футів

Зберігання: від 30% до 90%
Габарити

Сенсорний екран iTero HD:

Штатив на колесах:

•

Висота: 356 мм (~14 дюймів)

•

Висота: 1280 мм (~50 дюймів)

•

Ширина: 552 мм (~21,7 дюйма)

•

Ширина: 645 мм (~25 дюймів)

•

Глибина: 65 мм (~2,5 дюйма)

•

Глибина: 625 мм
(~24,5 дюйма)

Зонд:

Вага нетто

•

Довжина: 338,5 мм (~13 дюймів)

•

Ширина: 53,5 мм (~2 дюйми)

•

Глибина: 69,8 мм (~3 дюйми)

Сенсорний екран iTero HD: 8,3 кг (~18,3 фунта)
Зонд: 0,47 кг (~1 фунт), без кабелю
Штатив на колесах: 13,6 кг (~30 фунтів)

Маса брутто
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14.2

Технічні характеристики системи – iTero Element Flex
Монітор

Сенсорний екран ноутбука

Зонд

Зонд виступає джерелом червоного лазерного випромінювання
(680 нм, клас 1), а також білого світлодіодного випромінювання.

Захищеність

Компанія Align Technology з усією серйозністю підходить до захисту
даних наших клієнтів та їхніх пацієнтів. Всі дані пацієнтів
передаються зашифрованим TLS-каналом і надійно зберігаються,
що дозволяє нашим клієнтам вживати розумних заходів щодо
захисту даних їхніх пацієнтів.

Робоче живлення

100-240 В, 50/60 Гц - 40 ВА (макс.)

Робоча температура

Від 18°С до 26°С / від 64,4°F до 78,8°F

Температура
зберігання/транспортування

Від -5°С до 50°С / від 23°F до 122°F

Робочий тиск і висота
над рівнем моря

Тиск: від 520 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (від ~69 кПа до ~101 кПа)
Висота над рівнем моря: від 0 до 10000 футів

Тиск і висота над рівнем
моря під час зберігання/
транспортування

Тиск: від 430 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. (від ~57 кПа до ~101 кПа)

Відносна вологість повітря

Експлуатація: від 40% до 70%

Висота над рівнем моря: від 0 до 15000 футів

Зберігання: від 30% до 90%
Габарити

Концентратор iTero Element Flex:
•

Довжина: 206 мм (~8 дюймів)

•

Довжина: 262 мм (~10 дюймів)

•

Ширина: 94 мм (~3,7 дюйма)

•

Ширина: 89 мм (~3,5 дюйма)

•

Глибина: 36,5 мм (~1,4 дюйма)

•

Глибина: 52 мм (~2 дюйми)

Транспортувальний футляр:

Зонд iTero Element Flex:

Вага нетто

Підставка iTero Element Flex:

•

Довжина: 338,5 мм
(~13 дюймів)

•

Ширина: 53,5 мм (~2 дюйми)

•

Глибина: 69,8 мм (~3 дюйми)

•

Висота: 326,5 мм (~13 дюймів)

•

Ширина: 455 мм (~18 дюймів)

•

Глибина: 184 мм (~7 дюймів)

Концентратор iTero Element Flex: ~0,5 кг (~1 фунт)
Зонд iTero Element Flex: 0,47 кг (~1 фунт)
Порожній футляр: ~2 кг (~4,5 фунта)

Вага брутто
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~8 кг (~17,6 фунта)
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Алфавітний покажчик
I
Invisalign Outcome Simulator (Симулятор
результатів Invisalign), 100
Invisalign Progress Assessment (Оцінка прогресу
Invisalign), 100
iTero Element 2, 3
Монтаж, 8
iTero Element Flex, 4
Монтаж, 13
Транспортування, 5

M
MyiTero, 99

Б
Брандмауер, 104

В
Вихід із системи, 27
Відомості про призначення, 88
Відповідність нормативним вимогам, ii
Вхід, 24
Вхід до системи
Вперше, 15

Д
Декларація EMC, 106
Демонстраційний режим, 15
Вихід, 19
Діагностика, 46
Догляд і обслуговування, 102

З
Завершення роботи, 28
Замовлення, 94
Заповнення призначення, 51
Зауваження щодо додаткового сканування, 59
Зонд, 5
Очищення та дезінфекція, 102

І
Інструмент, 62
Інструмент, 62
Інструмент, 67
Інструмент, 70
Інструмент, 72
Інструмент, 74
Інструмент, 83
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Інструмент для заповнення, 64
Інструменти
Видалити виділену ділянку, 62
Видалити сегмент, 62
Відділення штампа, 74
Гумка, 67
Заповнення, 64
Обрізання країв, 72
Проміжок, 70
Інтерфейс користувача, 28
Інформація про систему, 48

Л
Ліцензії, 47

М
Монтаж
iTero Element 2, 8
iTero Element Flex, 13
Інструкція, 8

Н
Надсилання сканованого зображення, 78
Налаштування
Wi-Fi, 35
Вхід, 44
Гучність, 34
Діагностика, 46
Експорт, 49
Інформація про систему, 48
Комп'ютер, 34
Користувач, 38
Ліцензії, 47
Мова, 44
Підпис, 42
Призначення, 41
Синхронізація конфігурації, 48
Система, 44
Сканування, 38
Часовий пояс, 37
Яскравість, 34
Налаштування Wi-Fi, 35
Налаштування входу до системи, 44
Налаштування гучності, 34
Налаштування експорту, 49
Налаштування комп'ютера, 34
Налаштування користувача, 38
Налаштування мови, 44
Налаштування підпису, 42
Налаштування призначення, 41
Налаштування системи, 44
Налаштування сканера, 33
Налаштування часового поясу, 37
Напрацьовані методики, 58
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Напрацьовані методики сканування, 58
Насадки, 6
Заміна, 6
Нове сканування, 50

О
Обладнання, 2
iTero Element 2, 3
iTero Element Flex, 4
Монтаж, 8
Обслуговування, 102
Веб-камера, 102
Зонд та кабель, 102
Очищення сенсорного екрана, 102
Очищення та дезінфекція зонда, 102
Обслуговування веб-камери, 102
Обслуговування зонда та кабелю, 102
Очищення сенсорного екрана, 102

П
Пароль
Скидання, 26
Пацієнти, 84
Відомості, 86
Нове сканування, 87
Перегляд призначення, 88
Перегляд сканувань, 89
Порівняння сканувань, 90
Пошук, 85
Переваги, 1
Перегляд сканованого зображення, 66
Переглядач, 79
Інструмент, 83
Перемикання кольору, 60
Переміщення сканера, 28
Перехід до наступного сегмента, 60
Повідомлення, 98
Порівняння сканувань, 90
Пошук пацієнтів, 85
Правила техніки безпеки, v
Призначення
Нове, 51
Перегляд призначення, 88
Програмне забезпечення, 7
Встановлення, 14
Протипоказання, ii
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Рекомендації щодо вибору маршрутизатора, 104
Рекомендації щодо використання локальної
мережі, 103
Брандмауер, 104
Маршрутизатор, 104
Підключення до Інтернету, 104
Рекомендації щодо імен хостів, 105
Рекомендації щодо використання локальної
Підказки щодо Wi-Fi, 104
Рекомендації щодо імен хостів, 105
Рекомендації щодо підключення до Інтернету, 104
Рекомендації щодо сканування, 57

С
Сенсорний екран
Жести, 32
Очищення, 102
Синхронізація конфігурації, 48
Система Invisalign Go, 101
Сканування
Надсилання, 78
Налаштування, 38
Параметри, 58
Перегляд, 66
Перемикання кольору, 60
Початок, 50
Редагування, 61
Таймер, 78
Сканування пацієнта, 56
Сповіщення
Відсутній сегмент сканування, 66
Сповіщення про відсутні сегменти сканування, 66

Т
Технічні характеристики системи, 111
iTero Element 2, 111
iTero Element Flex, 112
Технологія iTero TimeLapse, 90
Технологія TimeLapse, 90
Типи сканувань для протезування, 53

У
Умовні позначки, iii

Ц

Р

Цільове призначення, 1

Редагування сканованого зображення, 61
Реєстрація, 19
Реєстрація сканера, 19
Рекомендації, 57
Рекомендації щодо Wi-Fi, 104

Я
Яскравість
Налаштування, 34
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Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway
San Jose, CA 95134
USA / США
Align, Invisalign, iTero Element та ін. – це знаки для товарів та/або послуг
компанії Align Technology, Inc. або однієї з її дочірніх компаній, що можуть
бути зареєстровані в США та/або в інших країнах.
© 2019 Align Technology, Inc. Всі права застережено. 210194 Ред. A
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