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Kontraindikationer
For personer, der er diagnosticeret med epilepsi, er der en risiko for epileptisk chok fra det blinkende lys på
iTero-scanneren. Disse personer skal afholde sig fra enhver øjenkontakt med det blinkende lys, der er
forbundet med systemet under drift.

Overholdelse
Klasse 1 laseroverholdelse

Sikkerhedsoverholdelse

Denne enhed overholder: “21 CFR 1040.10”
og “EN 60825-1-”.

Denne enhed overholder følgende sikkerhedsstandard:
“IEC 60601-1 Medicinsk elektrisk udstyr - Del 1:
General requirements for basic safety and essential
performance”.

CSA-overholdelse

CE-overholdelse

Denne enhed overholder følgende CSA-standard for
Canada og USA: “UL Std No. 606011- – Medicinsk
elektrisk udstyr del 1: Almindelige sikkerhedskrav”.

Denne enhed overholder Rådets direktiv 93/42/EØF
for Medicinsk Udstyr.

FCC-overholdelse

EMC-overholdelse

Denne enhed overholder Del 15 i FCC-reglerne, og
dens drift er underlagt de følgende to betingelser:

Denne enhed overholder følgende EMC-standard:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelige
forstyrrelser.
2. Denne enhed skal acceptere enhver
forstyrrelse, den udsættes for, herunder
forstyrrelser, der kan forårsage uønsket drift.

“IEC 60601-1-2 Medicinsk elektrisk udstyr – Del 12-:
Almindelige krav til grundlæggende sikkerhed og
ydeevne - Sikkerhedsstandard: Elektromagnetiske
fænomener - Krav og test”.

FCC advarsel
Ændringer af enheden, der ikke er udtrykkelig
godkendt af producenten, kan annullere din autoritet
til at betjene enheden i henhold til FCC-reglerne.

ii
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Symboler
Følgende symboler kan vises på iTero Element 5D-hardwarekomponenter, og det kan også forekomme
i dette dokument og anden iTero Element 5D-litteratur.

Hvorend dette symbol vises på enheden,
anbefales det at rådføre sig med dette dokument
for at få oplysninger om korrekt brug af enheden.

Anvendt del type BF. Enhver komponent, som
dette symbol forekommer på, er elektronisk
isolation type BF.

FORSIGTIG: Amerikansk føderal lov begrænser
denne enhed til salg af eller på bestilling fra en
autoriseret tandlæge, specialtandlæge eller
professionel tandbehandler. Systemet fungerer
som receptpligtigt medicinsk udstyr og bør kun
betjenes af kvalificerede sundhedsudbydere.

Producent af medicinsk udstyr.

Ordrenummer.
Separat samling af elektrisk affald og elektronisk
udstyr er påkrævet. I overensstemmelse med
European Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) må du ikke
bortskaffe dette produkt i husholdnings- eller
kommunalt affald. Dette udstyr indeholder
WEEE-materialer.
Kontakt venligst EARN-service.
Link til online formularen: http://b2btool.earnservice.com/aligntech/select

Bemærk! Dette symbol bruges til at fremhæve,
at der er specifikke advarsler eller forholdsregler
forbundet med enheden. Hvorend dette symbol
vises på enheden, er det obligatorisk at rådføre
sig med sikkerhedsrelaterede oplysninger i dette
dokument.

Dele eller tilbehør, som dette symbol forekommer
på, bør ikke genbruges.
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Serienummer.

Vekselstrøm.

Angiver en medicinsk enhed, der skal beskyttes
mod fugt.

Angiver de temperaturgrænser, som det
medicinske udstyr på sikker vis kan udsættes for.

Angiver nødvendigheden af, at
konsulterer med brugsanvisningen.

brugeren
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Producentens partikode.

Angiver det område for atmosfærisk tryk, som det
medicinske udstyr på sikker vis kan udsættes for.

USB-port.

Elektrisk batteri.

IEC 60417-5009: STAND-BY.
Angiver det fugtighedsområde, som det
medicinske udstyr på sikker vis kan udsættes for.
ADVARSEL: Træd ikke på iTero Element 5D
laptop konfigurations-hub.
Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt.
Indikerer den autoriserede repræsentant i det
Europæiske Fællesskab.
Denne side skal vende opad.

IEC 60417-5031: Jævnstrøm.

Angiver, at enheden er RoHS-kompatibel for Kina.

Stav (scanningsenhed).

iv
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Sikkerhedsinstruktioner
Før de begynder at arbejde med systemet, er det påkrævet, at alle brugere læser disse sikkerhedsinstruktioner.
Strømforsyning

Strøm tilføres til systemet via en intern medicinsk strømforsyning.

Batterikraft

Kun konfiguration af hjulstand:

Elektriske advarsler

•

Opladning - Batteriet er fuldt opladet efter at have været tilsluttet til strømkilde
i 2 timer.

•

Med et fuldt opladt batteri kan du scanne i op til 30 minutter.

•

Warning: (Advarsel: )Scanneren leveres med et genopladeligt Li-ion batteri.
Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Batteriet må kun
udskiftes med den samme batteritype, der anbefales af producenten. Kassér
brugte batterier i henhold til producentens anvisninger.

•

Fare for elektrisk stød! Kun autoriserede Align Technology-teknikere må
fjerne eksterne paneler og dæksler. Der er ingen dele, som brugere kan
servicere, indvendig.

•

For at undgå risiko for elektrisk stød skal scanneren kun tilsluttes en
netforsyning med beskyttende jordforbindelse.

•

Kun et godkendt Align Technology-webkamera eller en disk skal være tilsluttet
USB-stikkene bag på touchkærmen.

Kun laptop-konfiguration:
•

ITero Element 5D laptop-konfiguration er forsynet med en hub, der indeholder
strømforsyningen til staven. Huben skal holdes tør og være beskyttet mod brud.

•

Tilslut kun Flex-huben til en laptop, der er godkendt i henhold til IEC60950 og
til- UL609501. Den bærbare computer og dens tilbehør skal være placeret
mindst 1,5 m væk fra patienten. Scan ikke en patient samtidigt med at den
bærbare computer eller noget af dens tilbehør berøres.

•

Kun iTero-staven og den godkendte laptop skal tilsluttes USB-stikkene på huben.

•

Kun Align Technologys godkendte strømkabel bør bruges til at forbinde huben
med stikkontakten.

Trådløst netværk

Systemet er udstyret med en trådløs LAN-enhed.

Sikkerhedsklassifikationer

•

Type af beskyttelse mod elektrisk stød: Klasse 1

•

Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Type BF.

•

Beskyttelsesgrad mod skadelig indtrængning af vand: Almindelig.

•

Udstyr ikke egnet til brug i tilstedeværelse af brændbare bedøvelsesblandinger.

•

Betjeningsmåde: Løbende.

Receptpligtig
sundhedsanordning

Systemet fungerer som receptpligtigt medicinsk udstyr og bør kun betjenes af
kvalificerede sundhedsudbydere.
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Scanner-advarsler

Rengøring &
desinfektion

•

Staven udsender rødt laserlys (680 nm klasse 1) samt hvide LED-emissioner
og 850 nm LED-emissioner. Normal brug af staven udgør ingen fare for det
menneskelige øje. Læger bør dog afholde sig fra at lyse med staven direkte
ind i patientens øjne.

•

Undgå at vride, knytte knuder på, trække i og træde på kablet.

•

Når systemet ikke er i brug, skal staven placeres i holderen med sonden mod
touchskærmen, så der ikke vil være nogen øjenkontakt med laserstrålen, den
flimrende hvide LED-emission og 850nm LED-emission.

•

Aktiver kun staven, mens spidsen af staven er i patientens mund.

•

Undgå at placere staven i holderen, mens scanningen stadig er aktiv.

•

Hvis der opstår en funktionsfejl i scanneren og der observeres fysisk skade,
skal du stoppe scanningen og ringe til kundesupport.

•

For at undgå krydskontaminering er det obligatorisk at:
o

•

o
o

Rens og desinficerer staven, som beskrevet i afsnit 10.2, og udskift
engangshylstret som beskrevet i afsnit 1.3.3.1.1efter hver patientsession.
Fjern og udskift handsker efter hver patientsession.
Bortskaf revne, forurenede eller fjernede handsker.

Bortskaf scannerhylstre i overensstemmelse med de gældende
betjeningsprocedurer eller lokale forskrifter for bortskaffelse af forurenet
medicinsk affald.

Udpakning &
installation

Systemet skal pakkes ud og installeres efter Align Technologies instruktioner, som
er beskrevet i 2.1.

Arbejdsmiljø

•

Systemet skal flyttes meget nænsomt fra rum til rum for at undgå skade.

•

Bloker ikke lufthullerne på staven og skærmen.

•

Systemet er kun beregnet til indendørs brug. Det bør ikke udsættes for direkte
sollys, overflødig varme eller fugtighed.

•

Kun laptop-konfiguration: Hvis iTero Element 5D laptop-konfigurationen lige er
kommet ind på kontoret fra et varmt, koldt eller fugtigt miljø, skal den stilles til side,
indtil den har tilpasset sig til stuetemperatur for at undgå intern kondensation.

elektromagnetisk
interferens

ADVARSEL: Denne enhed er blevet testet og opfylder kravene til medicinsk udstyr
i henhold til standard-- IEC6060112.
Denne standard er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens
i en typisk medicinsk installation. På grund af udbredelsen af radiofrekvente
transmitterende udstyr og andre kilder til elektrisk og elektromagnetisk inteferens
i sundhedsmiljøet (f.eks. mobiltelefoner, mobile tovejsradioer, elektriske apparater,
RFID) er det dog muligt, at høje niveauer af sådan interferens som følge af kildens
nærhed eller styrke, kan resultere i afbrydelse af ydeevnen af denne enhed. I dette
tilfælde kan enheden returneres til betjeningstilstand efter brugerindgriben eller
ved-autoregendannelse.

Generelt

vi

ADVARSLER:
•

Denne enhed må på ingen måde ændres.

•

Kun hjulstandskonfiguration: Touchskærmen skal altid fastgøres til stativet
efter montering.
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1 Indledning
ITeroElement 5D intra-oral scanner er Align Technologys nyeste generation af integreret hardware (scanner)
og softwaresystem.
Dette all-in-one-system er tilgængeligt på en skærm med et fuldt interaktivt touchskærm-display og en
brugervenlig-- stav. Topografien af en patients tænder kan ses på skærmen, når de scannes, og
bestemmelse af graden af okklusion af bidet kan analyseres, når scanningen er afsluttet.
ITero Element 5D-systemet kombinerer:
•

3D scanning: Optagelse og visualisering af topografiske 3D-data og 2D-billeddannelse med et intraoralt kamera.

•

NIRI technology (Teknologi): Indfangning af data under tandoverfladen uden skadelig stråling, der skal
bruges som et diagnostisk hjælpemiddel til påvisning af inter-proksimalt carious læsioner over gingiva og
til overvågning af fremskridt med sådanne læsioner. Se afsnit 1.5 for mere information om NIRI.

ITero-softwaren inkluderer også administrative muligheder, der gør det muligt for brugeren at:

1.1

•

Udfyld en ny recept

•

Indsæt en ny ordre for en eksisterende patient eller ny patient

•

Se igangværende ordrer.

•

Gennemgå og/eller følg tidligere ordrer

Påtænkt anvendelse
iTero Element 5D er en intra-oral scanner med følgende funktioner og tiltænkt brug:

1.2

•

Det optiske indtryk (CAD/CAM)-funktion på iTero Element 5D er beregnet til optagelse af de topografiske
billeder af billeder af tænder og mundvæv. Data fra iTero kan kan bruges i forbindelse med produktion af
tandlægeapparater (f.eks. justeringer, seler, apparater osv.) og tilbehør.

•

iTero Element 5D-software bruges sammen med iTero-scanneren til at tage digitale 3D-aftryk af tænder,
blødt mundvæv og strukturer samt bideforhold. Softwaren styrer behandlingen af dataene, letter
integrationen af data og eksporterer det til CAD/CAM-fabrikation af tandlæge-restaureringer,
ortodontiske enheder, anlæg og tilbehør. Ud over at scanne data kan forskellige patient- og
journaloplysninger importeres/eksporteres eller anvendes til simuleringsformål. Andre funktioner er
tilgængelig for bekræftelse og service af systemet og til at fungere som en ordrestyringsværktøj.

•

iTero Element 5D NIRI-funktionaliteten er en diagnostisk hjælp til påvisning af interproximale
carieslæsioner over tandkødet og til overvågning af udviklingen af sådanne læsioner.

Fordele
ITero Element 5D-systemet giver vigtige fordele i forhold til eksisterende kroneproduktionsmetoder, herunder
pulverfri scanning, større kroneproduktionsnøjagtighed, samt øjeblikkelig feedback under scanningen.
Se vores hjemmeside http://www.itero.com for at lære, hvordan iTero Service kan forbedre din forretning
ved at øge patienttilfredsheden, forbedre kliniske resultater og øge praksissens effektivitet.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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1.3

iTero Element 5D hardware
ITero Element 5D-scanneren fås i to modeller:
•

iTero Element 5D-hjulstanderkonfiguration

•

iTero Element 5D laptop-konfiguration (kun tilgængelig i udvalgte lande)
Se http://www.itero.com/da/products/itero_element_flex for minimum systemkrav.

1.3.1

Konfiguration af hjulstand
Systemet set foran
A

Touchskærm

B

Tænd-/slukknap

C

Strømindikator

D

Stav

E

Holder

F

Hjulbase

Figur 1: iTero Element 5D-hjulstanderkonfiguration set forfra

2
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Systemet set bagfra
A

Stik til stav

B

Stav-kabel

C

Skærmstrømkabel

Figur 2: iTero Element 5D-hjulstanderkonfiguration set bagfra

1.3.2

iTero Element 5D laptop-konfiguration
A

Laptop
touchscreen

B

iTero Element
5D hub

C

Stav og holder

Figur3: iTero Element 5D laptop-konfiguration

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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1.3.2.1

Transportering af iTero Element 5D laptop-konfiguration
For at beskytte mod det maksimale system anbefales det at følge nedenstående instruktioner, når du
transporterer systemet:
1. Fastgør det blå beskyttelseshylster på staven.
2. Anbring alle genstande i den medfølgende bæretaske for at flytte systemet mellem kontorer.

Figur 4: iTero Element 5D bærbar konfiguration i den medfølgende bæretaske

3. Sørg for, at tasken holdes tør for at beskytte systemkomponenterne for fugtighed.

1.3.3

iTero Element 5D stav
A

Engangshylster

B

Touchpad

C

Sideknapper:
Scan, til/fra,
aktivering af
touchpad

D

Luftventiler

E

Aftageligt
stavkabel
med USB-stik

Figur 5: iTero Element 5D stav

Bemærk: For at beskytte stavkablet, hvis der bruges for meget trækkraft, er kabeldækslet designet
ti at løsne sig fra staven. Hvis dette sker, skal du forsigtigt sætte det fast igen.

4
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1.3.3.1

Stavhylstre
Der er 2 typer stavhylstre:
•

Beskyttelseshylster: Når scanneren ikke er i brug, skal du bruge den blå beskyttelseshylster
til at beskytte den optiske overflade på staven.

•

Engangshylster: Brug et ny engangshylster inden du scanner en patient.

Figur 6: Beskyttelseshylster

1.3.3.1.1

Figur 7: Engangshylster

Udskiftning af stavhylstrene mellem patienterne
Stavhylstrene er beregnet til engangsbrug og skal bortskaffes og udskiftes efter hver patient for at undgå
krydskontaminering.
Inden du scanner en patient, bliver du bedt om at bekræfte, at et nyt hylster er knyttet til staven, som
beskrevet i afsnit 4.1.2.
ADVARSEL:
Bortskaf
scannerhylstrene
i
overensstemmelse
med
de
betjeningsprocedurer eller lokale regler for bortskaffelse af forurenet medicinsk affald.

gældende

Sådan udskiftes stavhylstret:
1. Tryk let på midten af ærmet, træk hylstret langsomt ud af staven og kasser.

Figur 8: Fjernelse af et stavhylster

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

5

iTero Element 5D brugervejledning

ADVARSEL: OPTISK OVERFLADE!
RØR IKKE den optiske overflade. Kontakt kan forårsage skade. Hvis det er nødvendigt at rengøre, skal
du bruge den- antistatiske klud, der findes inde i hylsterboksen. Se instruktionerne i ærmeboksen for at
få flere oplysninger.

Figur 9: Stavens optiske overflade

2. Rens og desinficér staven, som beskrevet i afsnit 10.2.
3. Skub forsigtigt et nyt hylster på spidsen af staven, indtil den klikker på plads.
Bemærk: Hvis scanneren ikke bliver brugt umiddelbart efter, skal du sætte det blå beskyttelseshylster på.

Figur 10: Skub forsigtigt det nye hylster på plads

1.4

iTero Element 5D-software
ITero Element 5D-systemet indeholder følgende eksklusive softwarefunktioner:

6

•

Bekræftelse af, at der bruges et nyt stavhylster før scanning, som beskrevet i afsnit 4.1.2

•

Slå 3D- og søgeskærmen under scanning, som beskrevet i afsnit 4.2.4

•

Slå farvetilstand og NIRI-tilstand i søgeren under scanning, som beskrevet i afsnit 4.2.5

•

Visning af et interessant område efter scanning ved hjælp af gennemgangsværktøjet, som er beskrevet
i afsnit 4.3.6

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Nye iTero Element 5D-hjulstandssystemer leveres med den installerede software. Se afsnit 2.2 for at
installere softwaren på en iTero Element 5D bærbar konfiguration.

1.5

Arbejder med near infra-red imaging (NIRI)
NIRI er en metode inden for spektroskopi, der bruger det infrarøde område af det elektromagnetiske
spektrum (850 nm) til at skabe et billede af området under tandoverfladen.

Radiobølger
AM
100 m

FM
1m

TV

Infrarødt
Radar
1 cm.

0,01 cm

1000 nm

ultraviolet

Røntgenstråler

10 nm

Gammastråler

0,01 nm

0,0001 nm

SYNLIGT SPEKTRUM

700 nm

600 nm

500 nm

400 nm

Figur 11: Synligt lysspektrum, der viser NIRI på bølgelængden 850nm

Når staven er placeret over tanden, giver NIRI billedbehandling af området under tandoverfladen.
Strukturens gennemsigtighed oversættes til lysstyrkeniveauet i NIRI-billedet - jo højere gennemsigtighed, desto
mørkere er objektet og vice versa. Tandemalje er gennemskinnelig for NIRI og vil se mørkt ud. Dentin og enhver
interferens i emaljen, f.eks. karies, er reflekterende og får lyset til at sprede sig og vil derfor se lyst ud.
A

Stav placeret på tandoverfladen

B

Tandemalje er gennemskinnelig

C

Dentin og karies reflekterer

Figur 12: Reflekterende koncept - sund emalje er gennemsigtig, mens dentin og karies er reflekterende

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Bemærk: NIRI-billedet skal bruges sammen med den aktuelle standard for pleje af karies-påvisning og
erstatter det ikke.
For mere information om brug af NIRI og de kliniske fordele henvises til http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf

1.6

Om dette dokument
Dette dokument giver generelle oplysninger og en oversigt over iTero Element 5D-applikationen. Derudover
beskriver den, hvordan man monterer systemet, installerer softwaren på iTero Element 5D laptopkonfigurationer, starter og lukker systemet, hvordan man håndterer staven og kablet, hvordan man renser og
desinficerer staven, og hvordan man udskifter hylstrerne mellem patienter.

8

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

iTero Element 5D brugervejledning

2 Kom godt i gang
2.1
2.1.1

Monteringsvejledning
Montering af iTero Element 5D hjulstands konfigurationsscanner
Følg instruktionerne herunder for at samle iTero Element 5D-hjulstandsscanner.

AC-strømboks

A

Hjulstander

B

Stav med

Batteri

Klik

DCpower

Tænd/
sluk-knap

Stav

Der kræves
to personer
til installation

kabel
C

Stavholder

D

HD-touchskærm

E

Eksternt
batteri

F Strømledning

1. Kontroller kassernes indhold.

2. Tilslut stolpen til hjulbasen

3. Spænd de to unbrakoskruer vha.
den større unbrakonøgle.

4. Fjern dækslet fra bagsiden
af håndtaget.

5. Fastgør stavholderen til
hjulsstativets forside.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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6. Hold holderen.

7. Spænd bagsiden af stavholderen
med unbrakoskruen ved hjælp af
den mindre unbrakonøgle.

8. Sæt dækslet på plads igen bag
håndtaget

9. Fjern magnetdækslet fra
bagsiden af hjulstanderens
ramme

10. Løsn fingerskruerne, og fjern
batteridækslet.

11. Skub batteriet ind i
batterispalten og spænd
fingerskruerne.

12. Løft berøringsskærmen for at
montere den.

13. Vend scanneren og spænd
tommelfingerskruen for at sikre
skærmen.

14. Tilslut strømkablet til porten
mærket DC som vist på det
næste billede.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Strømkabel tilsluttet.

15. Fastgør det magnetiske
bagdæksel.

16. Placér staven i holderen.

17. Tilslut stavkablet til bagsiden af
touchskærmen.

18. Fastgør strømkablet til
undersiden af hjulstanderen.

19. Fastgør kablet til bunden af
hjulstanderen med klemmen.

20. Placer webkameraet på
touchskærmen til fjerntræning
eller support-sessioner.

21. Tilslut webkameraet til USB-porten 22. Sæt strømkablet i stikkontakten,
i bunden af touchskærmen.
og tryk derefter på tænd/slukknappen for at tænde scanneren.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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2.1.2

Montering af iTero Element 5D laptop konfiguration scanner
Følg vejledningen nedenfor for at samle din iTero Element 5D bærbar konfigurationsscanner:

A

Hub og hub-strømkabel

B

Holder

C

Stav og stav-kabel

D

USB-kabel til tilslutning af
bærbar computer og hub

3. Tilslut USB-kablet til huben

1. Placér staven i holderen

2. Tilslut hub-strømkablet til huben.

4. Forbind USB-kablet til den
laptoppen.

5. Slut stavkablet til huben.

6. Sæt hubens strømkabel
i stikkontakten.
Bemærkninger:

12

•

Huben skal altid være
tilsluttet en stikkontakt.

•

Laptoppen skal sluttes til en
stikkontakt under intraoral
scanning.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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2.2

Installation af iTero Element 5D-softwaren - laptop-konfiguration
Nye iTero Element 5D-hjulstandssystemer leveres med den software, der er installeret, men brugeren skal
installere softwaren på iTero Element 5D-laptop-konfigurationssystemer.
Bemærk: Inden du installerer iTero Element 5D Laptop-konfigurationssoftware, skal du installere alle
tilgængelige Windows-opdateringer. Nye Windows-computere bør installere opdateringer automatisk.
For korrekt softwareinstallation og konfiguration af dit iTero Element 5D Laptop-konfigurationssystem skal du
sikre dig følgende:
•

Staven sidder fast i holderen og forbundet til huben

•

Huben er tilsluttet laptoppen

•

Laptoppen lades op under hele softwareinstallationen.

Sådan installeres iTero Element 5D-softwaren på en iTero Element 5D laptop-konfiguration:
1. Installer alle tilgængelige Windows-opdateringer.
a. For at lede efter Windows-opdateringer skal du åbne vinduet Windows Settings (Windows-indstillinger)
(Winkey + I) og klikke på Update & Security (Opdater & Sikkerhed)
b. Klik på Windows Update (Windows-opdatering).
c.

Klik på Check for updates (Tjek for opdateringer) for at se, om der er nye opdateringer tilgængelige.

2. I den registrerede email-indbakke skal du lede efter mailen “Din iTero blev sendt”, som inkluderer
downloadinstruktionerne.
3. Klik på linket for at få adgang til softwarens downloadside eller gå til http://download.itero5D.com.
4. Klik på knappen Get Started (Kom i gang) på siden. FirstTimeInstaller.exe filen vil downloades.
5. Kør den downloadede installationsfil og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen
af iTero-softwareinstallationen.
Welcome (Velkomst)skærmen vises. Fortsæt som beskrevet i afsnit 2.3 nedenfor.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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2.3

Log ind på iTero Element 5D-scanneren for første gang
Når du tænder for iTero Element 5D for første gang, vises Welcome (Velkomst) skærmen:

Figur 13: Velkomstskærm

Vælg det ønskede sprog og en af følgende tilstande:
•

Demo Mode: (Demotilstand: )lader dig lære scannerens funktioner at kende og udføre
øvelsesscanninger uden at sende scanningerne. Se afsnit 2.4 for mere information.

•

Make It Mine: (Gør det til min): Gør det muligt at registrere scanneren. Se afsnit 2.5 for mere
information.

Bemærk: Hvis du vælger indstillingen Demotilstand før indstillingen Gør den til min, er du nødt til at
genstarte scanneren for at få adgang til indstillingen Gør den til min.

2.4

Arbejde i Demotilstand
Demotilstand er designet til at træne nye medarbejdere og til at øve scanning. Demotilstand er til enhver tid
tilgængelig for tandpleje til at træne på en iTero Element 5D-enhed, til scanningsteknikker, vejledende
retningslinjer for receptformularer, casetyper og for at gøre sig bekendt med iTero-grænsefladen.
Demotilstand indeholder alle aspekter af scanningsprocessen og inkluderer en lang række eksempler på
tilfælde, såsom kliniske tilfælde, Invisalign-sager og genoprettende tilfælde. Derudover vises democases, der
kan bruges til demonstration og træning af iTero Element 5D gennemgangsværktøjet og kliniske indikationer
vist af NIRI.
Når Demotilstand bruges til at øve scanning, vil en let stribet baggrund og et rødt tag i øverste venstre hjørne
indikere Demotilstand. Demotilstand er tilgængelig fra Welcome (Velkomst) skærmen, når du logger ind
første gang eller på ethvert tidspunkt ved at trykke på iTero-logoet på startskærmen.
Bemærk: Eventuelle scanninger fanget i Demotilstand kan ikke gemmes eller indsendes til patientbehandling.

14
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Sådan åbnes Demotilstand efter man er logget ind:
1. Tryk på iTero Element logoet øverst på scannerskærmen.

Figur 14: iTero Element-logo

2. Tryk på Demo Mode (Demotilstand).

Figur 15: Demotilstand indstilling

Login-vinduet vises, så du kan vælge demobrugeren.

Figur 16: Login-vindue med en liste over demobrugere

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3. Hvis du vil se iTero Element 5D-cases, skal du vælge Dr. Demo, iTero bruger på Doctor Name
(Doktornavn) rullelisten.

Figur 17: Demo-login knap

4. Tryk på Demo-login.
Startskærmen til Demotilstand vises med Demo Mode (Demotilstand) øverst til venstre i vinduet.

Figur 18: Startskærm for Demotilstand

16
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5. Hvis du vil se democases, skal du trykke på Orders (Ordrer) for at få vist en liste over igangværende
ordrer, samt en liste over de tidligere ordrer.
Ud over eksemplerne på genoprettende og ortodontiske scanningstyper vises følgende iTero Element
5D demovase på listen over Past Orders (tidligere ordrer):
o

Demo, 5D NIRI

o

Demo, 5D med restaureringer

o

Demo, 5D proximal karies

Figur 19: iTero Element 5D democases vist på listen over tidligere ordrer

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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6. Tryk på den påkrævede democase.
Den valgte case udvides til at vise følgende indstillinger:

Figur 20: Rude for tidligere ordrer - indstillinger

For mere information om arbejde med ordrer, se afsnit 6.

2.4.1

Afslut Demotilstand
Sådan afslutter du Demotilstand:
•

Tryk på iTero Element-logoet, og tryk derefter på Exit Demo (Afslut demo) for at afslutte demotilstand.

Figur 21: Afslut Demotilstand

18
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2.5

Registrering af scanneren - Gør den til min-processen
Når du registrerer scanneren, har du brug for følgende for at afslutte registreringsprocessen:
•

Brugernavn

•

Brugeradgangskode

•

FirmaID

Du vil modtage en e-mail fra en iTero-repræsentant med loginoplysninger og detaljerede oplysninger
om hvordan Make it Mine (Gør den til min) processen.
Bemærk: Hvis du går til Demotilstand fra Welcome (Velkomst) siden, før du registrerer scanneren,
er du nødt til at genstarte scanneren for at få adgang til Make it Mine (Gør den til min) indstillingen.
Sådan registreres scanneren:
1. Vælg det ønskede sprog.
2. Tryk på Make It Mine (Gør den til min).
Connect (Forbind) siden vises.

Figur 22: Valg af netværk

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3. Vælg den krævede netværksforbindelse, og tryk så på Next (Næste).
Kommunikationen med Align er verificeret.

Figur 23: Bekræftelse af kommunikationen med Align

4. Når bekræftelsen er afsluttet, skal du trykke på Next (Næste).
Time Zone (Tidszone)siden vises.

Figur 24: Valg af din tidszone
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5. Tryk på Next (Næste), hvis standardtidszonen er korrekt, eller vælg din tidszone på rullelisten, og tryk
derefter på Apply (Anvend).
Siden Register System (Registrer System) vises.

Figur 25: Registrering af systemet for at tilpasse opsætningen

6. Indtast din email, adgangskode og virksomheds-ID i de angivne felter, og tryk derefter på Register
(Registrer).
Scanner Configuration (Scannerkonfiguration) siden vises, der viser din iTero-abonnementspakke.

Figur 26: iTero-abonnementspakke

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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7. Tryk på Next (Næste).
Siden Livense Agreement (Licensaftale) siden vises.

Figur 27: Licensaftale

8. Når du har gennemgået licensaftalen, skal du markere afkrydsningsfeltet for at acceptere betingelserne i
aftalen og derefter trykke på Next (Næste).
Systemet tjekker for en opgradering og opgraderes til den nyeste version, hvis relevant.

Figur 28: Leder efter opdateringer
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9. Tryk på Next (Næste).
Systemet er registreret og er klar.

Figur 29: Systemet er registreret og klar

10. Tryk på Login to iTero Element (log ind på iTero Element) for at logge på systemet, som beskrevet i
det følgende afsnit.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3 Brug af iTero Element 5D-scanneren
3.1

Log ind på scanneren
Når scanneren er tændt, vises login vinduet.

Figur 30: Login-vindue

Sørg for, at dine MyAligntech-kontooplysninger er klar, når du logger ind på iTero-scanneren. Du skal bruge
dit navn, email og adgangskode. Udfyld alle de nødvendige felter, og tryk derefter på Login knappen.
Sådan logger du ind i scanneren:
1. Vælg dit brugernavn fra Doctor Name (Doktornavn) rullelisten.
2. Indtast den mailadresse, du brugte, da du registrerede dig hos myaligntech.com. Din mailadresse vises
automatisk, hvis du markerede afkrydsningsfeltet Remember Me (Husk mig) i en tidligere login-session.
3. Indtast din adgangskode. Hvis du har glemt din adgangskode, kan du nulstille den, som beskrevet
i afsnit 3.1.1.
4. Marker afkrydsningsfeltet Remember Me (Husk mig) for at systemet skal huske din mailadresse
i fremtidige sessioner. Du skal stadig indtaste din adgangskode for at få adgang til scanneren.
5. Klik på Login.

24
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ITero Element 5D-startskærmen vises.

Figur 31: iTero Element 5D start skærm

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3.1.1

Nulstilling af din adgangskode
Du kan nulstille din adgangskode om nødvendigt.
Sådan nulstilles din adgangskode:
1. I login vinduet skal du trykke på Forgot Password (Glemt adgangskode).

Figur 32: Glemt adgangskode-knap

Et vindue vises, der beskriver, hvad du skal gøre derefter.

Figur 33: Email-feltet til glemt adgangskode

2. I feltet Email skal du indtaste den mailadresse, som du brugte til at registrere til myaligntech.com.

26

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

iTero Element 5D brugervejledning

3. Klik på Submit (Indsend).
Dit forudbestemte sikkerhedsspørgsmål vises.

Figur 34: Felt for sikkerhedssvar

4. Indtast svaret på dit sikkerhedsspørgsmål.
En midlertidig adgangskode sendes til dig.
5. Brug den midlertidige adgangskode til at logge på myaligntech.com og nulstil derefter din adgangskode.
6. Hvis du ikke kender din registrerede mailadresse, skal du kontakte iTero kundesupport.

3.2

Logger ud af scanneren
For at beskytte dine patientoplysninger skal du logge ud af scanneren, når den ikke er i brug.
Som standard logges du ud efter en foruddefineret periode med inaktivitet, som kan defineres
i loginindstillingerne, som er beskrevet i afsnit 3.6.3.1.
Sådan logger du ud af scanneren:
1. Tryk
2. Tryk på

for at vende tilbage til startskærmen.
for at logge ud af systemet.

Login vinduet vises, og den næste bruger kan logge ind på systemet.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3.3

Slukning af scanneren
Det anbefales at slukke systemet ved slutningen af dagen for at lade softwareopdateringer installeres.
Sådan slukker du scanneren:
1. Luk alle filer og programmer.
2. Tryk på, og slip strømknappen nederst til højre på skærmen for at slukke systemet.
Advarsel: Ved at holde knappen nede i mere end 4 sekunder aktiveres en hård nulstilling, hvilket kan
forårsage problemer som grå og blå skærme.

3.4

Flytning af scanneren på kontoret
ITero Element 5D-scanneren kan flyttes på kontoret.
Sådan flyttes scanneren:
1. Sørg for, at staven er placeret ordentligt i holderen.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Anbring systemet på dets nye placering, og slut det til en stikkontakt.

3.5

Brugergrænseflade
iTero Element 5D-systemet har en intuitiv brugergrænseflade til udførelse af digitale scanninger til
genoprettende eller ortodontisk brug. Touchskærmen og knapperne på staven bruges til at svare på
skærminstruktioner under scanningsprocessen.
Se afsnit 3.5.2 for en liste over touchskærmsbevægelser, som kan bruges.

Figur 35: iTero Element 5D start skærm
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De følgende knapper vises på startskærmen:
Battery (Batteri): Tryk for at få vist den resterende opladning på iTeros eksterne batteri.
En batteriindikator vil vise procentdelen af den resterende batteriopladning.
Når batteriikonet viser et lynsymbol, oplades batteriet.

Figur 36: Resterende batteriopladning

Læringscenter: Tryk for at få adgang til træningsmaterialer og uddannelsesvideoer
til din iTero Element 5D scanner.

Lock (Lås): Tryk for at logge ud af din konto, når iTero Element 5D ikke er i brug,
som beskrevet i afsnit 3.2. Dette vil medvirke til at sikre, at tandklinikken er HIPAAkompatibel, og at al medicinsk information er sikker.
Tip: Du skal låse systemet, mens du renser det for at undgå utilsigtede indtastninger.
Settings (Indstillinger): Tryk for at justere præferencerne for din iTero Element 5D,
for eksempel til stavkonfiguration, lokalisering, brugerindstillinger og mere.
Se afsnit 3.6 for mere information.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Help (Hjælp): Tryk for at få vist et gennemsigtigt hjælpeoverlay med tip for hjælp til
at navigere rundt i funktioner og værktøjer.

Figur 37: Hjælpeoverlay

I denne visning skifter knappen til
. Tryk på knappen for fjernhjælp fra
kundesupport. Kundesupport er tilgængelig fra ethvert hjælpeoverlay.
Bemærk : Ring til kundesupport, før du prøver at oprette en fjernforbindelse.
Tryk hvor som helst for at lukke hjælpeoverlayet og gå tilbage til den relevante skærm.
Ny scanning: Tryk for at åbne vinduet med New Scan (Nye scanning) for at udfylde
Rx, før du starter en ny scanning.
Se afsnit 4 for mere information.

Patienter: Tryk for at se Patients (Patienter) siden med en liste over alle dine
patienter, deres diagramnummer og sidste scanningsdato.
Se afsnit 5 for mere information.

Ordrer: Tryk for at få vist en liste over alle dine ordrer.
Se afsnit 6 for mere information.

Beskeder: Tryk for at se dine meddelelser fra Align Technology.
Se afsnit 7 for mere information.

Knapperne for Battery (Batteri) og Settings (Indstillinger) vises også i alle scannervinduerne, som
beskrevet i afsnit 3.5.1.
30
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3.5.1

Scanner værktøjslinje
Følgende værktøjslinje vises øverst i hvert af scannervinduerne:

De 4 midterste knapper viser den aktuelle status for scanningsprocessen.
Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
Viser det aktuelle trin i scanningsprocessen, som også er indikeret med den relevante
fremhævede knap på værktøjslinjen.
Tryk for at vende tilbage til vinduet New Scan (Ny scanning) for at se Rx, som beskrevet
i afsnit 4.1.
Tryk for at gå til Scannings-tilstand for at scanne patienten, som beskrevet i afsnit 4.2.
Tryk for at flytte til visningstilstand for at se den scannede model, som er beskrevet i afsnit 4.3.
Tryk for at sende den scannede model til laboratoriet, som er beskrevet i afsnit 4.4.
Tryk for at få vist den resterende opladning på iTeros eksterne batteri.
En batteriindikator vil vise procentdelen af den resterende batteriopladning. Når batteriikonet
viser et lynsymbol, oplades batteriet.

Figur 38: Resterende batteriopladning

Tryk for at justere præferencerne for din iTero Element 5D, for eksempel til stavkonfiguration,
lokalisering, brugerindstillinger og mere.
Se afsnit 3.6 for mere information om indstillinger.
Tryk for at få vist et gennemskinneligt hjælpeoverlay med tip for at hjælpe med navigationen
i indstillinger og værktøjer.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Figur 39: Hjælpeoverlay

I denne visning skifter knappen til
. Tryk på knappen for fjernhjælp fra kundesupport.
Kundesupport er tilgængelig fra ethvert hjælpeoverlay.
Tryk hvor som helst for at lukke hjælpeskærmen og vende tilbage til den relevante skærm.

3.5.2

Touchskærmbevægelser
iTero Element 5D-programmet understøtter touchskærm- (også kendt som multi-touch-) bevægelser. Disse
bevægelser er foruddefinerede bevægelser, der bruges til at interagere med multi-touch-enheder.
Eksempler på almindelige touchskærmbevægelser:
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Tryk

Dobbelttryk

Langt tryk

Rul

Rotér

Swipe

Panorér

Zoom ud

Zoom ind
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3.6

Definition af scannerindstillinger
Scannerindstillingerne giver dig mulighed for at definere dine præferencer og de indstillinger, der vises som
standard, når du bruger scanneren.
Sådan defineres scannerindstillingerne:
1. Klik på

knappen.

Settings (Indstillinger) vinduet vises.

Figur 40: Indstillingsvinduet

2. Tryk på de indstillinger, som du gerne vil definere.
o

Computerindstillinger, beskrevet i afsnit 3.6.1

o

Brugerindstillinger, defineret i afsnit 3.6.2

o

Systemindstillinger, beskrevet i afsnit 3.6.3

Det relevante vindue åbnes.
3. Foretag dine ændringer, og tryk
(Indstillinger) vinduet.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3.6.1

Definition af computerindstillinger
Computerindstillingerne giver dig mulighed for at definere lysstyrke, lydstyrke, Wi-Fi og tidszoneindstillinger
for scanneren.

3.6.1.1

Definition af standardindstillingen for lysstyrke
For at definere standardindstillingen for lysstyrke skal du trykke på knappen Brightness (Lysstyrke), flytte
skyderen til det påkrævede lysstyrkeniveau og derefter trykke på
tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.

for at gemme dine ændringer og vende

Figur 41: Indstillinger for lysstyrke

3.6.1.2

Definition af standard lydstyrkeindstillingen
For at definere standardsystemvolumen skal du trykke på knappen Volume (Lydstyrke), flytte skyderen til
det krævede lydstyrkeniveau og derefter trykke
(Indstillinger) vinduet.

for at gemme dine ændringer og vende tilbage til Settings

Figur 42: Lydstyrkeindstillinger

Ud over systemlyden definerer lydstyrkeindstillingerne lydstyrken for indholdet fra læringscentret
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3.6.1.3

Definition af Wi-Fi-indstillinger
Første gang du tilslutter din scanner til klinikkens Wi-Fi-netværk, skal du tilføje din adgangskode. Derefter
forbindes scanneren automatisk som standard.
Sådan opretter du forbindelse til Wi-Fi-netværket:
1. Tryk på Wi-Fi knappen.
Der vises en liste over Wi-Fi-netværk i nærheden.

Figur 43: Liste over nærliggende Wi-Fi-netværk

2. Vælg dit kliniknetværk, og klik på Connect (tilslut).
3. Indtast din netværkssikkerhedsnøgle (adgangskode) i vinduet, og klik derefter på Connect (tilslut).

Figur 44: Tilslutning til klinikken Wi-Fi-netværk

Scanneren opretter forbindelse til Wi-Fi-netværket, og statussen ændres til Connected (Tilsluttet).

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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4. Hvis du ikke vil oprette forbindelse automatisk til netværket, skal du trykke på det netværk, du er tilsluttet,
og derefter trykke på Forget (Glem).
Du skal vælge det påkrævede netværk og indtaste Wi-Fi-adgangskoden næste gang du vil oprette
forbindelse.

Figur 45: Glem eller afbryd forbindelsen fra netværket

5. Klik på Disconnect (Afbryd forbindelse) for at afbryde forbindelsen fra netværket.
6. Tryk
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for at gemme dine indstillinger og vende tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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3.6.1.4

Definition af din tidszone
For at definere din tidszone skal du trykke på knappen Timezone (Tidszone), vælge din tidszone på
rullelisten og derefter trykke på
vinduet.

for at gemme dine ændringer og vende tilbage til Settings (Indstillinger)

Figur 46: Indstillinger for tidszone

Bemærk: Tidszoneindstillingerne er kun tilgængelige, når du er logget på scanneren.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3.6.2

Definition af brugerindstillinger
Brugerindstillinger gør det muligt for enhver bruger at definere de indstillinger, der vises som standard, når
den specifikke bruger logger ind på scanneren.

3.6.2.1

Definition af scanningsindstillinger
Du kan definere de standardindstillinger, der bruges, når du scanner en patient
Sådan defineres scanningsindstillingerne:
1. Tryk på knappen Scan Settings (Scanningsindstillinger).

Figur 47: Scannerindstillings-vinduet
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2. Vælg dine standard scanningsindstillinger fra Scan Settings (Scanningsindstillinger) vinduet.
Scaningsindstillinger
Scanningsposition

Gyro-orientering

Touchpad orientering

Scan Indstillinger
Vælg din position, mens du scanner patienten:
•

Bag patienten

•

Foran patienten

Vælg standard gyro-orientering:
•

Stavens tip mod skærm

•

Stavens base mod skærm

Vælg standard touchpad-orientering:
•

Stavens tip mod skærm

•

Stavens base mod skærm

Mirror Viewfinder for
Upper Jaw (Spejlvend
søger for overkæbe)
afkrydsningsfelt

Marker dette afkrydsningsfelt for at definere søgerens orientering, når du
scanner overkæben.

Show color while
scanning check (Vis
farve under scanning)
afkrydsningsfeltet

Marker dette afkrydsningsfelt for at scanne i farve som standard.

Scanningsordre

Vælg rækkefølgen, hvor kæberne skal scannes:

Ordre for
genoprettende kæbe

Ordre for
genoprettende
forberedelse

Enable guidance
hints (Aktiver
vejledningshints)
afkrydsningsfelt

•

Overkæbe først

•

Underkæbe først

Vælg rækkefølgen, hvor kæberne skal scannes for genoprettende cases:
•

Modsat kæbe først

•

Forberedt kæbe først

Vælg rækkefølgen, hvor de forberedte tænder og buer skal scannes i
genoprettende cases:
•

Forberedelser først

•

Bue først

•

Ingen vejledning

Marker dette afkrydsningsfelt for at få vist vejledning ved scanning, som
beskrevet i afsnit 4.2.1.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Scaningsindstillinger
Highlight
recommended
scanning
(Fremhæv anbefalet
scanningsområde)
afkrydsningsfelt

Scan Indstillinger
Marker dette afkrydsningsfelt for kun at fremhæve scanningsområdet på
navigationskontrollerne.

Figur 48: Kun scanningsområdet er fremhævet

Yderligere
scanningsfeedback

3. Tryk

40

Vægt de relevante afkrydsningsfelter for at vise områder med manglende
anatomi under scanning, som beskrevet i afsnit 4.2.3.1.
•

Ortodontisk

•

Restorativ

for at gemme dine ændringer og vend tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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3.6.2.2

Definition af Rx-indstillinger
Du kan definere de indstillinger, der vises som standard, når du åbner Scan Details (Scanningsdetaljer)
vinduet for at udfylde en ny Rx.
Sådan defineres Rx-indstillingerne:
1. Tryk på Rx Settings (Rx-indstillinger) knappen.

Figur 49: Rx-indstillingsvinduet

2. Vælg dine standard Rx-præferencer fra Rx Settings (Rx-indstillinger) vinduet.
Rx-indstilling
Tand-ID

Skyggesystem

Rx-muligheder
Vælg standard tand-ID-system:
•

FDI

•

ADA

•

Kvadrant

Vælg standard skyggesystem:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Andet

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Rx-indstilling
Casetype

Rx-muligheder
Vælg standard casetype:
•

Ingen standard

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Siddende fræsning

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera før-debond

•

Restorativ

Bemærk: Listen over tilgængelige indstillinger ændres i henhold til din
abonnementspakke.
3. Tryk

3.6.2.3

for at gemme dine ændringer og vend tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.

Definition af signaturindstillinger
Du kan definere standardindstillingerne, der vises, når du sender en ordre til laboratoriet.
Sådan defineres signatur-indstillinger:
1. Tryk på Signature Settings (Signatur-indstillinger) knappen.

Figur 50: Vindue for signatur-indstillinger
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2. Definer dine standardsignatur-indstillinger.
Signatur-indstilling
Licens

Tilføj dit licensnummer.

Underskrift

Tilføj din signatur.

Brug af signatur

Vælg en af følgende signatur-indstillinger:

3. Tryk

3.6.2.4

Signatur-indstillinger

•

Signer en gang og gem til brug med hver Rx

•

Gem ikke min signatur (kræver en signatur for hver Rx)

•

Deaktiver denne funktion (kun for denne bruger)

for at gemme dine ændringer og vend tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.

Definition af sprogindstillinger
Tryk på knappen Language (Sprog), vælg dit ønskede sprog fra rullelisten, og tryk derefter på
gemme dine ændringer og vend tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.

for at

Figur 51: Vinduet Sprogindstillinger
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3.6.3

Definition af systemindstillinger
Systemindstillingerne giver dig mulighed for at indstille login-indstillingerne, køre diagnosticering, se licenser,
se systemoplysningerne, synkronisere konfigurationen og definere eksportindstillingerne.

3.6.3.1

Definition af log ind-indstillinger
For at overholde fortroligheds- og sikkerhedsreglerne logges du ud af scanneren efter en foruddefineret
inaktivitetsperiode. Som standard er denne tid indstillet til 4 timer, men du kan ændre den om nødvendigt.
Sådan defineres inaktivitetsperioden:
1. Klik på Login Settings (Log ind-indstillinger) knappen.
Login Settings (Log ind-indstillinger) vinduet vises.

Figur 52: Vinduet Log ind-indstillinger

2. Vælg inaktivitetsperiode, hvorefter brugeren skal logges ud af scanneren. (Min tid: 10 minutter, maks tid:
10 timer)
3. Marker Keep login active during system restart (Behold log ind aktivt under systemstart)
afkrydsningsfeltet for at huske brugerens adgangskode, hvis systemet genstarter inden
inaktivitetslogoutperioden er gået.
4. Tryk
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for at gemme dine ændringer og vend tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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3.6.3.2

Kører diagnostik
Tryk på knappen Diagnostics (Diagnosticering) for at kontrollere netværksforbindelsen og hastigheden.
Sådan køres systemdiagnosticering:
1. Tryk på knappen Diagnostics (Diagnosticering).
Netværksforbindelsen og hastigheden kontrolleres.

Figur 53: Diagnosticeringsvindue

2. Tryk på

for at vende tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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3.6.3.3

Licenser
Tryk på knappen Licenses (Licenser) for at se en liste over tredjeparts-softwarekomponenter, der er
installeret på scanneren, og tryk derefter på

for at vende tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.

Figur 54: Vindue med licensinformation
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3.6.3.4

Systeminformation
Tryk på knappen System Information (Systemoplysninger) for at se detaljer om de softwareversioner, der
i øjeblikket er installeret, og hardware-serienumrene og ID, og tryk derefter på
Settings (Indstillinger) vinduet.

for at vende tilbage til

Figur 55: Vinduet Systeminformation

3.6.3.5

Synkroniser konfiguration
Tryk på knappen Sync Configuration (Synkroniseringskonfiguration) for at synkronisere eventuelle nye
opdateringer fra serveren, for eksempel nye softwareindstillinger.
Tryk på

for at vende tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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3.6.3.6

Eksportindstillinger
Du kan definere, hvor længe eksporterede filer skal opbevares, før de slettes. Derudover kan du få vist den
lokale netværksadresse for de eksporterede filer med fede skriftbogstaver (startende med “\\”). Denne
adresse er tilgængelig fra enhver computer i det lokale netværk.
Bemærk: Hvis det er nødvendigt, kan du til enhver tid eksportere filerne fra MyiTero.
Sådan redigeres eksportindstillingerne:
1. Tryk på knappen Export Settings (Eksportindstillinger).
2. Vælg antallet af dage, hvorefter de eksporterede filer skal slettes. Som standard er dette indstillet til 30 dage.

Figur 56: Export Settings (Eksportindstillinger) vinduet - sletning af eksporterede filer

3. Klik på Clear Export Data Now (Ryd eksportdata nu) for at slette de eksporterede filer med det samme.
4. Tryk på
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for at vende tilbage til Settings (Indstillinger) vinduet.
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4 Start af en ny scanning
Tryk på knappen New Scan (Ny scanning) for at starte scanningsprocessen.

Vinduet New Scan (Ny scanning) vises samt en værktøjslinje, der viser dit fremskridt under
scanningsprocessen.

Figur 57: Nyt scannervindue, der viser en tom Rx og statusværktøjslinjen øverst i vinduet

Scanningsprocessen kræver følgende trin, der vises på værktøjslinjen:

Udfyldning af Rx, som beskrevet i afsnit 4.1
Scanning af patienten, beskrevet i afsnit 4.2
Visning af scanningen, som beskrevet i afsnit 4.3
Sender scanningen til laboratoriet, som beskrevet i afsnit 4.4
Din aktuelle fremgang fremhæves på værktøjslinjen.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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4.1

Udfyldning i Rx
Det første trin i scanningsprocessen er at udfylde Rx (recept). Vinduet New Scan (Ny scanning) giver dig
mulighed for at indtaste patientens detaljer såvel som detaljer om casetype. Felter markeret med en rød
stjerne er obligatoriske.
Når du har udfyldt Rx, kan du trykke på
beskrevet i afsnit 4.2.

for at gå til Scanningstilstand og scanne patienten, som

Sådan udfyldes Rx:
1. Indtast patientens fornavn og efternavn i de angivne felter.
2. Fra Case type (casetype) rullelisten kan du vælge den påkrævede casetype.
Bemærk: Listen over viste casetyper afhænger af din abonnementspakke.

Figur 58: Valg af den påkrævede casetype

Følgende casetyper er tilgængelige som standard, afhængigt af om du har en genoprettende eller
ortodontisk abonnementspakke:

50

o

iRecord: En simpel scanning uden yderligere ændringer, hovedsageligt brugt til henvisning og
i stedet for at opbevare gipsmodellen, som krævet i loven. (Denne casetype kan senere ændres til
iCast eller Invisalign, hvis nødvendigt.)

o

Siddende fræsning: En genoprettende scanning uden behov for at sende scanningen til et
laboratorium til modellering og fræsning.

o

iCast: Det samme som iRecord, men viser ABO-modellen og et modelleringstrin, der kan fjerne
ubrugte data og justere bidet om nødvendigt. (Denne casetype kan senere ændres til Invisalign, hvis
nødvendigt.)
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o

Invisalign: Den grundlæggende scanning til Invisalign-behandling. Modellen skal scannes uden
huller for at sikre, at justeringerne passer perfekt til patientens tænder.

o

Vivera: En simpel scanning uden yderligere ændringer til oprettelse af en holder, der ligner en enkelt
Invisalign-aligner, som bevarer tændernes position efter behandling.

o

Vivera Pre-Debond: En scanning, der blev brugt på patienter, mens deres parenteser stadig sidder
fast. Vivera-holderne leveres derefter ved den gældende aftale.

o

Invisalign + iRecord: Optager filen (iRecord) og uploader en Invisalign-scanning til IDS-portalen.
Gemmer to forskellige scanninger, som det kan anmodes om i forbindelse med tilbagebetaling af
forsikring.

o

Restorative (Genoprettende): En scanning, du skal sende til et laboratorium til modellering eller
fræsning.


Udvidet - 6 tænder er scannet



Kvadrant - 4-6 tænder er scannet for en enkelt krone



Fuld bue - alle tænder scannes



Reference - ingen forberedt tand eller restaurering blev valgt

New Scan (Ny scanning) vinduet vises i henhold til den valgte casetype.

Figur 59: Ny Scanning vindue - iRecord-casetype

3. Afhængig af den valgte casetype skal du udfylde de relevante oplysninger.
o

o

Restorative (Genoprettende) og Chair Side Milling (Siddende fræsning) casetyper, se afsnit 4.1.1.
iCast: Marker Brackets Present (Bøjle tilstede) afkrydsningsfeltet, hvis der er bøjle på patientens
tænder.
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51

iTero Element 5D brugervejledning

o

iRecord:


Marker Brackets Present (Bøjle tilstede) afkrydsningsfeltet, hvis der er bøjle på patientens
tænder.



Marker Multi-Bite (Multi-bid) afkrydsningsfeltet, hvis der kræves en multi-bid scanning. Dette
giver dig mulighed for at bevare tobids-forholdet baseret på dine behov og vil levere præcise
bidoplysninger til laboratoriet for fremstilling af apparater, for eksempel apparater til søvnapnø.

Hvis din abonnementspakke inkluderer indstillingen Final Records, vil du være i stand til at vælge
behandlingsstadiet. For mere information refereres der til dokumentationen for Invisalign.
4. Hvis det er relevant, kan du vælge det laboratorium, som scanningen skal sendes til fra Send To
(Send til) rullelisten.
5. Marker afkrydsningsfeltet New sleeve attached (Nyt vedhæftet hylster) for at bekræfte, at der er
knyttet et nyt hylster til staven. Se afsnit 4.1.2 for mere information.

Figur 60: Afkrydsningsfelt med nyt hylster

6. Tryk
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på værktøjslinjen for at gå til scanningstilstand, som beskrevet i afsnit 4.2.
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4.1.1

Arbejde med genoprettende scanningstyper
Når du vælger genoprettende cases, skal du vælge den tand, der skal genoprettes, den nødvendige
restaurering, samt materialet, skygge osv.
For at scanne en genoprettende eller siddende fræsning.
1. Fra Case Type (Casetype) rullelisten skal du vælge Restorative (Genoprettende).
Et tanddiagram vises i vinduet.

Figur 61: Nyt scannervindue - Genoprettende casetype med et tanddiagram

2. Marker Pre-Treatment Scan (Forbehandlingsscanning) afkrydsningsfeltet, hvis du gerne vil scanne
patienten, før den pågældende tand forberedes. I dette tilfælde skal patienten scannes to gange - før og
efter at tanden er blevet forberedt.
Forbehandlingsscanningen gør det muligt for laboratoriet at kopiere den originale anatomi til den nye
restaurering.
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3. I tanddiagrammet skal du trykke på den tand, der skal genoprettes.
En liste over tilgængelige behandlingsmuligheder for den valgte tand vises.

Figur 62: Liste over genoprettende behandlingsmuligheder

Listen over behandlingsmuligheder er den samme for alle tænder, undtagen for følgende:
o

o

54

Inlay og Onlay: Kun relevant for molarer og præmolarer
Veneer (overflade): Kun relevant for fortænderne og præmolarerne
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4. Vælg den påkrævede behandlingsmulighed, for eksempel krone.
Du bliver bedt om at vælge de relevante behandlingsmuligheder for din valgte tandbestilling.

Figur 63: Definition af restaureringsegenskaber

5. Vælg følgende indstillinger fra de relevante rullelister. Indstillinger markeret med en stjerne er
obligatoriske. Oprindeligt er det kun materialevalget, som er obligatorisk, men når materialet er valgt,
bliver andre indstillinger obligatoriske, afhængigt af det valgte materiale. Derudover ændres
indstillingerne i hver indstilling afhængigt af det valgte materiale.
o

Materiale: Det materiale, hvorfra tandbestillingen fremstilles.

o

Forberedelsesdesign: Formen på målstregen (marginline), som er oprettet af brugeren under
forberedelsen. Du skal vælge dette til både bukkal og lingual.

o

Margin Design: Den type keramiske metalkantsforhold, der kræves til den valgte metalbaserede
krone. Du skal vælge dette til både bukkal og lingual. Dette er kun relevant for tandlægepleje med
metal.

o

Skyggesystem: Systemet, der bruges til at vælge skyggen af kronen.

o



Incisal: Skyggen for det incisale område af kronen.



Krop: Skyggen til kronens kropsområde.



Gingival: Skyggen for kronens gingivalområde.

Stumpf skygge: Skyggen af den forberedte tand.
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6. Tryk

for at gemme dit valg og vend tilbage til New Scan (Ny scanning) vinduet.

Dine præferencer vises i Treatment Information (Behandlingsinformation) området.

Figur 64: Behandlingsinformationsområde

Du kan når som helst redigere dine præferencer, før du sender scanningen ved at trykke på

4.1.2

.

Bekræftelse af en nyt stavhylster mellem patienter
For at forhindre krydskontaminering skal du bekræfte, at der bruges en nyt stavhylster til hver patient. Du kan
bekræfte det nye hylster ved hjælp af en af følgende indstillinger:
•

Markering af afkrydsningsfeltet New Sleeve attached (Nyt vedhæftet hylster), når du udfylder en ny
Rx, som beskrevet i afsnit 4.1.2.1. Denne metode er minimalt påtrængende og vil ikke alarmere
patienten.

•

Klik på en af stavknapperne eller tryk på OK, når du bliver bedt om det, når du prøver at få adgang
til

Scanningstilstand beskrevet i afsnit 4.1.2.2.

Manglende bekræftelse af et nyt hylster vil forhindre dig i at starte en ny scanning.
Begge metoder til bekræftelse af ærmet er dokumenteret i logfilen, som indeholder navnet på den bruger,
der bekræftede det nye hylster samt tidsstemplet.
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4.1.2.1

Bekræftelse af det nye hylster, når du udfylderRx
I New Scan (Ny scanning) vinduet skal du markere afkrydsningsfeltet New sleeve attached (Nyt hylster
vedhæftet) hylster for at bekræfte, at et nyt hylster er knyttet til staven.

Figur 65: Afkrydsningsfelt for bekræftelse af et nyt hylster

4.1.2.2

•

Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, ser du ikke yderligere beskeder og vil være i stand til at scanne, når
du går ind i scanningstilstand.

•

Hvis afkrydsningsfeltet ikke er valgt, blokeres du for at få adgang til scanningstilstand og bliver nødt til at
bekræfte det nye hylster, som beskrevet i det følgende afsnit.

Bekræftelse af det nye hylster, når du får adgang til scanningstilstand
Hvis du ikke markerede afkrydsningsfeltet New sleeve attached (Nyt vedhæftet hylster), når du udfylder
den nye Rx, vises følgende popup-meddelelse, når du trykker på scanningsværktøjet

.

Figur 66: Popup-bekræftelsesmeddelelse før scanning

Du blokeres for at scanne, indtil du trykker på OK på skærmen eller trykker på en af stavknapperne.
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4.2

Scanning af patienten
Når du har udfyldt Rx, skal du trykke
på værktøjslinjen for at gå ind i scanningstilstand. Scan vinduet
vises, så du kan begynde at scanne patienten.
Mens du scanner, kan du udføre følgende handlinger:
•

Se yderligere scannings-feedback, som beskrevet i afsnit 4.2.3.1

•

Skift mellem farve og monokrom tilstand, som beskrevet i afsnit 4.2.3.2

•

Skift 3D- og søgeskærm, beskrevet i afsnit 4.2.4nedenfor

•

Skift mellem farve og monokrom tilstand, som beskrevet i afsnit 4.2.5

Efter scanningen kan du redigere scanningen ved:
•

Sletning af et segment, som beskrevet i afsnit 4.2.6.1

•

Sletning af et valgt område, som beskrevet i afsnit 4.2.6.2

•

Indfangning af områder med manglende anatomi, som beskrevet i afsnit 4.2.6.3

Når du er færdig med at scanne patienten, skal du trykke
på værktøjslinjen for at gå til View (Visning)
tilstand, hvor du kan sikre dig, at din scanning er afsluttet, før du sender den til laboratoriet eller lageret, som
beskrevet i afsnit 4.3.

4.2.1

Vejledning til scanning
Så snart du flytter til scanningstilstand, vises den anbefalede scanningssekvens for det valgte
scanningssegment midt i scannervinduet. Det forsvinder automatisk efter kort tid, eller du kan trykke på hvor
som helst på skærmen for at skjule det.
iTero anbefaler, at du følger scanningssekvensen for at få de bedste resultater.

Figur 67: Anbefalet scanningssekvens - underkæbe

Bemærk: Hvis du markerer Don't show again (Vis ikke igen) afkrydsningsfeltet, vises denne vejledning
ikke i fremtidige scanninger. Du kan returnere vejledningen ved at aktivere den i Scan indstillingerne, som
beskrevet i afsnit 3.6.2.1.
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Hvis du desuden klikker på begge stavknapper samtidigt, vises følgende vejledning:

Figur 68: Vejledning til stav

4.2.2

Scanning bedste praksis
iTero anbefaler følgende bedste fremgangsmåder til scanning af genoprettende cases:

4.2.3

•

Sørg for, at den forberedte tand og det omkringliggende område er fri for snavs, spyt og blodforurening.

•

Den forberedte tand skal være tør, og marginlinjen skal være fri for væv.

•

Du skal være fortrolig med korrekte scanningsteknikker og undgå overdreven scanning.

Scan Indstillinger
I scanningstilstand kan du vælge følgende indstillinger:
•

Se yderligere scannings-feedback, som beskrevet i afsnit 4.2.3.1

•

Skift farve/monokrom, som beskrevet i afsnit 4.2.3.2

•

Skift mellem 3D og søgervisningen, som beskrevet i afsnit 4.2.4

•

Skift mellem farve og NIRI tilstand, som beskrevet i afsnit 4.2.5

•

Rediger scanningen:
o

Slet et segment, som beskrevet i afsnit 4.2.6.1

o

Udfyld manglende anatomi, som beskrevet i afsnit 4.2.6.3

o

Slet et valg, som beskrevet i afsnit 4.2.6.2
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4.2.3.1

Yderligere scanningsfeedback
Du kan aktivere det ekstra modul til scanningsfeedback
for at advare dig om de områder, der har brug
for yderligere scanning, for at sikre, at man ikke misser kritiske områder, som kan kompromittere hele
modellen.
Områder med manglende anatomi fremhæves med rødt, når du scanner i monokromatisk tilstand, og lilla,
når du scanner i farvetilstand.

Figur 69: Områder med manglende anatomi vist med og uden yderligere scanningsfeedback - monokrom

Figur 70: Områder med manglende anatomi vist med og uden yderligere scanningsfeedback - farvetilstand

Som standard er denne tilstand aktiveret, men den kan deaktiveres per case ved at klikke
standard i scanningsindstillingerne, som beskrevet i afsnit 3.6.2.1.
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4.2.3.2

Scan farveskifte
Farveknappen
giver dig mulighed for at skifte mellem farve og monokromatisk tilstand. Dette gælder
både scanning og visning af alle casetyper.

Figur 71: Model vises i farve og monokrom tilstand

Som standard scannes modeller i farve, men du kan skifte visning per case ved at klikke
standard i scanningsindstillingerne, som beskrevet i afsnit 3.6.2.1.

4.2.3.3

eller som

Skift til det næste scanningssegment
Under scanning fremhæves det aktuelle segment med blåt i navigationskontrollerne og vises også
i segmentindikatorboksen mellem pilene.
Du kan gå til det næste segment ved at:
•

Tryk på det relevante bue-, forberedelses- eller bidsegment

•

Tryk på pilene

Figur 72: Tryk på den modsatte bue, eller tryk på pilene for at vælge den

•

Swipe til venstre eller højre på stavpegefeltet.
Bemærk: Tryk på og slip begge stavknapper samtidigt for at aktivere trykfeltet på staven.
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4.2.4

Skifter 3D- og søgedisplay
Ved scanning af patientens tænder vises som standard et stort 3D-billede af scanningen i midten af
skærmen, og det aktuelle øjeblik, der scannes, vises i søgeren nederst til venstre i vinduet.
For at gøre det lettere at udforske et specifikt område kan du skifte skærm for at vise en forstørret søger
i midten af vinduet og et mindre 3D-billede vises på siden af vinduet.

Figur 73: Standardvisning - 3D-scanning i midten af vinduet og søgeren til venstre

•

For at skifte til en stor søger i midten af skærmen skal du trykke på

knappen.

Figur 74: Stor søger i midten af skærmen og 3D-billede til venstre
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4.2.5

Skift mellem farvetilstand og NIRI-tilstand i søgeren
Ud over at flytte søgeren kan du skifte display for at vise søgeren i farve eller i NIRI-tilstand.
•

Tryk

for at skifte mellem at vise et farvebillede eller et NIRI-billede i søgeren.

Figur 75: Søger, der viser et farvebillede (til venstre) eller et NIRI-billede (til højre)

4.2.6

Redigering af en scanning
Når du har scannet modellen, kan du redigere den ved hjælp af følgende værktøjer:
•

Slet segmentsværktøj, som beskrevet i afsnit 4.2.6.1

•

Slet markeringsværktøj, som beskrevet i afsnit 4.2.6.2

•

Fyldværktøj, som beskrevet i afsnit 4.2.6.3

Redigeringsværktøjerne åbnes ved at trykke på skærmen.

Figur 76: Redigeringsværktøjer
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4.2.6.1

Sletning af et segment
Slet segments-værktøjet lader dig slette hele det scannede segment.
Sådan slettes segmentet:
1. Tryk på skærmen for at få vist redigeringsværktøjerne.
2. Tryk på værktøjet Slet segment

.

Figur 77: Slet segmentværktøj

Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
3. Klik på OK for at bekræfte sletningen.
Hele det scannede segment slettes.

4.2.6.2

Sletning af en markering
Værktøjet Slet markering

giver dig mulighed for at slette et afsnit af scanningen, så det kan genscannes.

Sådan slettes en markering:
1. Tryk på skærmen for at få vist redigeringsværktøjerne.

64

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

iTero Element 5D brugervejledning

2. Tryk på værktøjet Slet markering

.

Figur 78: Slet markerings-værktøj

Værktøjet Slet markering udvides, og modellen vises i monokrom:

Figur 79: Udvidet Slet markerings-værktøj

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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3. Tryk på det område af den anatomi, som du ønsker at slette.
Markeringen er fjernet.

Figur 80: Det valgte område af anatomien slettes

4.2.6.3

4. Tryk

for at fortryde dine ændringer, hvis nødvendigt.

5. Tryk

for at scanne den slettede anatomi igen.

Udfyldning af manglende anatomi
Lejlighedsvis er der områder med manglende anatomi, der ikke fyldes, selv efter at have prøvet at scanne
området adskillige gange. Disse områder kan være forårsaget af interferens af anatomi (læber, kinder og
tunge) eller fugt i scanningssegmentet.
Fyldeværktøjet
fremhæver disse områder og scanner derefter kun de fremhævede områder for at
forhindre overscanning.
Sådan bruges fyldeværktøjet:
1. Tryk på skærmen for at få vist redigeringsværktøjerne.
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2. Tryk på fyldeværktøjet

.

Figur 81: Fyldeværktøj

Områder, der kræver scanning, fremhæves med rødt.

Figur 82: Områder, der kræver scanning, fremhæves med rødt - fyldeværktøj

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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4.3

Visning af scanningen
Efter scanning af patienten skal du klikke
for at gå til visningstilstand for at inspicere modellen og sikre,
at der er fanget tilstrækkelig okklusal og bukkal anatomi, og at modellen er nøjagtig og komplet.
Hvis der mangler scanningssegmenter eller manglende bid, vises en meddelelse i begyndelsen af
efterbehandlingsstadiet -, der giver dig besked om dette og giver dig mulighed for at gå tilbage og ordne
scanningen. Se afsnit 4.3.1 for mere information.
Når du ser scanningen, kan du:
•

Slet valgte områder af en scanning, som beskrevet i afsnit 4.3.2

•

Trim overskydende væv fra scanningen, som beskrevet i afsnit 4.3.4

•

Opret manuelt adskillelsen, hvis det grønne antydningspunkt ikke var i midten af den forberedte tand
under scanning, som beskrevet i afsnit 4.3.5

•

Se et område med interesse som beskrevet i afsnit 4.3.6

Når du har gennemgået scanningen, skal du trykke
til laboratoriet eller til opbevaring, som beskrevet i afsnit 4.4.

4.3.1

på værktøjslinjen for at sende scanningen

Manglende meddelelser om scanningssegment
Hvis der mangler scanningssegmenter eller bidscanninger, når du trykker på
knappen, får du besked
i begyndelsen af efterbehandlingsfasen, og du vil være i stand til at gå tilbage og rette scanningen for at
reducere manuel indgriben senere.
Meddelelser vises i følgende cases:
•

Manglende forberedelses- eller buesegmenter blev ikke scannet eller ikke syet ordentligt sammen

•

Bidproblemer:
o

Manglende bid

o

Uoverensstemmelser mellem venstre og højre bidscanninger

o

Bid scannes kun fra den ene side

Derudover fremhæves bidafsnittet i navigationskontrollerne med rødt.
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Meddelelsen kan være generisk eller meget specifik for problemet, herunder vejledning i, hvordan du løser
problemet. I nogle tilfælde bliver du advaret om, at casen kan returneres fra laboratoriet, hvis du ikke løser
problemet.

Figur 83: Manglende scanningsmeddelelse og manglende segmenter fremhævet med rødt

Du kan trykke på Return to Scanning (Gå tilbage til scanning) for at gå tilbage til scanningstilstand og
genscanne de manglende segmenter, som er fremhævet med rødt i navigationskontrollerne.

4.3.2

Arbejde med sletteværktøjet
Sletteværktøjet
scanne det igen.

giver dig mulighed for at slette et markeret område af den scannede model og derefter

For eksempel:
•

Du kan fjerne fugt og artefakter på marginniveauet, såsom blod eller spyt.

•

Hvis den forberedte tand viser områder med rødt på Occlusal Clearance legenden, kan du reducere den
forberedte tand, slette området på modellen og derefter scanne den igen, som beskrevet nedenfor.
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Sådan slettes en del af scanningen:
1. I View (Visning) værktøjet skal du sikre dig, at du er i bukkal-visning og på det relevante afsnit, der skal
slettes, og tryk derefter på sletteværktøjet

.

Figur 84: Sletteværktøj

Sletteværktøjet udvides for at vise følgende indstillinger:

Figur 85: Indstillinger for sletteværktøjet
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2. Marker det område, der skal ændres, med din finger.

Figur 86: Område der skal ændres

Så snart du løfter fingeren, fjernes det valgte område, og scanningsværktøjet

er aktiveret.

Figur 87: Det valgte område fjernet og scanningsværktøjet aktiveret

3. Klik

for at fortryde sletningen, hvis nødvendigt.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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4. Efter justering af afstanden på patientens tand, skal du trykke
for at vende tilbage til
scanningstilstand og genscanne det slettede område, som er markeret med rødt.

Figur 88: Det slettede område markeret med rødt

5. Tryk på afstandsværktøjet

4.3.3

for at bekræfte, at den forberedte tand var tilstrækkeligt reduceret.

Brug af afstandsværktøjet
Afstandsværktøjet
giver dig mulighed for at se kontakten og afstanden mellem de modstående tænder
for at sikre, at den forberedte tand har tilstrækkelig reduktion til det materiale, der er valgt i Rx.
Afstandsværktøjet kan nås fra visningstilstand og fra Visning, som beskrevet i afsnit 4.7.1.
Bemærk: Afstandsværktøjet vises først, når du har scannet over- og underkæber og bid.
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Sådan viser du okklusal afstand:
1. I View (Visning) vinduet skal du trykke på afstandsværktøjet

.

Den okklusale afstand mellem de modstående tænder vises.

Figur 89: Tilfældig afstand mellem de modstående tænder

2. Rediger om nødvendigt den forberedte tand og scan igen området, som beskrevet i afsnit 4.3.2 ovenfor.
3. Om nødvendigt kan du ændre okklusionsværdierne, der vises på de modstående tænder.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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a. På legenden skal du klikke på Scale (skala).
Legenden udvides til at vise en liste med rækkeindstillinger i millimeter.

Figur 90: Valgmuligheder for okklusal afstand

b. Vælg den ønskede skala.
Den okklusale afstand vises i henhold til den nye skala.
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4.3.4

Brug af kanttrimmeværktøjet
Edge Trimming (Kanttrimme) værktøjet
giver dig mulighed for at beskære overskydende blødt væv,
såsom kind eller læbe-artefakter fra scanningen. Dette værktøj er tilgængeligt for alle cases, undtagen
genoprettende casetyper.
Sådan trimmes det overskydende materiale:
1. I View (Visning) vinduet skal du trykke på kanttrimmeværktøjet

.

Figur 91: Kanttrimmeværktøj

Kanttrimmeværktøjet udvides for at vise følgende indstillinger:

Figur 92: Muligheder for kanttrimmeværktøj
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2. Marker det område, du gerne vil trimme væk med din finger.

Figur 93: Markering af det område, der skal beskæres væk

Det område, der skal trimmes væk fremhæves, og bekræftelsesikonet er aktiveret.

Figur 94: Det valgte område er fremhævet og bekræftelsesikonet aktiveret

3. Du kan trykke
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for at fortryde beskæringen.
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4. Tryk

for at bekræfte trimningen.

Det valgte område fjernes.

Figur 95: Det valgte område er blevet fjernet

4.3.5

Brug af separationsværktøjet
Separationen oprettes automatisk i henhold til placeringen af det grønne tippunkt, som skal være placeret i
midten af den forberedte tand efter scanning.
Separationsområdet kan redigeres eller oprettes manuelt.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

77

iTero Element 5D brugervejledning

Sådan vises separationen:
1. Når du har scannet den forberedte tand, skal du sikre dig, at det grønne tippunkt er centreret på den
forberedte tand. Flyt det manuelt, hvis nødvendigt.

Figur 96: Grønt tippunkt centreret på den forberedte tand

2. Tryk

på værktøjslinjen for at gå til View (Visning) tilstand.

3. I View (Visning) vinduet skal du trykke på separationsværktøjet

.

Separation vises i høj opløsning.

Figur 97: Separation vises i høj opløsning
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Sådan opretter du separationen manuelt:

1. I View (Visning) vinduet skal du trykke på separationsværktøjet

.

Ekspanderingsværktøjet udvides for at vise følgende indstillinger:

Figur 98: Muligheder for separationsværktøjet

2. Tryk

og marker hele segmentet med din finger.

Scanningen vises i lav opløsning.

Figur 99: Scanning vises i lav opløsning
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79

iTero Element 5D brugervejledning

3. Tryk

for at markere den forberedte tand i høj opløsning.

Modellen vises som følger:

Figur 100: Før du vælger separation

4. Tegn området for separationen.
Det valgte område vises i høj opløsning.

Figur 101: Forberedt tand vises i høj opløsning
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4.3.6

Brug af gennemgangsværktøjet
Visningstilstanden inkluderer et gennemgangsværktøj der giver dig mulighed for at se et område af interesse
i både NIRI- og farvetilstand, det ene under det andet.
Derudover kan du:
•

Zoome ind og ud af billeder i søgeren, som beskrevet i afsnit 4.3.6.1

•

Juster billedernes lysstyrke og kontrast i søgeren, som beskrevet i afsnit 4.3.6.2

•

Tag billeder som beskrevet i afsnit 4.3.6.3

Når du gennemgår 3D-modellen i NIRI-tilstand, er den øvre og nedre kæbeorientering indstillet til at se ud,
som om du kigger ind i patientens mund.
Sådan aktiveres gennemgangsværktøjet:
•

I View (Visning) vinduet skal du trykke på
område.

og trække luppen fra højre rude over det interesserede

Figur 102: Gennemgå værktøjet med indfangningsværktøjet på værktøjslinjen og luppen i højre rude

Området inden i luppen vises i søgeren. Displayet i søgeren ændres i forhold til luppens placering.
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Et NIRI- og farvebillede viser det ene under det andet i søgeren til højre. Billederne i farve- og
NIRI-tilstand i søgeren stemmer overens med luppens retning og opdateres samtidig, mens du flytter
luppen over 3D-displayet.

Figur 103: Søger til højre, der viser området i luppen i både NIRI- og farvetilstand

Bemærk: Hvis du bemærker et problem med et NIRI-billede, skal du kontakte kundesupport.

4.3.6.1

Zoom ind til og ud af billeder i søgeren
For bedre at kunne evaluere de scannede billeder i søgeren kan du zoome ind og ud af billederne samt
justere kontrasten og lysstyrken for hvert billede.
Du kan zoome ind eller ud af det valgte område af de billeder, der vises i søgeren ved hjælp af følgende
metoder:
•

Brug af en spredende eller knibende gestus på et af de billeder, der vises i søgeren

•

Dobbelttryk på et billede i søgeren for at skifte zoom ind/zoom ud

•

Tryk på zoomknappen, der vises på det krævede billede

Hvis du zoomer ind eller ud ved hjælp af de to første metoder, forstørres eller formindskes størrelsen
på begge søgere samtidig, men holder søgervinduet den samme størrelse.
Hvis du zoomer ind med zoomværktøjet, forstørres og vises kun det relevante billede.
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For at zoome ind eller ud ved hjælp af zoomknappen:
1. Tryk

på enten farve eller NIRI-billedet for at zoome ind på den visning.

Figur 104: Zoom-ind knapper på begge billeder i søgeren

Søgeren bliver forstørret, og kun det specifikke billede vises i søgeren.

Figur 105: Kun det zoomede billede vises i den forstørrede søger

2. Tryk

på det forstørrede 2D-billede for at returnere billedet til standardstørrelsen.
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4.3.6.2

Justering af billedernes lysstyrke og kontrast i søgeren
Du kan indstille lysstyrke og kontrast for hvert billede, der vises i søgeren, ved at justere den relevante
skyder på værktøjslinjen for lysstyrke og kontrast.
•

Lysstyrke henviser til den generelle lyshed eller mørke i et billede. Øget lysstyrke gør hver pixel i billedet
lysere og omvendt.

•

Contrast (Kontrast) er forskellen i brightness (lysstyrke) mellem objekter i et billede. Øget kontrast
gør lysområder lysere og mørke områder mørkere og omvendt.

Som standard er værktøjslinjen for lysstyrke og kontrast sammenbrudt.
Bemærk: Farve- og lysstyrkekontrollerne vises kun, når billeder vises i søgeren, og ikke når luppen er i dens
standardposition i højre rude.
Kontrast og lysstyrke for billedekontrol nulstilles til deres standardværdier, når du vælger en anden kæbe,
skubber luppen tilbage til dens standardposition, eller når du forlader værktøjet.
Sådan justeres billedernes lysstyrke og kontrast i søgeren:
1. Tryk på

i søgerens venstre kant for at få vist værktøjslinjen for lysstyrke og kontrastjustering.

Figur 106: Værktøjslinjen for lysstyrke og kontrast er sammenbrudt
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En værktøjslinje for lysstyrke og kontrastjustering vises på hvert af vinduerne i søgeren. Som standard er
lysstyrkeniveauet indstillet til den laveste position, og kontrasten er indstillet til den midterste position.

Figur 107: Værktøjslinjer for lysstyrke og kontrast

2. Flyt skyderen op eller ned for at justere lysstyrken

eller kontrasten

.

Tip: Du kan trykke overalt i skyderområdet og trække op eller ned for at justere indstillingerne.
3. Tryk

4.3.6.3

for at skjule værktøjslinjen.

Optagelse af gennemsynsværktøjsbilleder
Hvis det er nødvendigt, kan du fange de viste billeder, når du bruger gennemgangsværktøjet. Disse billeder
bliver en del af patientens eksportpakke og kan senere downloades fra MyiTero.
Hver gang, du trykker på optagelsesværktøjet, gemmes de følgende billeder som standard i en separat
mappe, hvis navn inkluderer ordre-ID og dato og tid for skærmbillederne:
•

Hele gennemgangsværktøjet, inklusiv 3D-billede, og 2D NIRI- og farvesøgerbilleder.

•

3D billede

•

2D NIRI-søgerbillede (hvis luppen er trukket på 3D-billedet)

•

2D-farvesøgerbillede (hvis luppen er trukket på 3D-billedet)

Hvert sæt skærmbilleder gemmes i en separat mappe og gemmes i en mappe med patientens navn, som
kan downloades fra MyiTero som en zip-fil.
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Sådan fanges billeder af gennemgangsværktøj:
1. I gennemgangsværktøjet skal du trække luppen til det ønskede sted på 3D-modellen og derefter trykke
på værktøjslinjen. (Hvis det er nødvendigt, kan du fange billedet, før du trækker luppen til modellen.)

Figur 108: Fange et område af interesse

Skærmen blinker, hvilket angiver, at skærmbilledet blev optaget.
2. Gentag efter behov for hvert sæt billeder, du gerne vil tage.
Skærmbillederne sendes til laboratoriet sammen med scanningen og kan derefter downloades
fra MyiTero, fra Orders (ordrer) siden eller fremviseren.

Figur 109: Mulighed for at downloade skærmbilleder fra siden Bestillinger i MyiTero
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4.3.7

Brug af scanningstimeren
Scanningstimeren giver dig mulighed for at se, hvor lang tid det tog at scanne modellen.
Sådan får du vist scanningstiden:
1. Klik på knappen på værktøjslinjen

.

Scanningstiden vises.

Figur 110: Scanningstimer-knappen på værktøjslinjen og scanningstid

2. Klik OK for at lukke vinduet.

4.4

Sender scanningen
Når du har scannet patienten og set casen for at sikre, at der ikke mangler data, kan du sende scanningen
til laboratoriet eller til opbevaring, afhængigt af casetypen.
Sådan sender du scanningen:
1. Tryk

på værktøjslinjen for at sende casen, inklusiv eventuelle skærmbilleder.

2. Tilføj din signatur for at autorisere ordren, og tryk så på Confirm and Send (bekræft og send).

Figur 111: Sender scanningen
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3. Marker Save signatur (Gem signatur) afkrydsningsfeltet for at gemme din signatur for at godkende
fremtidige cases.
4. Marker Don't show again (Vis ikke igen) afkrydsningsfeltet for at springe autorisationsfasen over.
For at returnere autorisationsfasen skal du definere signaturindstillingerne som beskrevet i afsnit 3.6.2.3.
Der vises en meddelelse om, at modellen sendes, og derefter vises patientens profilside, der viser status
for ordren.

4.5

Grundlæggende genoprettende scanning
For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man scanner genoprettelsescases, se iTero Element Restorative
eGuidebookhttp://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-RestorativeGuidebook.pdf

4.6

Ortodontisk grundlæggende scanning
For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man scanner ortodontiske cases, henvises der til iTero Element
Orthodontic eGuidebookhttp://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-ElementOrtho-Guidebook.pdf
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4.7

Brug af fremviseren
Fremviseren er et værktøj, der giver dig mulighed for at se og manipulere den digitale model til casepræsentationer. Kun cases, der allerede er sendt, kan vises i fremviseren.
Du kan få adgang til fremviseren fra tidligere Orders (Ordrer) på siden bestillinger eller fra en bestemt
patients profilside.

Figur 112: Fremviserindstilling i panelet Tidligere ordrer på siden Bestillinger

Figur 113: Fremvisermulighed på patientens profilside

I fremviser kan du klikke på følgende for at:
Vise/skjule overkæben

Vise/skjule underkæben
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Vis begge kæber

Åbn gennemgangsværktøjet for at se et område af interesse i både NIRI- og farvetilstand, det
ene under det andet, som beskrevet i afsnit 4.3.6
Vis modellen i en 1-vinduesvisning med over- og underkæberne i det samme vindue
(Frontal visning).

Figur 114: Model i 1-vinduesvisning

Kun relevant for ortodontiske casetyper.
Vis modellen i en 2-vinduesvisning med over- og underkæberne i separate vinduer (okklusal
visning). Hver model kan styres separat for bedre evaluering.

Figur 115: Model i 2-vinduesvisning
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Kun relevant for ortodontiske casetyper.
Vis modellen i en 5-vinduesvisning med over- og underkæber hver for sig og begge kæber fra
venstre, midt og højre (gallerivisning). Hver model kan styres separat for bedre evaluering.

Figur 116: Model i 5-vinduesvisning

Kun relevant for ortodontiske casetyper.
Vis/skjul marginlinjen for den forberedte tand.
Kun relevant for genoprettende casetyper.
Vis/skjul grøften oprettet af modelleringsteamet.
Kun relevant for genoprettende casetyper.
Skift mellem visning af modellen i farve eller i monokrom.

Vis/skjul afstanden mellem de modstående tænder, som beskrevet i afsnit 4.7.1.

Bemærk: Når casestatus er iTero Modeling (iTero-modellering), er det i de tidlige stadier af modellering,
og marginlinjen og farveværktøjerne er deaktiverede.
Når modelleringsprocessen er afsluttet, og farve- og marginlinjen er redigeret, vises ændringerne i farve
på modellen, og værktøjerne vises i farve, hvilket indikerer, at de er aktive.
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4.7.1

Afstandsværktøj
Du kan se okklusal afstand mellem modstående tænder i fremviseren.

Tryk

i fremviseren.

Den okklusale afstand mellem de modstående tænder vises.

Figur 117: Rydningsværktøj og legende, der vises i fremviser

Den okklusale rydning kan også ses fra visningstilstand, mens patienten scannes, som beskrevet i afsnit 4.3.3.
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5 Arbejde med patienter
Tryk på knappen Patients (Patienter)på startskærmen for at få vist Patients (Patienter) siden.

Tryk for at se Patients (Patienter) siden med en liste over alle dine patienter, deres diagramnummer og
sidste scanningsdato.

Figur 118: Patient side

Når du har valgt en patient, kan du se patientens profilside med patientens data.

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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5.1

Søgning efter patienter
Hvis det er nødvendigt, kan du søge efter patienter i iTero-databasen ved hjælp af deres navne eller
kortnummer.
Sådan søger du efter en patient:
•

På Patients (Patienter), indtast patientens navn eller kortnummer (eller en del deraf) i søgefeltet og tryk
derefter på søgeknappen

.

Figur 119: Søger efter en patient

De patienter, der matcher dine søgekriterier vises.

Figur 120: Patienter, der matcher søgekriterierne vises
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5.2

Visning af patientoplysninger
Du kan se patientens detaljer, inklusiv alle patientens tidligere scanninger, på patientens profilside.
Sådan får du vist patientoplysninger:
1. Tryk på knappen Patients (Patienter) på startskærmen.
Patients (Patienter)siden vises, der viser en liste over dine patienter, deres kortnummer og datoen for
deres sidste scanning.
2. Vælg den krævede patient fra listen.
Den valgte patients profilside vises:

Figur 121: Patientens profilside

Fra patientens profilside kan du:
o

Opret en ny scanning til den specifikke patient, som beskrevet i afsnit 5.3

o

Se Rx-detaljerne, som er beskrevet i afsnit 5.4

o

Se patientens tidligere scanninger i fremviseren, som beskrevet i afsnit 5.5

o

Sammenlign 2 tidligere scanninger ved hjælp af iTero TimeLapse-teknologi, som beskrevet
i afsnit 5.5.1

o

Se eventuelle Invisalign-relaterede processer

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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5.3

Oprettelse af en ny scanning til en bestemt patient
Om nødvendigt kan du oprette en ny scanning til en bestemt patient. Rx'en åbnes med patientens detaljer,
der allerede er udfyldt.
Sådan opretter du en ny scanning til en bestemt patient:
1. På patientens profilside skal du trykke på New Scan (Ny scanning).

Figur 122: Patientens profilside - Ny scanningsindstilling

Vinduet New Scan [Ny scanning) vises.

Figur 123: Nyt scannervindue med patientens detaljer allerede udfyldt

2. Udfyld resten af Rx-detaljerne i henhold til de nye krav.
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5.4

Visning af Rx
Hvis det er nødvendigt, kan du se Rx for en tidligere ordre.
Sådan får du vist Rx for en tidligere ordre:
1. På patientens profilside skal du vælge den rækkefølge, Rx skal vises, og klik derefter på View Rx
(Vis Rx).

Figur 124: Patientens profilside - Vis Rx-indstilling

RX Details (Rx-detaljer) vinduet vises.

Figur 125: Rx Detaljer vindue

2. Tryk

for at gå tilbage til patientens profilside.
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5.5

Visning af tidligere scanninger i fremviseren
Hvis det er nødvendigt, kan du vise tidligere scanninger i fremviseren.
Sådan får du vist en tidligere scanning i fremviseren:
1. På patientens profilside skal du trykke på den scanning, du vil have vist i Viewer, og klik derefter
på Viewer (Fremviser).

Figur 126: Patientens profilside - Viserindstilling

Scanningen vises i fremviser.

Figur 127: Scanning vises i fremviseren

For mere information om at arbejde med fremviseren, se afsnit 4.7.
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5.5.1

Sammenligning af tidligere scanninger ved hjælp af iTero TimeLapse-teknologi
Patienter, der er scannet på en kontinuerlig basis, har deres scanninger analyseret ved brug af iTero
TimeLapse-teknologi.
iTero TimeLapse-teknologi sammenligner 2 af patientens tidligere indfangede 3D-scanninger for at
muliggøre visualisering af ændringer af patientens tænder, tandstruktur og orale blødgørelser i perioden
mellem scanningerne. For eksempel kan iTero TimeLapse-teknologi vise tandslitage, tandkropsnedgang og
tandbevægelse over den relevante periode.
Note: (Bemærk: ) iTero TimeLapse-teknologi er kun tilgængelig for iRecord- og ortodontiske cases.
Sådan bruges iTero TimeLapse-teknologi:
1. Vælg den patient, som der skal oprette en iTero TimeLapse-visualisering til.
2. Vælg to scanninger, der skal sammenlignes på patientens profilside. Du kan markere scanninger ved at
markere afkrydsningsfelterne ud for de relevante ordrer, eller ved at markere afkrydsningsfelterne
i området Timeline (Tidslinje) nederst på siden.

Figur 128: iTero TimeLapse - valg af scanninger, der skal sammenlignes
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3. Tryk på knappen Compare Selected (Sammenlign valgte) for at sammenligne og analysere
scanninger.
ITero TimeLapse window (vinduet) vises og fremhæver områderne med ændringer mellem
scanningerne. Jo mørkere farve, jo større er ændringen mellem scanningerne, som vist i legenden
(målestok er i millimeter).

Figur 129: iTero TimeLapse-vindue, der viser de fremhævede ændringer mellem scanningerne

Note: (Bemærk: ) Ændringer fremhæves kun, når scanningerne vises i monokrom tilstand.
Klik
for at flytte scanningen til standard okklusal visning - nedre bue med forreste tænder i bunden
og øvre bue med forreste tænder øverst og begge buer i en frontal visning som iRecord standardvisning.
4. Træk luppen til modellen for at se områder med interesse og potentielle behandlingsområder i
animationsvinduet.
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Der vises en animation, der sammenligner tændernes tilstand i det aktuelle interesseområde på de
valgte scanningsdatoer.

Figur 130: Interesseområde fra den første scanning, der vises i animationsvinduet

Figur 131: Interesseområde fra den anden scanning, der vises i animationsvinduet

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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Du kan zoome ind på billedet i animationsvinduet eller trykke på pause-knappen
animationen på pause.

for at sætte

Om nødvendigt kan du ændre skalaen for de viste ændringer.
a. På legenden skal du klikke på Scale (skala).
Legenden udvides for at vise en liste med intervaller i millimeter:

Figur 132: iTero TimeLapse skalaindstillinger

b. Vælg den ønskede skala.
Ændringerne vises i henhold til den nye skala.
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6 Arbejde med ordrer
Tryk på knappen Orders (Ordrer) for at få vist en liste over alle dine ordrer. Knappen kan indeholde
et mærkat, der angiver antallet af ordrer, der endnu ikke er sendt.

Orders (Ordrer)siden består af to ruder, der viser de ordrer, der stadig er i gang, og dem, der allerede
er blevet sendt.
Du kan se følgende detaljer for hver ordre: patientens navn, scanningsdato, casetype og status for ordren.
Ordren kan have en af følgende statusser, afhængigt af casetype:
•

Rx Oprettet: Rx'en er udfyldt, men patienten er ikke blevet scannet endnu.

•

Scanner: Scanningsprocessen er i gang

•

Sender: Scanningen er i gang med at blive sendt

•

Sendt: Casen er sendt

•

iTero modellering: Ordren er sendt til iTero modellering

•

Laboratorie-gennemgang: Casen er sendt til laboratoriet for gennemgang

•

Juster produktion: Casen gennemgår en intern proces

•

Eksport til doktorside: Casen er på vej til IDS-portalen

•

Gennemført: Strømmen er afsluttet

Figur 133: Ordrer side
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For at vise eller gennemgå ordrer:
1. Tryk på Orders (Ordre) knappen på startskærmen.
Orders (Ordrer) siden vises, der viser to ruder - In Progress (Under behandling) ordrer og Past Orders
(Tidligere ordrer).
o

o

Under behandling: Der er endnu ikke indsendt scanninger.
Past Orders: (Tidligere ordrer: ) Scanninger er allerede sendt.

2. Tryk på en ordre i In Progress (Under behandling) panelet at se følgende indstillinger:

Figur 134: Under behandling - indstillinger

o

104

Vis Rx: Åbner vinduet Rx Details (Rx-detaljer), så du kan se recept på denne ordre.

o

Scan: Åbner vinduet Scan, så du kan oprette en ny scanning eller fortsætte med at scanne
patienten.

o

Se scanninger: Åbner View (Visning) vinduet, så du kan gennemgå den aktuelle scanning.
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3. Tryk på en ordre i panelet Past Orders (Tidligere ordrer) for at få vist følgende indstillinger, afhængigt
af casetype:

Figur 135: Rude for tidligere ordrer - indstillinger

o

o

Vis Rx : Åbner vinduet Rx Details (Rx-detaljer) så du kan se recept på denne ordre.
Fremviser Åbner Viewer (Fremviser) vinduet, så du kan se og manipulere modellen.

o

Tilføj Rx: Åbner vinduet New Scan (Ny scanning) og giver dig mulighed for at tilføje en recept på
denne ordre (kun gældende for ortodontiske ordrer og tilgængelig i op til 21 dage efter en scanning).

o

Invisalign-brugere kan også vælge følgende Invisalign-funktioner:


Invisalign Go outcome-simulator



Invisalign Go case-vurdering



Invisalign outcome-simulator



Invisalign Vurdering af fremskridt
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7 Visning af beskeder
Messages (Meddelelser)siden viser underretninger, opdateringer og andre systemmeddelelser fra Align
Technology, for eksempel produktopdateringer, kommende uddannelsessessioner eller problemer med
internetforbindelse.
Du kan se antallet af nye eller ulæste meddelelser på Messages (Meddelelser) knappen.

Figur 136: Beskederside

Sådan får du vist meddelelserne:
1. Tryk på Messages (Meddelelser) knappen på startskærmen.
Der vises en liste over underretninger, opdateringer og andre meddelelser fra Align Technology.
2. I den venstre rude skal du hurtigt søge efter en bestemt meddelelse efter emnetitel eller rulle ned for
at finde en bestemt meddelelse.
3. Hvis du vil markere en meddelelse som ulæst, skal du trykke på Mark as Unread (Marker som ulæst).
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8 Brug af MyiTero
MyiTero er en webbaseret portal med samme udseende-- som iTero Element 5D softwaren. Det gør det
muligt for brugere at udføre administrative opgaver, såsom at udfylde en ny Rx på enhver understøttet
enhed, for eksempel en pc eller en tablet, uden at bruge værdifuld scannertid. Derudover gør det det muligt
at se 3D-modeller, efter at de er oprettet af scanneren, og spore ordrer.
MyiTero er rettet mod tandlæger og tandlæger og deres personale (assistenter, kontoradministrator osv.).
For yderligere oplysninger omkring MyiTero henvises der til MyiTero User Manual (brugervejledning).
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9 iTero Invisalign-funktioner
9.1

Invisalign outcome-simulator
Invisalign outcome-simulator er et software-værktøj, der giver dig mulighed for at vise patienterne det
simulerede resultat af deres Invisalign-behandling.
Du kan foretage justeringer i realtid til det simulerede resultat, mens du viser det til patienten. Dette værktøj
vil give yderligere oplysninger til patienten i deres beslutning om at acceptere behandling.
For
mere
information
om
Invisalign
outcome-simulator,
se
http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf

9.2

Invisalign Vurdering af fremskridt
Værktøjet Evaluering af fremskridt inkluderer en rapport, der er en farvekodet tandbevægelsestabel til at
hjælpe brugeren med at tage behandlingsbeslutninger for at spore patientens fremskridt i deres ClinCheckbehandlingsplan.

Figur 137: Vindue med statusvurdering

Yderligere oplysninger om værktøjet Invisalign Progress Assessment henvises til Progress Assessment
(Statusvurdering) afsnit i Invisalign Outcome Simulator User Guidehttp://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Invisalign Go system
Invisalign Go er et lavstadium justeringsprodukt, der hjælper dig med at vurdere og behandle dine patienter
med bare et par klik med vejledning hvert skridt på vejen.
Yderligere oplysninger om Invisalign Go-systemet finder du i dokumentationen til Invisalign.
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10 Pleje og vedligeholdelse:
10.1

Håndtering af stav og kabel
Scanningsenheden indeholder delikate komponenter og bør håndteres nænsomt.
Når staven ikke er i brug, skal den blive i holderen i det blå beskyttelseshylster. Hvis du har et iTero Element
Flex-system, skal staven gemmes i den medfølgende bæretaske, når systemet ikke er i brug.
Mellem patienter skal du udrede eventuelle snoninger og knuder for at fjerne al spænding fra stavkablet.
Hvis kabelkappen løsnes fra staven, skal du forsigtigt sætte den fast igen.
Staven kræver korrekt rengøring og desinfektion inden første brug og mellem hver yderligere brug og senest
30 minutter efter den sidste scanning. For mere information om rengøring og desinfektion af staven, se
afsnit 10.2 nedenfor.

10.2

Rengøring og desinfektion af staven
Skruerne skal fjernes og desinficeres som følger:
1. Soakalint-freeclothin klar til brug CaviCide 1, og skub klædet ud, indtil det er fugtigt.
2. Tør staven grundigt for at fjerne snavs.
Hele enheden skal inspiceres visuelt for at sikre, at der ikke er mere snavs, inden der fortsættes med
næste trin.
3. Blødlægges to ekstra fnugfri klude i CaviCide 1, og klem indtil kluden er fugtig.
4. Aftør grundigt i mindst 2 minutter, så du sikrer, at alle overflader, inklusiv alle kanter og åbninger, er dækket.
5. Gør derefter en fnugfri klude våd med destilleret vand og rengør alle overflader i mindst 15-30 sekunder.
6. Tør overfladerne med fnugfri klude.

10.3

Rengøring af scanners touchskærm
Scanners touchskærm skal rengøres mellem patienter som følger:
1. Rengør alle yderflader på systemet ved hjælp af godkendte desinfektionsservietter eller spray
desinfektionsmiddel på en ren- fnugfriklud, og følg producentens instruktioner.
2. Fjern eventuelt resterende flydende desinfektionsmiddel med en ren fnugfri klud.
Note: (Bemærk) Brug ikke slibende rengøringsmidler og/eller ætsende
desinfektionsmidler med syrer, baser, oxidationsmidler og opløsningsmidler.

10.4

rengøringsmidler

eller

Vedligeholdelse af webkamera
Det medfølgende webkamera er vedligeholdelsesfrit og kan rengøres med en fnugfri aftørring om nødvendigt.
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11 Klinik LAN-netværksretningslinjer
11.1

Indledning
iTero Element 5D-scanneren bruger Wi-Fi til at sende og hente scanninger til og fra iTero-skyen.
Nedenfor er nogle hjælpsomme retningslinjer for den bedste trådløse internetforbindelse.
Niveauer af Wi-Fi-forbindelse

Fremragende

God

Rimelig

Svag

> -50 dBm

-50 til -60 dBm

-60 til -70 dBm

<-70 dBm

VIGTIGT: For at opnå bedste ydelse af din iTero Element 5D scanner skal du sikre dig, at Wi-Fisignalstyrken er fremragende eller i det mindste god.
CAUTION: (FORSIGTIG: ) Sørg for, at der ikke er tilsluttet et LAN-kabel til scanneren, når du scanner en
patient - dette er på grund af sikkerhedsmæssige årsager.

11.2

11.3

Forberedelser
•

Det krævede modem/router skal konfigureres med WPA2-sikkerhedsstandarden inklusiv en adgangskode.

•

Sørg for, at din professionelle side er tilgængelig, når scannerinstallationen er planlagt til at opsættes.

•

Sørg for, at dine Wi-Fi SSID-legitimationsoplysninger er tilgængelige: Login adgangskode.

•

Det minimale Wi-Fi-styrkesignal for systemet skal vise mindst to linjer, som vist ovenfor.

•

Følgende er nogle forslag til IT-personalet i forhold til hvad der bør overvejes at være uopfordrede
spørgsmål, såsom adgang eller forbindelse til/med iTeroscanneren:

•

Anbefalinger til værtsnavn relateret til Align services, der lytter til porte 80 og 443, som beskrevet i afsnit 11.7.

•

Undgå ikke FTP-kommunikation, da scanneren sender specifikke filtyper (.3dsand.3dc/.3dm).

•

Deaktiver alle proxy-klienter til datakommunikation gennem TCP/IP.

•

Føj ikke scanneren til en domænegruppe.

•

Kør ikke en gruppepolitik på scanneren, da det kan afbryde en korrekt funktion.

Router-retningslinjer
Minimumsstandarder: 802.11N / 802.11AC

11.4

Retningslinjer for internetforbindelse
For at opnå den bedste ydelse af din iTero Element 5D scanner skal du sørge for, at din internetforbindelse
upload-hastighed er mindst 1Mbps per scanner. Bemærk at andre tilsluttede enheder, der er tilsluttet til det
indre netværk, kan påvirke scannernes ydeevne.
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11.5

Firewall
Åbn følgende porte (i tilfælde af en firewall):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

Wi-Fi tips
Wi-Fi-routere giver dig adgang til dit internetsystem ved hjælp af en Wi-Fi-forbindelse fra stort set ethvert
sted inden for de funktionelle rammer for det trådløse netværk. Ikke desto mindre kan antallet, tykkelsen og
placeringen af vægge, lofter eller yderligere skillevægge, som de trådløse signaler skal rejse igennem,
begrænse signalets rækkevidde og styrke. Normale signaler varierer afhængigt af materialetyperne og
baggrundens-RF (radiofrekvens) støj i dit hjem eller din virksomhed.
•

Sørg for at have et minimum antal af vægge og forskydninger mellem disse og andre netværksudstyr.
Gør hver enkelt reduktion af adapterens rækkevidde med 1-3 meter (3-9 fod).

•

Sørg for at have en lige linje fri for enhver skillevæg mellem netværksenheder. Selvom væggen ser ud til
at være tynd, kan det blokere et signal på 1 meter, hvis væggen forskydes med kun 2 grader. For at
opnå en modtagelse, skal du placere lydenheder, så Wi-Fi-signalet bevæger sig lige gennem en væg
eller en partition (i stedet for med en vinkel)

•

Byggematerialer gør en forskel. En massiv metaldør, orale aluminiumsnegler, kan være tætte og kan
have en negativ effekt på et Wi-Fi-signal. Prøv at placere adgangspunkter, trådløse routere og
computere, så signalet bevæger sig gennem gipsvægge eller åbne døråbninger. Materialer og
genstande som glas, stål, metal, vægge med isolering, vandtanke (akvarier), spejle, arkivskabe, mursten
og beton kan reducere dit trådløse signal.

•

Hold dit iTero-produkt væk (mindst 3-6 fod eller 1-2 meter) fra elektriske apparater eller udstyr, der
genererer RF-støj.

•

Hvis du bruger 2,4 GHz trådløse telefoner eller X-10 (trådløse produkter som f.eks. loftsventilatorer,
fjernbetjente lamper og hjemmesikkerhedssystemer), kan din trådløse forbindelse alvorligt nedbrydes
eller helt falde ud. Basen på mange trådløse enheder sender et RF-signal, selvom enheden ikke er
i brug. Placer dine andre trådløse enheder så langt som muligt fra din scanner og router.

•

I dit område kan der være mere end et aktivt trådløst netværk. Hvert netværk bruger en eller flere kanaler.
Hvis kanalen er i nærheden af dine systemkanaler, kan kommunikationen gradvist falde. Spørg din
IT-afdeling for at kontrollere dette og om nødvendigt ændre de kanalnumre, der bruges af dit netværk.
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11.7

Tilpas værtsnavn-anbefalinger
Align forbedrer konstant deres produkter og tjenester, og kan derfor forpligte sig til et værtsnavn, snarere end
en specifik IP-adresse.
Følgende liste over værtsnavne blev oprettet for at give Align-scannerne de korrekte driftsfunktioner til at
kunne udnytte alle de avancerede muligheder i scannerens ydeevne.
Tilpas værtsnavn-anbefaling:

112

Værtsnavn

Port

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

AWS IP-område - Amazon Global CDNtjeneste - IP-adresseområde varierer
afhængigt af scannerens placering.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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12 EMC-erklæring
IEC 60601-1-2 Udgave 4.0 (2014)

Elektrisk medicinsk udstyr - Del 1-2: Tillægsstandard:
Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tests.

CFR 47 FCC

Regler og bestemmelser:
Del 15. Radiofrekvensenheder.
Underafsnit B: Utilsigtede radiatorer (2015)

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17
(relevant for konfiguration af hjulstander)

Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC)
for radioudstyr og tjenester

Miljø til beregnet brug

Professionel sundhedspleje og
hjemmesundhedssektoren

ITero Element 5D-intraoral scanner væsentlig ydeevne er:
•

Vis nær- infrarød billeddannelse uden forstyrrelse af Tero Element 5Touch-skærmen er en del af kariesdetektionsopløsningen.

•

Lagrede scanningsdata er tilgængelige og kan afspilles.

På grund af elektromagnetisk forstyrrelse kan billedet i nogle tilfælde forsvinde, og der vises en ikkekommunikationsmeddelelse på touchskærmen. Scanneren vender tilbage til driftstilstand efter
brugerindgriben eller auto-gendannelse.
Følgende er et referat af EMC-testresultaterne for iTero Element 5D-scannere:
Test

Standard

Alvorlighedsniveau/linjer

Testresultater

Gruppe 1 klasse B på 230, 220, 120 &
100 VAC lysnettet @ 50 Hz; 220 VAC
strømnettet @ 60 Hz

Overholder

Udledning (IEC 60601-1-2 afsnit 7)
Gennemført udledning
frekvensområde:
150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Strålet udledning
frekvensområde:
30 - 1000 MHz

CISPR 11

Harmonisk
strømudledningstest

IEC 61000-3-2

Spændingsændringer,
spændingsudsving
og Flickertest

IEC 61000-3-3
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Gruppe 1 Klasse B
230 VAC strømnettet @ 50 Hz & 220 V
@ 50 Hz & 60 Hz
230 VAC net @ 50 Hz & 220 V AC
net @ 50 Hz

Overholder

Overholder
Overholder
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Test

Standard

Alvorlighedsniveau/linjer

Testresultater

Immunitet (IEC 60601-1-2 afsnit 8)
Immunitet mod
elektrostatisk udladning
(ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV kontaktudladninger og 15 kV
luftudladninger

Overholder

Immunitet fra udstrålede
elektromagnetiske felter

IEC 61000-4-3

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

Overholder

Immunitet overfor
nærhedsfelt fra trådløst
kommunikationsudstyr

IEC 61000-4-3

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

Overholder

Immunitet fra elektrisk
hurtig overgang (EFT)

IEC 61000-4-4

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

Overholder

Immunitet fra stigning

IEC 61000-4-5

±2.0 CM / ±1.0 kV DMon 230 VAC
lysnet @ 50 Hz; & 220 VAC lysnet @
60 Hz; Tr/Th – 1.2/50 (8/20) µs

Overholder

Immunitet fra
ledningsbårne
forstyrrelser induceret
af radiofrekvensfelter

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 VRMS på 230 VAC lysnet @
50 Hz & 220 VAC lysnet @ 60 Hz &
Wand kabel; 0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM
@ 1 kHz

Overholder

Immunitet fra
spændingsfald,
korte afbrydelser og
spændingsvariationer

IEC 61000-4-11

På 230 VAC og 100 VAC lysnet @
50 Hz: 0% - 0,5 cyklus & 1 cyklus;
70% - 25 cyklusser; 0% - 250 cyklusser;
på 220 VAC netstrøm @ 60 Hz:
0% - 0,5 cyklus & 1 cyklus; 70% 30 cyklusser; 0% - 300 cyklusser

Overholder

Emission (Udledning) (per ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17)
Relevant for iTero Element 5D-hjulstanderkonfiguration
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Foretagne udledninger
på netterminaler
i frekvensområde
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
ETSI EN 301 489-17 /
EN 55032

Strålede udledninger
i frekvensområde
30 - 6000 MHz

ETSI EN 301 489-1;
ETSI EN 301 489-17 /
EN 55032

Klasse B

Overholder

Harmonisk strømtest

ETSI EN 301 489-1;

230 VAC lysnet

Overholder

Gruppe 1 klasse B
230 VAC lysnet

Overholder
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Test

Standard

Alvorlighedsniveau/linjer

Testresultater

230 VAC lysnet

Overholder

ETSI EN 301 489-17 /
EN 61000-3-2
Flimmertest

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

Immunitet (per ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17)
Relevant for iTero Element 5D-hjulstanderkonfiguration
Immunitet mod
elektrostatisk udladning
(ESD)

IEC 61000-4-2

4 kV kontaktudladning
8 kV luftudladning

Overholder

Immunitet fra udstrålede
elektromagnetiske felter

EN 61000-4-3

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

Overholder

Immunitet fra elektrisk
hurtig overgang (EFT)

EN 61000-4-4

Strømstik: ± 1,0 kV;
Tr / Th - 5/50 ns, 5 kHz

Overholder

Immunitet fra stigning

EN 61000-4-5

Strømstik: ± 1,0 kV DM / ± 2,0 kV CM,
Tr / Th - 1,2 / 50 (8/20) µs

Overholder

Immunitet fra
ledningsbårne
forstyrrelser induceret
af radiofrekvensfelter

EN 61000-4-6

Strømstik: 3.0 VRMS;
0.15÷80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Overholder

Immunitet mod
spændingsafbrydelser

EN 61000-4-11

Strømstik: 0% - 0,5 cyklus & 1 cyklus
70% - 25 cyklusser; 0% - 250 cyklusser

Overholder

© 2019 Align Technology, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
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13 iTero Element produkt hvidbog
Denne hvidbog gælder for iTero® Element™-serien med det optiske indtrykssystem. Afhængig af den
version af det produkt, du har købt, kan der være forskelle i produktets funktioner. Da denne artefakt blev
oprettet på et tidspunkt, kan der endvidere være sket ændringer i Align Technology's
produktsikkerhedspraksis for at tackle udvikling og modning i økosystemet til produktsikkerhed.

Vi forstår biovidenskab og sundhedsindustrien og adresserer sikkerhed i hele organisationen.
Truslen om cyberangreb mod biovidenskab og sundhedsprodukter
er i konstant udvikling. Med dette for øje etablerede vi proaktivt et
produktsikkerhedsprogram, der er fokuseret på at minimere
sikkerhedsrisikoen forbundet med vores produkter, hvilket gør det
muligt for os at være opmærksomme, når vi står over for nye trusler
og løbende forbedre vores produkter.
Vi anerkendte vigtigheden af at inkorporere overvejelser om sikkerheds
og privatlivet gennem design og vores produktlivscyklus. For at opnå
dette etablerede vi et tværfunktionelt produktsikkerhedsteam, der
inkluderer repræsentanter for ingeniør/softwareudvikling, sikkerhed,
juridisk/privatliv, informationsteknologi og kvalitet.

Vi identificerer sikkerhedsrisici ved hjælp af robuste risikostyringsprocesser.
Align Technology er forpligtet til at adressere og minimere sikkerheds- og privatlivsrisici i de produkter, vi
designer, udvikler og vedligeholder. Vi foretager en dybdegående vurdering af vores produkt, så vi kan
gennemføre passende risikobegrænsende foranstaltninger i starten af produktudviklingen. Baseret på
produktets risikoniveau samt produktets funktionalitet anvendes nedenstående metode.
Evaluering af produktsikkerhedsrisiko (PSRA): Align
Technology gennemførte en PSRA på serien til det iTero®
Element™ optiske indtrykssystem. Evalueringsmetodologien
omfattede
planlægning
og
informationsindsamling,
identificering af relevante produktprofiler, udvikling af et
komponentregister, udførelse af en kontrolanalyse,
identificering af sårbarheder, beregning af risikovurderingen
for sårbarheden, identificering af passende formildende
kontroller og beregning af den resterende risikovurdering.
Sikkerheds- og privatlivsrisici betragtes som en del af
vurderingsudnyttelsesindustriens førende praksisrammer for
sikkerhedsrisici, herunder, men ikke begrænset til, NIST
800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 og FDA's
indhold af præmarkeds-indsendelser til håndtering af
cybersikkerhed i medicinske enheder.
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Produktets sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger.
De følgende ikke-udtømmende sikkerhedskontroller implementeres i iTero® Element™ optisk indtryk serien:
•

PII data-at-rest er krypteret: Personlig identificerbar information (PII) gemmes i en krypteret database. Dette
hjælper med at forhindre, at angriberen fanger patient- og kundeoplysninger, der er gemt på scanneren.

•

Data-i-transit er krypteret: Scanningsdataene, som er sikkerhedskopieret til Align-servere,
transmitteres via TLS-kryptering af transportlag ved hjælp af betroede certifikater. Dette hjælper med at
forhindre, at en angriberen fanger patient- og kundeoplysninger, mens den er i transit.

•

Beskyttelse mod malware er på plads: Scannerne leveres med forudinstalleret Trend Micro-antivirussoftware, der kontrollerer for ondsindede filer på systemet. Definitionerne af antivirus-software opdateres
ofte, og scanninger er planlagt til at køre dagligt på enhederne.

•

Fjernvedligeholdelse er ikke mulig uden tilladelse: Enhederne bruger TeamViewer til at etablere en
fjernsession. TeamViewer-softwaren kræver et bruger-ID og adgangskode, som skal leveres fra kunden
til Align-servicepersonalet, før forbindelsen kan finde sted.

•

Ændringer i operativsystemet og softwaren er begrænset: Scannerne implementerer en kiosktilstand,
der forhindrer brugeren i at foretage uønskede ændringer i operativsystemet og softwarekomponenterne.

•

Kontrol af brugeradgangshåndtering håndhæves: En brugerkonto og adgangskode er påkrævet for
at bruge scannerne. Dette hjælper med at beskytte adgangen til scanneren og beskytter mod
uautoriseret brug.

•

Opdeling af opgaver anvendes: Scannerne giver mulighed for at registrere flere brugerkonti med forskellige
roller til en scanner. Der er roller for læge, assistent og supporttekniker. Dette hjælper med at sikre
muligheden for at spore aktiviteter, der udføres af individuelle brugere for bedre beskyttelse af enheden.

•

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om risiciene, som de er beskrevet, så tøv ikke med at kontakte
TRM@aligntech.com eller privacy@aligntech.com.
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14 Systemspecifikationer
14.1

Systemspecifikationer - iTero Element 5D hjulstanderkonfiguration
Skærm

21,5”HD-touchskærm

Stav

Staven udsender rødt laserlys (680 nm klasse 1) samt hvide LED-emissioner
og 850 nm LED-emissioner.

Trådløst netværk

Et LAN-kort tilbyder lokal netværkskommunikation med trådløs forbindelse.

Sikkerhed

Se hvidbogen til produktsikkerhed i afsnit 13.

Driftsspænding

100-240VAC- 50/60 Hz – 200VA (maks.)

Driftstemperatur

18°C til 26°C / 64,4°F til 78,8°F
Bemærk: Systemet fungerer med forringet ydelse - uden scanningsevne - når
det udsættes for temperaturer fra 10°C til 17°C (50°F til 62,6°F) og 27°C til
40°C (80,60°F til 104°F)

Opbevarings-/
transporttemperatur

-5°C til 50°C / 23°F til 122°F

Driftstryk & højde

Tryk: 520 mmHg til 771 mmHg (-69 kPa til -103 kPa)
Højde: -400 fod til 10.000 fod

Opbevarings-/
transporttryk & højde

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

Relativ fugtighed

Drift: 40% til 70%

Højde: 0 fod til 15.000 fod
Opbevaring: 30% til 90%

Dimensioner

hjulstander:

iTero HD touchskærm:
•

Højde: 356 mm (~14 tommer)

•

Højde: 1280 mm (~50 tommer)

•

Bredde: 552 mm (~21,7 tommer)

•

Bredde: 645 mm (~25 tommer)

•

Dybde: 65 mm (~2,5 tommer)

•

Dybde: 625 mm (~ 24,5 tommer)

Stav:

Nettovægt

•

Længde: 346 mm (13,3 tommer)

•

Bredde: 50 mm (2,0 tommer)

•

Dybde: 68 mm (2,7 tommer)

iTero HD touchskærm: 8,3 kg (~18,3 pund)
Stav: 0,47 kg (~1 pund) Uden kablet
Hjulstander: 13,6 kg (~30 pund)

Forsendelsesvægt
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~37,5 kg (~83 pund)
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14.2

Systemspecifikationer - iTero Element 5D laptopkonfiguration
Skærm

Laptop touchscreen

Stav

Staven udsender rødt laserlys (680 nm klasse 1) samt hvide LED-emissioner
og 850 nm LED-emissioner.

Sikkerhed

Align Technology tager ansvaret for at sikre dataene fra vores kunder og deres
patienter meget alvorligt. Alle patientdata transmitteres via en krypteret TLSkanal, og kommunikation og information gemmes sikkert, så vores kunder kan
tage rimelige forholdsregler for at beskytte deres patientdata.

Driftsspænding

100-240VAC- 50/60 Hz – 40VA (maks)

Driftstemperatur

18°C til 26°C / 64,4°F til 78,8°F

Opbevarings-/
transporttemperatur

-5° til 50°C / 23° til 122°F

Driftstryk og -højde

Tryk: 520 mmHg til 760 mmHg (~69 kPa til ~101 kPa)
Højde: -0 fod til 10.000 fod

Opbevarings-/
transporttryk og højde

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

Relativ luftfugtighed

Drift: 40% til 70%

Højde: 0 fod til 15.000 fod
Opbevaring: 30% til 90%

Dimensioner

iTero Element 5D laptopkonfigurations-hub: Holder:
•

Længde: 206 mm (~8 tommer)

•

Længde: 262 mm (~10 tommer)

•

Bredde: 94 mm (~3,7 tommer)

•

Bredde: 89 mm (~3,5 tommer)

•

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

•

Dybde: 52 mm (~2 tommer)

iTero Element 5D stavenhed:

Nettovægt

Bæretaske:

•

Længde: 346 mm (13,3 tommer)

•

Højde: 326,5 mm (~13 tommer)

•

Bredde: 50 mm (2,0 tommer)

•

Bredde: 455 mm (~18 tommer)

•

Dybde: 68 mm (2,7 tommer)

•

Dybde: 184 mm (~7 tommer)

iTero Element 5D laptopkonfigurations-hub: ~0,5 kg (~1 pund)
iTero Element 5D stavenhed: 0,47 kg (~1 pund)
Tom bæretaske: ~2 kg (~4,5 pund)

Forsendelsesvægt

~8 kg (~17,6 pund)
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Indeks

Bekræfter ny, 56
Bekræfter ny popup, 57
Bekræfter nyt afkrydsningsfelt, 57
Udskiftning, 5

A
Adgangskode
Nulstilling, 26
Afstandsværktøj, 72

B
Bedste praksis, 59
Bekræftelse af nyt hylster, 57
Bekræfter nyt hylster, 56, 57
Brugergrænseflade, 28
Brugerindstillinger, 38

C
Computerindstillinger, 34

D
Demotilstand, 14
Afslut, 18
Diagnostik, 45

E
Eksportindstillinger, 48
EMC-erklæring, 113

F
Farve til/fra, 61
Firewall, 111
Flytning af scanneren, 28
Fordele, 1
Fremviser, 89
Rydningsværktøj, 92
Fyldeværktøj, 66

G
Gennemgangsværktøj
Justering af lysstyrke, 84
Optagelse af søgerbilleder, 85
Zoom ind og ud af søgeren, 82
Gennemsynsværktøj, 81
Gør den til min, 19

H
Hardware, 2
Konfiguration af hjulstander, 2
Laptop-konfiguration, 3
Montering, 9
Hylstre, 5
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I
Indledning, 1
Indstillinger
Bruger, 38
Computer, 34
Diagnosticering, 45
Eksport, 48
Licenser, 46
Log ind, 44
Lydstyrke, 34
lysstyrke, 34
Rx, 41
Scan, 38
Sprog, 43
Synkroniseringskonfiguration, 47
System, 44
Systemoplysninger, 47
Tidszone, 37
Underskrift, 42
Wi-Fi, 35
Indstillinger for tidszone, 37
Invisalign Go system, 108
Invisalign outcome-simulator, 108
Invisalign Vurdering af fremskridt, 108
iTero TimeLapse-teknologi, 99

K
Kanttrimmeværktøj, 75
Konfiguration af hjulstand, 2
Kontraindikationer, ii

L
LAN-netværksretningslinjer, 110
Firewall, 111
Internetforbindelse, 110
Router, 110
værtsnavnsanbefalinger, 112
WiFi-tip, 111
Laptopkonfiguration
Transport, 4
Laptop-konfiguration, 3
Laptop-konfiguration
Montering, 12
Licenser, 46
Log ind
Første gang, 14
Log ind-indstillinger, 44
Logger af, 27
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Logger ind, 24
Lukker ned, 28
Lydstyrkeindstillinger, 34
Lysstyrke
Gennemgangsværktøj, 84
Indstillinger, 34

M
Manglende meddelelser om scanningssegment, 68
Meddelelser, 106
Manglende scanningssegment, 68
Montering
Instruktioner, 9
Konfiguration af hjulstand, 9
Laptop-konfiguration, 12
MyiTero, 107

N
NIRI, 7
Ny scanning, 49

O
Optagelse af gennemsynsværktøjsbilleder, 85
Ordrer, 103
Overholdelse, ii

P
Patienter, 93
Detaljer, 95
Ny scanning, 96
Sammenligning af scanninger, 99
Se Rx, 97
Se scanninger, 98
Søgning, 94
Pleje og vedligeholdelse, 109
Påtænkt anvendelse, 1

R
Redigering af scanning, 63
Registrering af scanneren, 19
Rengøring af touchskærm, 109
Rengøring og disinfektion, 109
Restorative scanningstyper, 53
Retningslinjer for internetforbindelse, 110
Router-retningslinjer, 110
Rx
Ny, 50
Vis Rx, 97
Rx detaljer, 97
Rx Indstillinger, 41
Rydningsværktøj
Fremviser, 92
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S
Sammenligning af scanninger, 99
Scan
Sender, 87
Starter, 49
Timing, 87
Visning, 68
Scan farveskifte, 61
Scan indstillinger, 38
Scan Indstillinger, 59
Scan redigering, 63
Scan timer, 87
Scannerindstillinger, 33
Scannetyper
Genoprettende, 53
Scanning af patienten, 58
Scanning bedste praksis, 59
Sender scanningen, 87
Separationsværktøj, 77
Signaturindstillinger, 42
Sikkerhedsinstruktioner, v
Skift farve og NIRI-tilstand, 63
Skift NIRI og farvetilstand, 63
Skift til næste segment, 61
Slet markerings-værktøj, 64
Slet segmentværktøj, 64
Sletteværktøj, 69
Software, 6
Installation, 13
Sprogindstillinger, 43
Stav, 4
Symboler, iii
Synkroniseringsindstillinger, 47
Systemindstillinger, 44
Systeminformation, 47
Systemspecifikationer, 118
Konfiguration af hjulstander, 118
Laptopkonfiguration, 119
Søgning efter patienter, 94

T
TimeLapse-teknologi, 99
Touchskærm
Bevægelser, 32
Rengøring, 109

U
Udfyldning i Rx, 50

V
Vedligeholdelse, 109
Rengøring af touchskærm, 109
Rengøring og desinfektion af staven, 109
Stav og kabel, 109
Webkamera, 109
Vedligeholdelse af stav og kabel, 109
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Vedligeholdelse af webkamera, 109
Vejledning, 58
Vejledning til scanning, 58
Visning af scanningen, 68
Værktøjer
Afstand, 72
Fyld, 66
Gennemgang, 81
Kanttrimning, 75
Separation, 77
Slet, 69
Slet markering, 64
Slet segment, 64
Værtsnavn-anbefalinger, 112
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W
Wi-Fi tips, 111
Wi-Fi-indstillinger, 35

Y
Yderligere scanningsfeedback, 60

Z
Zoom ind og ud af søgeren, 82
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