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Ellenjavallatok
Azon személyek esetében, akiknél epilepsziát diagnosztizáltak, az iTero szkenner villogó fénye miatt fennáll
az epilepsziás roham kockázata. Ezen személyeknek kerülniük kell a rendszer működése közbeni villogó
fénnyel való szemkontaktust.

Megfelelőség
1-es osztályú lézeres megfelelés

Biztonsági megfelelőség

Ez a készülék megfelel a "21 CFR 1040.10" és az
"EN 60825-1-" szabványnak.

Ez az eszköz megfelel az alábbi biztonsági
előírásnak:
„IEC 60601-1 Gyógyászati elektromos készülékek 1. rész: Általános biztonsági és alapvető működési
követelmények".

CSA-megfelelés

CE-megfelelés

Ez az eszköz Kanadában és az USA-ban az alábbi
CSA-szabványnak felel meg: UL Std No.- 60601-1 Elektromos orvosi berendezések, 1. rész: Általános
Biztonsági Követelmények ”.

Ez a készülék megfelel az orvostechnikai
eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelvnek.

FCC-megfelelőség

EMC-megfelelés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15.
részében foglaltaknak, működésére a következő két
feltétel vonatkozik:

Ez az eszköz megfelel az alábbi EMC-szabványnak:

1. Ez a készülék nem okozhat káros
interferenciát.
2. A készüléknek minden érkező interferenciát
fogadnia kell, beleértve azokat is, amelyek
nemkívánatos működést okozhatnak.

„IEC 6060112 Gyógyászati elektromos készülékek 12. rész-: Általános biztonsági és alapvető működési
követelmények - Kiegészítő szabvány:"
Elektromágneses jelenségek - Követelmények és
tesztek”.

FCC figyelmeztetés
Az eszköz azon módosításai, amelyeket a gyártó
kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a
készülék FCC-szabályok szerinti működtetésére
vonatkozó jogosultságát.
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Jelölések
Az iTero Element 5D hardverelemein, jelen kézikönyvben és más iTero Element 5D leírásban, az alábbi
jelölések fordulhatnak elő.

Amikor ezt a jelölést látja az eszközön, a
megfelelő használat megismeréséhez javasolt a
jelen kézikönyv elolvasása.

FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Államok
szövetségi törvénye az eszköz megvásárlását és
megrendelését engedéllyel rendelkező fogorvos,
fogszabályozó
szakorvos,
vagy
fogorvosi
szakember esetére korlátozza. A műszer
vényköteles orvosi eszközként használható, és
kizárólag
szakképzett
egészségügyi
szakemberek működtethetik.

BF típusú eszközre vonatkozó rész. Az az
alkatrész, amelyen ez a jelölés látható, BF típusú
elektromos szigeteléssel rendelkezik.
Orvostechnikaieszköz-gyártó.

Elektromos hulladék és elektronikus berendezés
külön szelektív gyűjtése kötelező. Az Európai Unió
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól
szóló
irányelvének
(WEEE)
megfelelően, ezt a terméket ne dobja ki háztartási
vagy települési hulladékként. Ez a készülék
WEEE
(Elektromos
és
Elektronikus
Berendezések Hulladéka) anyagokat tartalmaz.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EARN
szervizzel.

Megrendelés száma.

Sorozatszám.

Váltóáram.

Az
online
formanyomtatvány
linkje:
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.
Olyan orvosi eszközt jelöl, amelyet a nedvességtől
védeni kell.
Figyelem! Ez a jelölés a készülékkel kapcsolatos
különleges figyelmeztetések vagy óvintézkedések
kiemelésére szolgál. Amikor ezt a jelölést látja az
eszközön, tekintse meg a jelen kézikönyvben
található biztonsági információkat.

Azokat az alkatrészeket vagy tartozékokat,
amelyeken ez a jelölés látható, tilos újra
használni.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

Azokat a hőmérsékleti határértékeket jelöli,
amelyek között az orvostechnikai eszköz
biztonságosan használható.

Jelzi a felhasználónak, hogy tekintse meg a
használati utasítást.
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Gyártó által használt gyártási tétel kódja

Azt a légnyomástartományt jelöli, amelyben az
orvostechnikai
eszköz
biztonságosan
használható.

Pálca (beolvasó egység).

USB aljzat.

Elektromos akkumulátor.
Azt a páratartalom-tartományt jelöli, amelyben az
orvostechnikai
eszköz
biztonságosan
használható.

IEC 60417-5009:KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD.

Vigyázat, törékeny!
FIGYELEM: Ne lépjen rá az iTero Element 5D
laptop konfiguráció hubjára.
Ez az oldal nézzen felfelé.
Az Európai Közösségen belüli Meghatalmazott
képviselőt jelöli.
IEC 60417-5031:Egyenáram.

Jelöli, hogy
kompatibilis.

iv
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Biztonsági előírások
A rendszer használatának megkezdése előtt minden felhasználónak el kell olvasnia az alábbi biztonsági
utasításokat.
Tápellátás

A készülék áramellátása a belső, gyógyászati célú tápegységen keresztül történik.

Akkumulátor
teljesítmény

Kizárólag kerékállvány konfiguráció:

Elektromos
készülékre
vonatkozó
figyelmeztetések

•

Töltés - a szkenner akkumulátora, 2 órás tápforrásra történt csatlakozást követően,
teljesen feltöltődik.

•

Teljesen feltöltött akkumulátorral a felhasználó az iTero Element 5D szkennert akár
30 percig is használhatja szkennelésre.

•

Figyelem: A szkennerhez feltölthető Li-ion akkumulátor csomag jár. Amennyiben
az akkumulátort nem megfelelően cseréli ki, robbanásveszély állhat fenn. Kizárólag
a gyártó által ajánlott típussal megegyező akkumulátorra cserélje ki. Az elhasznált
akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint dobja ki.

•

Elektromos áramütés veszélye!!Kizárólag a jogosultsággal rendelkező Align
Technology technikusok távolíthatják el a külső paneleket és a burkolatokat. A
készülék belsejében nincsenek felhasználók által javítható alkatrészek.

•

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható.

•

Az érintőképernyő hátulján található USB-aljzatba csak az Align Technology által
jóváhagyott webkamera vagy lemez csatlakoztatható.

a

szkenner

kizárólag

Kizárólag laptop konfiguráció:

Vezeték nélküli
helyi hálózat
(LAN)

•

Az iTero Element 5D laptop konfigurációhoz egy hub is tartozik, amely a pálca
számára biztosít tápellátást. A hubot szárazon kell tartani, és biztosítani kell
sérülésmentességét.

•

A hubot kizárólag az IEC60950 és az UL60950-1 szerint jóváhagyott laptophoz
csatlakoztassa-.A laptopnak és minden tartozékának a pácienstől legalább 1,5
méter távolságra kell elhelyezkednie. Egyidejűleg ne használja a szkennelőt a
páciensen és ne érintse meg a laptopot vagy annak a tartozékait.

•

A hubon található USB-aljzatba csak az iTero pálcát és a jóváhagyott laptopot lehet
csatlakoztatni.

•

A hubot csak az Align Technology által jóváhagyott tápkábellel lehet a hálózati
csatlakozóhoz csatlakoztatni.

A készülék vezeték nélküli helyi hálózati egységgel rendelkezik.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Biztonsági
osztályozások

•

Az áramütés elleni védelem típusa:1. osztály

•

Az áramütés elleni védelem fokozata: BF típusú.

•

A víz káros hatása elleni védelem mértéke: Átlagos.

•

Olyan berendezés, melynek közelében nem használhatók gyúlékony érzéstelenítő
keverékek.

•

Működési mód: Folyamatos.

Vényköteles
orvosi eszköz

A műszer vényköteles orvosi eszközként használható, és kizárólag szakképzett
egészségügyi szakemberek működtethetik.

A szkennerre
vonatkozó
figyelmeztetések

•

A pálca piros lézerfényt (680nm 1. osztály), valamint fehér LED-sugarat és 850nm
LED-sugarat bocsát ki. A pálca normál használata nem veszélyes az emberi szem
számára. Azonban kerülje el, hogy a pálca fénye közvetlenül a páciens szemébe
világítson.

•

A kábel csavarodását, csomózását kerülje, ne húzza a kábelt és ne lépjen rá.

•

Ha a készüléket nem használják, a pálcát a tartóban kell elhelyezni úgy, hogy a
szonda az érintőképernyő felé nézzen, így a lézersugár vagy a villogó fehér LED
sugárzás és 850nm LED sugárzás nem érinti a szemet.

•

Csak akkor működtesse a pálcát, amikor a pálca vége a páciens szájában
helyezkedik el.

•

A pálcát aktív szkennelés közben nem szabad a tartóba helyezni.

•

Ha a szkenner hibásan működik, vagy fizikai károsodást észlel, állítsa le a
szkennelést, és hívja az Ügyfélszolgálatot.

•

A keresztszennyeződés elkerülése érdekében kötelező:

Tisztítás és
fertőtlenítés

o
o
o
•

vi

Tisztítsa meg és fertőtlenítse a pálcát a fejezetben leírtak szerint 10.2, és
minden páciens kezelése után cserélje ki az eldobható hüvelyt a 1.3.3.1.1
fejezet szerint.
Minden páciens kezelése után vegye le a kesztyűt és használjon újat.
A szakadt, szennyezett vagy levetett kesztyűt dobja el.

A szkennerhüvelyeket a szokásos kezelési eljárásoknak megfelelően, vagy a
szennyezett orvosi hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírások szerint
távolítsa el.

Kicsomagolás és
telepítés

A rendszert az Align Technology utasításai szerint, a 2.1 szakaszban leírtak alapján
kell kicsomagolni és telepíteni.

Munkahelyi
környezet

•

A sérülések elkerülése érdekében a helyiségek közötti szállítás során a készülékkel
a lehető legóvatosabban kell bánni.

•

Ne takarja le a pálca és a képernyő szellőzőnyílásait.

•

A rendszer kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen
napfénynek, túlzott hőnek vagy páratartalomnak.

•

Kizárólag laptop konfiguráció: Ha az iTero Element 5D laptop-konfigurációt meleg,
hideg vagy nedves környezetből szállítják a rendelőbe, a belső páralecsapódás
elkerülése érdekében ne használja addig, míg a készülék nem vette át a
szobahőmérsékletet.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Elektromágneses
interferencia

FIGYELEM: Ezt a készüléket az IEC60601-12 szabvány szerinti orvostechnikai
eszközökre vonatkozó követelményeknek megfelelően tesztelték,
melyeknek-- megfelelt.
Ennek a szabványnak célja, hogy átlagos orvosi berendezések esetében megfelelő
védelmet biztosítson a káros interferenciák ellen. Azonban a rádiófrekvenciás
adókészülékeknek (pl. mobiltelefonok, mobil kétirányú rádiók, elektromos készülékek)
és egyéb elektromos és elektromágneses interferenciáknak az egészségügyi
környezetben történt elterjedése miatt lehetséges, hogy az ilyen jellegű nagymértékű
interferencia következtében a forrás közelsége vagy ereje az eszköz teljesítményének
megzavarásához vezethet. Ebben az esetben felhasználói beavatkozást követően
vagy automatikus visszaállítás útján az eszköz ismét működésbe hozható-.

Általános
tudnivalók

FIGYELMEZTETÉSEK:
•

A készülék semmilyen formában nem alakítható át.

•

Csak a kerékállvány konfiguráció esetében: Az összeszerelést követően az
érintőképernyőt minden esetben az állványhoz rögzítve kell tartani.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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1 Bevezetés
Az iTeroElement 5D intraorális szkenner az Align Technology legújabb generációs integrált hardver (szkenner)
és szoftver rendszere.
Ez az all-in-one rendszer egy teljesen interaktív, érintőképernyős kijelzővel és könnyen használható pálcával
érhető- el-.A beolvasás során a képernyőn a beteg fogainak topográfiája tekinthető meg, és a beolvasás
befejeztével elemezhető a harapás záródásának mértéke.
Az iTero Element 5D rendszer az alábbiakat egyesíti:
•

3D szkennelés: Topográfiai 3D adatok rögzítése és megjelenítése, valamint a 2D képalkotás intraorális
kamerával.

•

NIRI technológia: A fog felülete alatt található adatok rögzítése káros sugárzás nélkül, a fogíny feletti
fogközi szuvasodások felfedezésére és ezen szuvas károsodások változásainak követésére használható.
A NIRI technológiáról további információkat a 1.5 fejezetben talál.

Az iTero szoftver ezen kívül olyan adminisztratív lehetőségeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a
felhasználó számára, hogy:

1.1

•

Új recept kitöltése

•

Új megbízás felvitele meglévő vagy új beteg számára

•

Folyamatban lévő megbízások megtekintése

•

Régebbi megbízások megtekintése és/vagy nyomon követése

Rendeltetésszerű használat
Az iTero Element 5D egy intraorális szkenner, az alábbi jellemzőkkel, valamint rendeltetésszerű használattal:
•

Az iTero Element 5D optikai lenyomat (CAD / CAM) funkciójának rendeltetésszerű/javasolt használata a
fogak és a száj szöveteinek feltérképezett képeinek rögzítése. Az iTero által létrehozott adatok fogászati
eszközök (pl. belső fogszabályozók, fogszabályozók, készülékek stb.) és kiegészítők készítéséhez
használhatók.

•

Az iTero Element 5D szoftver az iTero szkennerrel a fogak, a szájüregben található lágy szövetek és
szájképletek, valamint a harapások 3D-ben történő, digitális megjelenítésére szolgál. A szoftver vezérli az
adatok feldolgozását, megkönnyítve az adatok integrálását, az adatok exportálását a CAD/CAM fogászati
helyreállítások, fogszabályozó eszközök, hidak és kiegészítők. A beolvasott adatok mellett számos betegés esetinformáció importálható/exportálható, vagy használható fel szimulációs célokra. A rendszer
ellenőrzéséhez és szervizeléséhez, valamint megrendeléskezelő eszközként további funkciók állnak
rendelkezésre.

•

Az iTero Element 5D NIRI funkció a fogak közötti szuvasodás, a fogíny feletti károsodás észlelésére,
valamint az ilyen jellegű elváltozások megfigyelésére használt diagnosztikai segédeszköz.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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1.2

Előnyök
A jelenleg elérhető koronakészítési eljárásokhoz képest az iTero Element 5D rendszer olyan fontos előnyökkel
rendelkezik, mint a pormentes beolvasás, a nagyobb mértékű pontosság a korona készítéséhez, és az
azonnali visszacsatolás a beolvasási folyamat során.
Látogasson el honlapunkra http://www.itero.com ahol megtekintheti, hogy az iTero Szolgáltatásának
segítségével a betegek elégedettségének és a rendelői munkahatékonyságnak növelése, valamint a klinikai
eredmények javítása révén mily módon emelheti üzleti vállalkozása színvonalát.

1.3

iTero Element 5D hardver
Az iTero Element 5D szkenner két modellje kapható:
•

Az iTero Element 5D kerékállvány konfiguráció

•

iTero Element 5D laptop konfiguráció (csak bizonyos országokban érhető el)
A minimális rendszerkövetelményeket lásd a http://www.itero.com/en/products/itero_element_5d oldalon.

2
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1.3.1

Kerékállvány konfiguráció
A rendszer elölnézete
A

Érintőképernyő

B

Főkapcsoló

C

Bekapcsolás LED
kijelzője

D

Pálca

E

Tartó

F

Kerekes állványalap

1. ábra: Az iTero Element 5D kerékállvány-konfiguráció elölnézete
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A rendszer hátulnézete
A Pálca csatlakozó
B Pálca kábel
C Képernyő tápkábele

2. ábra: Az iTero Element 5D kerékállvány-konfiguráció hátulnézete

1.3.2

iTero Element 5D laptop konfiguráció
A Laptop
érintőképernyője
B iTero Element 5D
hub
C Pálca és tartó

3. ábra: iTero Element 5D laptop konfiguráció

4

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

iTero Element 5D Felhasználói Kézikönyv

1.3.2.1

Az iTero Element 5D laptop konfiguráció szállítása
A rendszer maximális védelme érdekében szállításkor ajánlott követni az alábbi utasításokat:
1. Helyezze fel a kék védőhüvelyt a pálcára.
2. Az egyes helységek közötti mozgatás során helyezzen minden elemet a rendelkezésre álló hordtáskába.

4. ábra: Az iTero Element 5D laptop konfiguráció a mellékelt hordtáskában

3. Győződjön meg róla, hogy a hordtáska száraz, annak érdekében, hogy a rendszer elemeit ne érje
nedvesség.

1.3.3

iTero Element 5D pálca
A Eldobható
hüvely
B Érintőpad
C Oldalsó gombok:
Szkennelés,
be/ki, érintőpad
aktiválása
D Szellőzőnyílások
E A pálca
eltávolítható
kábele, USB
csatlakozóval
5. ábra: iTero Element 5D pálca

Megjegyzés: A pálcakábel védelme érdekében túlzott húzóerő esetén a kábelsaru kialakítása következtében
leválik a pálcától. Amennyiben ez előfordul, óvatosan helyezze vissza.
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1.3.3.1

Pálca hüvelyek
Kétféle pálcahüvely létezik:
•

Védőhüvely: Ha a szkennert nem használja, a pálca optikai felületének védelme érdekében használja a
kék védőhüvelyt.

•

Eldobható hüvely: A páciensen végzett szkennelés előtt helyezzen fel egy új, eldobható hüvelyt.

6. ábra: Védőhüvely

1.3.3.1.1

7. ábra: Eldobható hüvely

Pálcahüvelyek cseréje betegek ellátása között
A pálcahüvely egyetlen betegnél alkalmazandó, így a keresztszennyeződés elkerülése érdekében minden
beteg ellátása után cserélni kell, majd pedig eldobandó.
Mielőtt a páciensen szkennelést hajtana végre, a rendszer megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy egy új
hüvely csatlakozik-e a pálcához, ahogy ez a4.1.2 fejezetben szerepel.
FIGYELEM: A használt hüvelyeket a szokásos kezelési eljárásoknak megfelelően, vagy a szennyezett
orvosi hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírások szerint távolítsa el.
A pálcahüvely cseréje:
1. Enyhén nyomja meg a hüvely közepét, lassan húzza le a pálcáról és dobja el.

8. ábra: Pálcahüvely eltávolítása
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FIGYELEM: OPTIKAI FELÜLET!
NE érintse meg az optikai felületet. Az érintkezés károsodást okozhat. Ha tisztítás szükséges, használja
a hüvely dobozában található antisztatikus kendőt. További információkat a hüvelyek dobozában található
utasításokban talál.

9. ábra: A pálca optikai felülete

2. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a pálcát a 10.2 fejezetben leírtak szerint.
3. Óvatosan, kattanásig csúsztassa az új hüvelyt a pálca végére.
Megjegyzés: Ha a szkennert nem fogja egyből használni, helyezze fel a kék védőhüvelyt.

10. ábra: Óvatosan csúsztassa a helyére az új hüvelyt

1.4

iTero Element 5D szoftver
Az iTero Element 5D rendszer a következő exkluzív szoftver funkciókat tartalmazza:
•

Megerősítés a szkennelés előtt arra vonatkozóan, hogy új pálca hüvelyt használ, a fejezetben leírtaknak
megfelelően 4.1.2

•

Szkennelés közbeni váltás a 3D és a nézetkereső képernyője között, a fejezetben leírtak szerint 4.2.4

•

Szkennelés közben váltás a nézetkereső színes üzemmódja és NIRI üzemmódja között, a fejezetben
leírtak szerint 4.2.5

•

A szkennelés után az érintett terület megtekintése az Áttekintés eszköz segítségével, a fejezetben leírtak
szerint 4.3.6

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Az új iTero Element 5 kerékállványos rendszerek telepített szoftverrel rendelkeznek.A szoftvernek az iTero
Element 5D laptop konfigurációjára történő telepítését a 2.2 fejezetben találja.

1.5

Közeli infravörös képalkotás (NIRI) használata
A NIRI egy spektroszkópiás eljárás, amely az elektromágneses spektrum közeli infravörös tartományát
(850 nm) használja a fogfelület alatti területre vonatkozó képalkotásra.

Rádióhullámok
AM
100 m

FM
1m

TV

Infravörös
Radar
1 cm

0,01 cm

1000 nm

Ultrai
bolya

Röntgensugarak

10 nm

Gammasugarak

0,01 nm

0,0001 nm

LÁTHATÓ SPEKTRUM

700 nm

600 nm

500 nm

400 nm

11. ábra: Látható fény spektrum, amely a 850 nm hullámhosszon a NIRI-t jeleníti meg

A pálcának a fogak fölé helyezésével a NIRI a fogfelület alatti területet fogja leképezni.
A szerkezet áttetszősége a NIRI-kép fényerősségi szintjén jelenik meg - minél magasabb az áttetszőség, annál
sötétebb az objektum, és fordítva. A fogzománc áttetsző a NIRI számára és sötéten jelenik meg. A dentin és
a zománcban bekövetkező bármilyen eltérés, pl. szuvasodás, tükröződik és a fény szétszóródását okozza,
ezért világosan jelenik meg.
A

A fog felületére helyezett
pálca

B

A fogzománc áttetsző

C

A dentin és a szuvasodás
visszatükröződik

12. ábra: Fényvisszaverődés koncepciója - az egészséges zománc áttetsző, míg a dentin és a fogszuvasodás visszatükröződik

8
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Megjegyzés: A NIRI-képet a szuvasodás megállapítására vonatkozó jelenleg elfogadott kezelési eljárással
együtt kell használni, és nem helyettesíti azt.
A NIRI használatáról és a klinikai előnyökről bővebben a http://storagy-itero-productioneu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf oldalon olvashat.

1.6

A dokumentumról
Ez a dokumentum általános információkat és áttekintést nyújt az iTero Element 5D alkalmazásról.Ezenkívül
leírja a rendszer összeszerelését, a szoftver telepítését az iTero Element 5D laptop konfigurációkra, a rendszer
elindítását és leállítását, a pálca és a kábel kezelését, a pálca tisztítását és fertőtlenítését, valamint az egyes
páciensek kezelés között a pálca hüvelyek cseréjét.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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2 Első lépések
2.1
2.1.1

Összeszerelési útmutató
Az iTero Element 5D kerékállvány konfigurációs szkenner összeszerelése
Az iTero Element 5D kerékállványos szkenner összeállításához, kövesse az alábbi utasításokat:

Váltakozó
áram

Akkumulátor

Kattanás

Egyenáram

Bekapcsoló
gomb

Pálca

Az üzembe
helyezéshez 2 fő
szükséges

A Kerekes állvány
B Pálca kábellel
C Pálcatartó
D HD
érintőképernyő
E Külső
akkumulátor

F Tápkábel

3. Húzza meg a két imbuszcsavart a
nagyobb imbuszkulccsal.

10

1. Ellenőrizze a dobozok tartalmát.

2. Csatlakoztassa a rudat a kerekes
alaphoz.

4. Vegye le a fedelet a fogantyú
hátuljáról.

5. Csatlakoztassa a pálca tartóját a
kerekes állvány elülső részéhez.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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6. Tartsa a pálcatartót.

7. A kisebb imbuszkulccsal húzza
meg a pálcatartó hátulján
található imbuszcsavarokat.

8. Helyezze vissza a fedelet a
fogantyú hátoldalára.

9. A kerekes állvány keretének
hátuljáról távolítsa el a mágneses
fedelet.

10. Lazítsa meg a leszorító
csavarokat és vegye le az
akkumulátor fedelét.

11. Csúsztassa az akkumulátort az
akkumulátortartó nyílásába, és
húzza meg a szorító csavarokat.

12. A beépítéshez emelje fel az
érintőképernyőt.

13. Az érintőképernyő rögzítéséhez 14. Csatlakoztassa a tápkábelt a DC
fordítsa meg a szkennert, és
feliratú porthoz, ahogy az a
húzza meg a rögzítőcsavarokat.
következő képen látható.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Tápkábel behelyezve.

15. Helyezze fel a mágneses
hátlapot.

16. Helyezze a pálcát a tartóba.

17. Csatlakoztassa a pálca kábelét az
érintőképernyő hátoldalához.

18. Csatlakoztassa a tápkábelt a
kerekes állvány alján.

19. Kapoccsal rögzítse a kábelt a
kerékállvány aljához.

20. Az érintőképernyőn állítsa be a
webkamerát távoktatáshoz, vagy
támogatás fogadásához.

21. Csatlakoztassa a webkamerát az 22. Csatlakoztassa a tápkábelt a
érintőképernyő alján található
hálózati aljzathoz, majd a
USB porthoz.
szkenner bekapcsolásához
nyomja meg a Bekapcsoló
gombot.
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Az iTero Element 5D laptop konfigurációs szkenner összeszerelése

2.1.2

Az iTero Element 5D laptop konfiguráció szkenner összeállításához, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:
A

Hub elosztó és hub tápkábel

B

Tartó

C

Pálca és tartó

D

USB kábel a laptop és a hub
összekapcsolásához

3. Csatlakoztassa az USB kábelt a
hub elosztóhoz.

1. Helyezze a pálcát a tartóba

2. Csatlakoztassa a hub tápkábelét
a hub elosztóhoz.

4. Csatlakoztassa az USB kábelt a
laptophoz.

5. Csatlakoztassa a pálca kábelét a
hub elosztóhoz.

6. Csatlakoztassa a hub tápkábelét
a hálózati aljzatba.
Megjegyzések:
•

A hub elosztót mindig egy
váltakozó feszültségű
hálózati fali aljzathoz kell
csatlakoztatni

•

A szájon belüli szkennelési
vizsgálat alatt a laptopot egy
váltakozó feszültségű
hálózati fali aljzathoz kell
csatlakoztatni.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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2.2

iTero Element 5D szoftver telepítése - laptop konfiguráció
Az új iTero Element 5 kerékállványos rendszerek telepített szoftverrel rendelkeznek, viszont az iTero Element
5 laptop konfigurációs rendszerre a felhasználónak kell telepítenie a szoftvert.
Megjegyzés: Mielőtt első alkalommal telepítené az iTero Element 5D laptop konfigurációs szoftvert, minden
elérhető Windows frissítést telepítsen fel.Az új Windows számítógépek automatikusan frissítéseket
használnak.
Az iTero Element 5 Laptop konfigurációs rendszer szkennelő szoftverének megfelelő telepítéséhez és
konfigurálásához győződjön meg az alábbiakról:
•

A pálca biztonságosan rögzítve van a tartóban és csatlakozik a hubhoz

•

A hub csatlakozik a laptophoz

•

A laptop a teljes szoftver telepítése során csatlakoztatva van a fali konnektorhoz

Az iTero Element 5D szoftvernek az iTero Element 5D laptop konfigurációjára történő telepítéséhez:
1. Telepítse az összes elérhető Windows frissítést.
a. A Windows frissítések ellenőrzéséhez nyissa meg a Windows Beállítások ablakot (Windows-kulcs +
I), majd válassza a Frissítés és biztonság elemet
b. Kattintson a Windows frissítése elemre.
c.

Kattintson a "Frissítések keresése " linkre, és ellenőrizze, hogy vannak-e új frissítések.

2. A regisztrált email postafiókban Beérkezett levelei között keresse meg az "iTero terméke kiszállításra
került" emailt, amely az utasításokat tartalmazza.
3. A szoftver letöltési oldalának eléréséhez kattintson a linkre, vagy böngészőjében keresse meg a
http://download.itero5D.comcímet.
4. A honlapon kattintson a Get Started/Indítás gombra. A FirstTimeInstaller.exe fájl letöltődik.
5. Futtassa le a letöltött telepítési fájlt és az iTero szoftver telepítésének befejezéséhez kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Megjelenik az Üdvözlő képernyő. Az alábbiakban a 2.3 fejezetben leírtak szerint végezze el a következő
lépéseket.

14
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2.3

Bejelentkezés az iTero Element 5D szkenner alkalmazásba az első alkalommal
Az iTero Element 5D első bekapcsolásakor megjelenik az Üdvözlő képernyő:

13. ábra: Üdvözlő képernyő

Válassza ki a kívánt nyelvet és az alábbi üzemmódok egyikét:
•

Demo Mode (Demó Üzemmód): A szkenner funkcióinak megismerését, valamint a szkennelési folyamat
szkennelt képek továbbítása nélküli gyakorlását teszi lehetővé. További információkat a 2.4 fejezetben
talál.

•

Make It Mine (Testreszabás): A szkenner regisztrálását teszi lehetővé. További információkat a
2.5fejezetben talál.

Megjegyzés: Ha a Testreszabás lehetőség előtt a Demó Üzemmódot választja, akkor a Testreszabás
eléréséhez újra kell indítania a szkennert.

2.4

Működés Demó Üzemmódban
A Demó Üzemmód az új alkalmazottak képzésére és a szkennelés gyakorlására szolgál. Fogászatok számára
az iTero Element 5 eszközön a Demó Üzemmód bármikor elérhető beolvasási technikáknak, vényköteles
receptek elkészítési módjainak és különböző esetek kezelésének gyakorlásához, valamint az iTero felülettel
való ismerkedésre. A Demó Üzemmód a beolvasási folyamat minden részletét tartalmazza és számos
előfordulható esetet lefed, mint például a klinikai esetek, az Invisalign esetek és a helyreállító esetek. Ezen
felül megjelennek azok a demó esetek, melyek felhasználhatók az iTero Element 5D Áttekintő eszközének
valamint a NIRI klinikai használatának bemutatására és képzési célokra.
Ha a gyakorló beolvasás során a Demó Üzemmódot használja, a Demó Üzemmód működését enyhén
csíkozott háttér és a bal felső sarokban található piros címke jelzi. A Demó Üzemmód az első bejelentkezés
során az Üdvözlő képernyőről, valamit a kezdőképernyőn található iTero logóra kattintással érhető el.
Megjegyzés: A Demó Üzemmódban megjelenített szkennelt képeket nem lehet lementeni és nem
használhatók fel a betegek kezelése során.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Belépés a Demó Üzemmódba bejelentkezés után:
1. Koppintson a szkenner képernyő tetején található iTero Element logóra.

14. ábra: iTero Element logó

2. Érintse meg a Demó Üzemmód lehetőséget.

15. ábra: Demó Üzemmód lehetőség

Megjelenik a Bejelentkezés ablak, amely lehetővé teszi a bemutató felhasználó kiválasztását.

16. ábra: Bejelentkezés ablak a bemutató felhasználók listájával

16
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3. Az iTero Element 5D esetek megtekintéséhez válassza ki a Dr. Demo, iTero felhasználót a Doctor Name
(Orvos Neve) legördülő listából.

17. ábra: Demó Bejelentkezés gomb

4. Koppintson a Demo Login (Demó Bejelentkezés) gombra.
Megjelenik a Demo Üzemmód kezdőképernyő, a Demo Mode (Demó Üzemmód) felirattal a képernyő bal
felső részén.

18. ábra: Demó Üzemmód kezdő képernyő

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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5. A demonstrációs esetek megtekintéséhez érintse meg az Orders (Megbízások) gombot, így megjelenik a
folyamatban lévő megbízások listája, valamint a korábbi megbízások listája.
A helyreállító és fogszabályozó szkennelési típusok példáin kívül a következő iTero Element 5D demó
esetek is megjelennek a Korábbi Megbízások listájában:
o

Demó, 5D NIRI

o

Demó, 5D proximális szuvasodás

o

Demó, 5D helyreállításokkal

19. ábra: Az iTero Element 5D demó esetek megjelenítése a korábbi megbízások listájában

18
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6. Koppintson rá a demó esetre, amelyet ki szeretne választani.
A kiválasztott esetet megnyitva a következő lehetőségek láthatók:

20. ábra: Korábbi Megbízások panel - választási lehetőségek

A megbízások kezelésével kapcsolatos további információkat a 6 fejezetben találja.

2.4.1

Kilépés a Demó Üzemmódból
A Demó üzemmódból való kilépéshez:
•

Koppintson az iTero Element logóra, majd a demó üzemmódból való kilépéshez érintse meg az Exit Demo
(Kilépés a Demóból) gombot.

21. ábra: Kilépés a Demó üzemmódból

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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2.5

Szkenner regisztrálása - Testreszabás folyamata
A szkenner regisztrálása során a regisztráció befejezéséhez a következőkre van szükség:
•

Felhasználónév

•

Felhasználói Jelszó

•

Vállalat Azonosítója

Az iTero egy képviselője egy, a bejelentkezési adatokat és a Testreszabásra vonatkozó részletes
információkat tartalmazó emailt fog küldeni az Ön számára.
Megjegyzés: Ha az Üdvözlő képernyőről a regisztrációs lehetőség előtt a Demó Üzemmódot választja, akkor
a Mike It Mine (Testreszabás) eléréséhez újra kell indítania a szkennert.
A szkenner regisztrálásához:
1. Válassza ki a kívánt nyelvet.
2. Koppintson a Make It Mine (Testreszabás) gombra.
Megjelenik a Connect (Kapcsolat) oldal.

22. ábra:Hálózat kiválasztása

20
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3. Válassza ki a kívánt hálózati kapcsolatot, majd érintse meg a Next (Tovább) gombot.
Az Alignnal való kommunikáció ellenőrzött.

23. ábra: Az Alignnal való kommunikáció ellenőrzése

4. Az ellenőrzés befejezése után, érintse meg a Next (Tovább) gombot.
Megjelenik a Time Zone (Időzóna) oldal.

24. ábra: Időzónájának kiválasztása

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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5. Koppintson a Tovább (Next) gombra, ha az alapértelmezett időzóna helyes, vagy a legördülő listából
válassza ki időzónáját, majd érintse meg az Apply (Alkalmaz) gombot.
Megjelenik a Register System (Rendszer Regisztrálása) oldal.

25. ábra: Rendszer regisztrálása a beállítás testreszabásához

6. Adja meg e-mail címét, jelszavát és vállalati azonosítót a megadott mezőkbe, majd koppintson a Register
(Regisztrálás) gombra.
Megjelenik a Scanner Configuration (Szkenner Konfigurációja) oldal az iTero előfizetési csomag
részleteivel.

26. ábra: iTero előfizetési csomag

22
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7. Koppintson a Next (Tovább) gombra.
Megjelenik a License Agreement (Licencszerződés) oldal.

27. ábra: Licencszerződés

8. A licencszerződés áttekintése után, a szerződés feltételeinek elfogadásához jelölje be a jelölőnégyzetet,
majd koppintson a Next (Tovább) gombra.
A rendszer ellenőrzi a frissítéseket, és szükség szerint elvégzi a frissítést a legújabb verzióra.

28. ábra: Frissítések ellenőrzése

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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9. Koppintson a Next (Tovább) gombra.
A rendszer regisztrálva van és készen áll.

29. ábra: Regisztrált és kész rendszer

10. A rendszerbe való bejelentkezéshez érintse meg a Login to iTero Element (Bejelentkezés az iTero
Elementbe) gombot, a következő fejezetben leírtakat követve.

24
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3 Az iTero Element 5D szkenner használata
3.1

Bejelentkezés a szkennerbe
Amikor a szkenner bekapcsolt állapotban van, a Login (Bejelentkezés) ablak jelenik meg.

30. ábra: Bejelentkező ablak

At iTero szkennerbe történő bejelentkezéshez, kérjük, készítse elő MyAlightech fiókadatait.A nevére, a fiókhoz
használt email címre és a jelszóra lesz szüksége. Töltse ki az összes szükséges mezőt, majd koppintson a
Login (Bejelentkezés) gombra.
A szkennerbe történő bejelentkezéshez:
1. Válassza ki felhasználónevét a Doctor Name (Orvos Neve) legördülő listából.
2. Adja meg a myaligntech.com oldalra történt regisztrálása során használt email címét. Ha az előző
bejelentkezési folyamat előző részében bejelölte a Remember Me (Jegyezz Meg) jelölőnégyzetet, email
címe automatikusan megjelenik.
3. Adja meg jelszavát. Ha elfelejtette a jelszavát, a 3.1.1 fejezetben leírtak szerint új jelszót adhat meg.
4. Jelölje be a Remember Me (Jegyezz Meg) jelölőnégyzetet, így a rendszer a jövőbeni munkamenetek
során emlékezni fog az Ön email címére. A szkenner eléréséhez továbbra is meg kell adnia jelszavát.
5. Kattintson a Login (Bejelentkezés) gombra.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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Megjelenik az iTero Element 5D kezdőképernyője.

31. ábra: iTero Element 5D kezdőképernyő

26
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3.1.1

Új jelszó beállítása
Szükség esetén új jelszót állíthat be.
Új jelszó beállításához:
1. A Login (Bejelentkezés ) ablakban érintse meg az Forgot Password (Elfelejtett Jelszó) elemet.

32. ábra: Elfelejtett Jelszó gomb

A következő lépések leírásával megjelenik egy ablak.

33. ábra: Email mező az elfelejtett jelszóhoz

2. Az Email mezőbe adja meg azt az email címet, amelyet a myaligntech.com oldalon használt a
regisztráláshoz.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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3. Kattintson a Submit (Küldés) gombra.
Megjelenik az előre meghatározott biztonsági kérdése.

34. ábra: Biztonsági válasz mező

4. Válaszolja meg a biztonsági kérdést.
Ideiglenes jelszót küldünk Önnek.
5. Az ideiglenes jelszóval jelentkezzen be a myaligntech.com weboldalra, majd adja meg új jelszavát.
6. Ha nem tudja regisztrált email címét, vegye fel a kapcsolatot az iTero Ügyfélszolgálatával.

3.2

Kijelentkezés a szkennerből
A páciens adatainak védelme érdekében, ha nem használja, jelentkezzen ki a szkennerből.
Alapértelmezés szerint egy előre meghatározott inaktív időszakot követően a rendszer kijelentkezik. Ezt az
időszakot, a 3.6.3.1 fejezetben leírtak szerint, a Bejelentkezési beállításokban állíthatja be.
A szkennerből történő kijelentkezéshez:
1. Érintse meg a
2. Koppintson a

gombot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
gombra a rendszerből történő kilépéshez.

A Bejelentkezés ablak jelenik meg, melyen keresztül a következő felhasználó jelentkezhet be a
rendszerbe.
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3.3

Szkenner kikapcsolása
Javasoljuk, hogy a frissítések telepítésének engedélyezéséhez minden nap végén kapcsolja ki a rendszert.
A szkenner kikapcsolásához:
1. Zárjon be minden fájlt és alkalmazást.
2. A rendszer leállításához nyomja le és engedje fel a képernyő alján lévő Power (Kapcsoló) gombot.
Figyelmeztetés: A gombnak több mint 4 másodpercig tartó lenyomásával a hardver újraindítása kezdődik
meg, ami olyan problémákat okozhat, mint a szürke és kék képernyő.

3.4

Szkenner mozgatása a rendelőben
Az iTero Element 5D szkenner a rendelőn belül mozgatható.
A szkenner mozgatásához:
1. Győződjön meg róla, hogy a pálca biztosan helyezkedik el a tartóban.
2. A készüléket húzza ki a fali csatlakozóból.
3. Helyezze a készüléket új helyére, és dugja be a fali csatlakozóba.

3.5

Felhasználói felület
Az iTero Element 5D rendszer intuitív felhasználói felületet biztosít a fogászati helyreállító és a fogszabályozási
beavatkozások során alkalmazott digitális szkennelési folyamatokhoz. A szkennelési folyamat során az
érintőképernyő és a pálcán található gombok segítségével reagálhat a képernyőn megjelenő utasításokra.
Az alkalmazható érintőképernyő mozdulatok listája a 3.5.2 fejezetben található.

35. ábra: iTero Element 5D kezdőképernyő

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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A kezdőképernyőn a következő gombok jelennek meg:
Akkumulátor: Érintésével az iTero külső akkumulátor hátralevő töltöttségét
tekintheti meg.
Az akkumulátort jelző kép jelenik meg, melyen az akkumulátor töltöttségének
százaléka látható. Amikor az akkumulátor ikonján egy villám jel látható, az
akkumulátor töltődik.

36. ábra: Az akkumulátor hátralevő töltöttsége

Tudásközpont: Érintésével az iTero Element 5D szkenner képzési anyagait és
oktatási videóit érheti el.

Zár: Érintésével kiléphet fiókjából, amennyiben az iTero Element 5D eszközt épp
nem használja, bővebb információ a 3.2 fejezetben olvasható. Ez biztosítja a
fogászati rendelő megfelelőségét a HIPAA előírásainak, valamint a gyógyászati
információk biztonságos kezelését.
Tipp: A véletlen adatbevitel elkerülése érdekében tisztítás közben zárja le a
rendszert.
Beállítások: Érintésével az iTero Element 5D beállításait módosíthatja, például a
pálca konfigurációját, a lokalizációt, a felhasználói beállításokat és egyéb
beállításokat.
További információkat a 3.6fejezetben talál.
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Segítség: Érintésével az átlátszó Súgó felületet jelenítheti meg, mely tippekkel
segít eligazodni a funkciók és eszközök között.

37. ábra: Súgó felület

Ebben a nézetben a gomb
gombra változik. Az Ügyfélszolgálat távoli
segítségnyújtásának eléréséhez érintse meg a gombot. Az Ügyfélszolgálat minden
Súgó felületről elérhető.
Megjegyzés: Kérjük, hívja fel az Ügyfélszolgálatot, mielőtt megpróbálna távoli
kapcsolatot létesíteni.
A Segítség felület bezárásához és az éppen aktuálisan használt képernyőablakhoz
való visszatéréshez érintse meg a képernyő felületét.
Új Szkennelés: Érintse meg a New Scan (Új Szkennelés) ablak megnyitásához,
hogy új szkennelés megkezdése előtt kitölthesse az Rx-t.
További információkat a 4fejezetben talál.

Páciensek: Érintse meg a Patients (Páciensek) oldalon található lista
megtekintéséhez az összes pácienssel, a diagramjuk számával és az utolsó
szkennelés dátumával.
További információkat az 5. fejezetben talál.
Megbízások: Érintse meg az összes megbízást tartalmazó listája
megjelenítéséhez.
További információkat a 6. fejezetben talál.
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Üzenetek: Érintse meg üzenetnek az Align Technology alkalmazásból történő
megtekintéséhez.
További információkat a 7. fejezetben talál.

Az Akkumulátor és a Beállítások gombok minden egyes szkennelés ablakában is megjelennek, a 3.5.1
fejezetben leírtaknak megfelelően.

3.5.1

Szkenner eszköztár
A következő eszköztár minden egyes szkennelésnél megjelenik a képernyőn:

A 4 középső gomb jelzi a szkennelési folyamat aktuális állapotát.
Érintse meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
A szkennelési folyamat aktuális állapotát jeleníti meg, amely az eszköztár vonatkozó kiemelt
gombján is látható.
Érintse meg a gombot, hogy visszatérjen a New Scan (Új szkennelés) ablakba az Rx
megtekintéséhez, a 4.1 fejezetben leírtaknak megfelelően.
Érintésével a páciens 4.2 fejezetben leírtak szerinti szkenneléséhez, Szkennelés
üzemmódba válthat.
Érintésével a szkennelt modellnek a 4.3 fejezetben leírtak szerinti megtekintéséhez, Nézet
üzemmódba válthat.
Érintésével, a 4.4 fejezetben leírtak szerint a szkennelt modell elküldheti a laboratóriumba.
Érintésével az iTero külső akkumulátor hátralevő töltöttségét tekintheti meg.
Az akkumulátort jelző kép jelenik meg, melyen az akkumulátor töltöttségének százaléka
látható. Amikor az akkumulátor ikonján egy villám jel látható, az akkumulátor töltődik.

38. ábra: Az akkumulátor hátralevő töltöttsége

Érintésével az iTero Element 5D beállításait módosíthatja, például a pálca konfigurációját, a
lokalizációt, a felhasználói beállításokat és egyéb beállításokat.
A Beállítási lehetőségekről további információt a 3.6 fejezetben talál.
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Érintse meg az átlátszó Súgó felület megjelenítéséhez, mely tippekkel segít eligazodni a
funkciók és eszközök között.

39. ábra: Súgó felület

Ebben a nézetben a gomb
gombra változik. Az Ügyfélszolgálat távoli
segítségnyújtásának eléréséhez érintse meg a gombot. Az Ügyfélszolgálat minden Súgó
felületről elérhető.
A Súgó képernyőt bárhol megérintheti az éppen aktuális oldalra történő visszatéréshez.

3.5.2

Érintőképernyő mozdulatok
Az iTero Element 5D alkalmazás támogatja az érintőképernyős (más néven multi-touch vagy többérintéses)
mozdulatokat. Ezek a mozdulatok a több érintéssel működő eszközökkel való kommunikáció végrehajtásához
használt, előre definiált mozgások.
Példák a mindennapi érintőképernyő mozdulatokra:

Érintés

Dupla érintés

Hosszú megnyomás

Görgetés

Forgatás

Elhúzás

Pásztázás

Kicsinyítés

Nagyítás
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3.6

Szkenner beállításainak megadása
A szkenner beállításai lehetővé teszik, hogy meghatározza preferenciáit és azokat a beállításokat, amelyek
alapértelmezés szerint megjelennek a szkenner használatakor.
A szkenner beállításainak megadása:
1. Kattintson a

gombra.

Megjelenik a Settings (Beállítások) ablak.

40. ábra: Beállítások ablak

2. Koppintson a megadni kívánt beállításokra.
o

A számítógép beállításai, a 3.6.1fejezetben leírtak szerint

o

Felhasználói beállítások, a 3.6.2fejezetben leírtak szerint 3.6.2

o

Rendszerbeállítások, a 3.6.3 fejezetben leírtak szerint

Megnyílik a megfelelő ablak.
3. Végezze el a módosításokat, majd érintse meg a
ablakhoz való visszatéréshez.

34

gombot a módosítások mentéséhez és Beállítások
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3.6.1

Számítógép beállításainak megadása
A Számítógép beállításai lehetővé teszik a szkenner fényerejének, a hangerejének, a Wi-Fi kapcsolatának és
az időzóna beállításainak meghatározását.

3.6.1.1

Alapértelmezett fényerő beállítás megadása
Az alapértelmezés szerinti fényerő beállítás meghatározásához érintse meg a Brightness (Fényerő) gombot,
mozgassa a csúszkát a kívánt fényerőre, majd érintse meg a
Beállítások ablakba való visszatéréshez.

gombot a változtatások mentéséhez és a

41. ábra: Fényerő beállítások

3.6.1.2

Alapértelmezett hangerő beállítás megadása
A rendszer alapértelmezés szerinti hangerejének meghatározásához érintse meg a Hangerő gombot,
mozgassa a csúszkát a kívánt hangerőre, majd érintse meg a
Beállítások ablakba való visszatéréshez.

gombot a módosítások mentéséhez és a

42. ábra: Hangerő beállítások

A rendszerhangok mellett a hangerőbeállítások a Tudásközpont tartalmának hangerejét
meghatározzák.
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3.6.1.3

WiFi beállítások megadása
A szkennernek a rendelő WiFi hálózatához való első csatlakoztatásakor meg kell adnia a jelszavát. Ezután,
alapértelmezés szerint, a szkenner automatikusan csatlakozik.
A WiFi hálózathoz való csatlakozáshoz:
1. Koppintson a WiFi gombra.
A közelben található WiFi hálózatok listája jelenik meg.

43. ábra: A közelben található WiFi hálózatok listája

2. Válassza ki rendelője hálózatát, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra.
3. A megnyíló ablakban adja meg a hálózat biztonsági kulcsát (jelszó), majd kattintson a Connect
(Csatlakozás) gombra.

44. ábra: Csatlakozás a rendelő WiFi hálózatához

A szkenner csatlakozik a WiFi hálózathoz, és az állapot Connected (Csatlakoztatva) beállításra változik.
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4. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni a hálózathoz, érintse meg azt a hálózatot, amelyhez
csatlakozik, majd koppintson a Forget (Elfelejtés) gombra.
Válassza ki a kívánt hálózatot, és a következő csatlakozáskor adja meg a WiFi jelszót.

45. ábra: A hálózat elfelejtése vagy lekapcsolódás a hálózatról

5. A hálózatból való lecsatlakozáshoz kattintson a Disconnect (Lecsatlakozás) gombra.
6. Érintse meg a

gombot beállításainak mentéséhez és a Beállítások ablakhoz való visszatéréshez.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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3.6.1.4

Időzónájának meghatározása
Az időzóna meghatározásához érintse meg az Time Zone (Időzóna) gombot, válassza ki az időzónát a
legördülő listából, majd érintse meg a
ablakba.

gombot a változtatások mentéséhez, és térjen vissza a Beállítások

46. ábra: Időzóna beállítások

Megjegyzés: Az időzóna beállításai csak akkor érhetők el, ha be van jelentkezve a szkennerbe.
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3.6.2

Felhasználói beállítások megadása
A Felhasználói beállítások lehetővé teszik, hogy minden felhasználó meghatározza a szkennerbe való
bejelentkezésekor megjelenő alapértelmezés szerinti beállításokat.

3.6.2.1

Szkennelési beállítások megadása
Megadhatja azokat az alapértelmezés szerinti beállításokat, amelyeket a páciensen végzett szkennelés során
a program figyelembe vesz
A szkenner beállításainak megadásához:
1. Koppintson a Scan Settings (Szkenner Beállításai) gombra.

47. ábra: Szkenner Beállításai ablak

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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2. Válassza ki alapértelmezés szerinti szkennelési beállításait a Scan Settings (Szkenner Beállításai)
ablakban.
Szkenner beállítása
Szkennelési Pozíció

Giroszkóp iránya

Érintőpad Iránya

Válassza ki páciensen végzett szkennelés közben használt pozíciót:
•

Páciens mögött

•

Páciens előtt

Válassza ki a giroszkóp alapértelmezés szerinti irányát:
•

Pálca Hegye a Képernyő Irányában

•

Pálca Alapja a Képernyő Irányában

Válassza ki az érintőpad alapértelmezés szerinti irányát:
•

Pálca Hegye a Képernyő Irányában

•

Pálca Alapja a Képernyő Irányában

Tükör Nézetkereső a
Felső Állkapocshoz
jelölőnégyzet

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a nézetkeresőnek a felső állkapocs
szkennelése közbeni irányának meghatározásához.

Szín megjelenítése
szkennelés közben
jelölőnégyzet

Ezt a jelölőnégyzetet az alapértelmezés szerinti színes szkenneléshez
jelölje be.

Szkennelési Sorrend

Válassza ki az állkapcsok szkennelésének sorrendjét:

Állkapcsok Sorrendje
Helyreállítás Esetén

Helyreállító
Kezelések Sorrendje

Útmutatási tippek
engedélyezése
jelölőnégyzet

40

Szkennelési opciók

•

Először a Felső Állkapocs

•

Először az Alsó Állkapocs

Válassza ki az állkapcsok szkennelési sorrendjét helyreállító
esettípusokhoz:
•

Először a Szemközti Állkapocs

•

Először a Kezelt Állkapocs

Válassza ki a kezelt fogak és fogsorívek szkennelésének sorrendjét
helyreállító eseteknél:
•

Kezelt Fogak Először

•

Fogsorív Először

•

Nincs Meghatározva

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szkennelés közben útmutatást szeretne
megjeleníteni a 4.2.1 fejezetben leírtak alapján.
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Szkenner beállítása
Ajánlott szkennelési
tartomány kiemelése
jelölőnégyzet

Szkennelési opciók
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a navigációs vezérlőkön csak a
szkennelési tartományt szeretné kiemelni.

48. ábra: Csak a szkennelési tartomány van kiemelve

További Szkennelési
Visszajelzés

3. Koppintson a

Jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket a hiányzó anatómiai területeknek
szkennelés közbeni megjelenítéséhez, a 4.2.3.1 fejezetben leírtak szerint.
•

Fogszabályozó

•

Helyreállító

gombra a módosítások mentéséhez, és a Beállítások ablakba való visszatéréshez.
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3.6.2.2

Rx beállítások megadása
Meghatározhatja azokat a beállításokat, amelyek a Scan Details (Szkennelés Adatai) ablakban, új Rx
kitöltéséhez alapértelmezés szerint megjelennek.
Rx beállítások megadásához:
1. Koppintson az Rx Settings (Rx Beállítások) gombra.

49. ábra: Rx Beállítások ablak

2. Válassza ki az alapértelmezés szerinti Rx beállításokat az Rx Settings (Rx Beállítások) ablakban.
Rx beállítása
Fog azonosítója

Árnyékoló Rendszer
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Rx opciók
Válassza ki az alapértelmezett fogazonosító rendszert:
•

FDI

•

ADA

•

Kvadráns

Válassza ki az alapértelmezett árnyékoló rendszert:
•

VITA Lumin

•

VITApan 3D Master

•

Egyéb
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Rx beállítása
Esettípus

Rx opciók
Válassza ki az alapértelmezett esettípust:
•

No Default (Nincs Alapértelmezett)

•

Invisalign

•

iCast

•

iRecord

•

Chair Side Milling (Fúrás a Szék Helyszínén)

•

Invisalign + iRecord

•

Vivera

•

Vivera Pre-Debond (Eltávolítás Előtt)

•

Helyreállító

Megjegyzés: Az elérhető opciók listája az előfizetési csomag
függvényében változik.
3. Koppintson a

3.6.2.3

gombra a módosítások mentéséhez, és a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

Aláírás beállításainak megadása
Megadhatja azokat az alapértelmezés szerinti beállításokat, amelyek a megbízás laborba küldése során
megjelennek.
Az aláírás beállításainak megadásához:
1. Koppintson a Signature Settings (Aláírás Beállításai) gombra.

50. ábra: Aláírás Beállításai ablak
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2. Adja meg az alapértelmezés szerinti aláírási beállításokat.
Aláírási beállítás
Licenc

Adja meg licencszámát.

Aláírás

Adja meg aláírását.

Aláírás Használata

Válasszon egyet a következő aláírási lehetőségek közül:

3. Koppintson a

3.6.2.4

Aláírási opciók

•

Írja alá egyszer, és mentse el, hogy minden egyes Rx estén
használhassa

•

Ne mentse az aláírást (minden Rx-et külön kell aláírni)

•

Funkció letiltása (csak ennél a felhasználónál)

gombra a módosítások mentéséhez, és a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

Nyelvi beállítások megadása
Koppintson a Language (Nyelv) gombra, a legördülő listából válassza ki a kívánt nyelvet, majd koppintson a
gombra a módosítások mentéséhez és a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

51. ábra: Nyelvi Beállítások ablak
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3.6.3

Rendszerbeállítások megadása
A Rendszerbeállítások lehetővé teszik a bejelentkezési beállítások megadását, a diagnosztika futtatását, a
licencek megtekintését, a rendszerinformációk megtekintését, a konfiguráció szinkronizálását és az
exportálási beállítások meghatározását.

3.6.3.1

Bejelentkezési beállítások megadása
Az adatvédelmi és biztonsági előírások betartása érdekében egy előre meghatározott inaktív időszakot
követően a rendszer kijelentkezik. Alapértelmezés szerint ez az időtartam 4 óra, de ezt szükség esetén
megváltoztathatja.
Az inaktív időszak megadásához:
1. Kattintson a Login Settings (Bejelentkezési Beállítások) gombra.
Megjelenik a Login Settings (Bejelentkezési Beállítások) ablak.

52. ábra: Bejelentkezési Beállítások ablak

2. Adja meg az inaktivitási időszak hosszát, amely leteltével a felhasználót a rendszer kijelentkezteti a
szkennerből.(Min. idő:10 perc, Max. idő:10 óra)
3. Jelölje be a Keep login active during system restart (A bejelentkezés aktív állapotának fenntartása
a rendszer újraindításakor) jelölőnégyzetet, hogy a felhasználói jelszót akkor is megjegyezze a program,
ha a rendszer az inaktivitás miatti kijelentkezés időszaka még nem járt le.
4. Koppintson a

gombra a módosítások mentéséhez, és a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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3.6.3.2

Diagnosztika futtatása
A hálózati kapcsolat és a sebesség ellenőrzéséhez koppintson a Diagnostics (Diagnosztika) gombra.
A rendszerdiagnosztika futtatásához:
1. Koppintson a Diagnostics (Diagnosztika) gombra.
Ellenőrizzük a hálózati kapcsolatot és a sebességet.

53. ábra: Diagnosztika ablak

2. Koppintson a
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gombra, a Beállítások ablakba való visszatéréshez.
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3.6.3.3

Licencek
A szkennere telepített, harmadik felektől származó szoftverelemek listájának megtekintéséhez koppintson a
Licenses (Licencek) gombra, majd koppintson a

gombra a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

54. ábra: Licenc információs ablak

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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3.6.3.4

Rendszerinformáció
Az aktuálisan telepített szoftververziók, valamint a hardver sorozatszámának és azonosítójának
megtekintéséhez koppintson a System Information (Rendszerinformáció) gombra, majd koppintson a
gombra a Beállítások ablakba való visszatéréshez.

55. ábra: Rendszerinformáció ablak

3.6.3.5

Konfiguráció szinkronizálása
A szerverről érkező új frissítések, például az új szoftver opciók szinkronizálásához koppintson a Sync
Configuration (Konfiguráció Szinkronizálása) gombra.
Koppintson a
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gombra a Beállítások ablakba való visszatéréshez.
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3.6.3.6

Exportálási beállítások
Megadhatja, hogy az exportált fájlok törlés előtt mennyi ideig legyenek tárolva. Ezen kívül, félkövér betűkkel
(„\\” jelekkel kezdve) megnézheti az exportált fájlok helyi hálózati címét. Ez a cím a helyi hálózat bármely
számítógépéről elérhető.
Megjegyzés: Szükség esetén a MyiTero-ból bármikor exportálhatja a fájlokat.
Az exportálási beállítások szerkesztéséhez:
1. Koppintson az Export Settings (Exportálási Beállítások) gombra.
2. Válassza ki, hogy az exportált fájlok hány nap után legyenek törölve. Alapértelmezés szerint ez 30 napra
van beállítva.

56. ábra: Exportálási Beállítások ablak - exportált fájlok törlése

3. Ha szükséges, az exportált fájlok azonnali törléséhez kattintson a Clear Export Data Now (Exportálási
Adatok Törlése Most) gombra.
4. Koppintson a

gombra a Beállítások ablakba való visszatéréshez.
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4 Új szkennelés indítása
A szkennelési folyamat elindításához koppintson a New Scan (Új Szkennelés) gombra.

Megjelenik a New Scan (Új Szkennelés) ablak, valamint az eszköztár, amely a szkennelési folyamat állapotát
jeleníti meg.

57. ábra: Új Szkennelés ablak, amelyen az üres Rx, valamint az ablak tetején a folyamatot jelző eszköztár látható

A szkennelési folyamathoz az alábbi lépésekre van szükség, amelyek megjelennek az eszköztáron:

Rx kitöltése, a 4.1 fejezetben leírtak szerint 4.1
Szkennelés a páciensen, a 4.2 fejezetben leírtak szerint 4.2
Szkennelés megtekintése, a 4.3 fejezetben leírtak szerint 4.3
Szkennelés küldése a laboratóriumba, a 4.4 fejezetben leírtak szerint
A folyamat aktuális állapota az eszköztáron kiemelve jelenik meg.
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4.1

Rx kitöltése
A szkennelési folyamat első lépése az Rx (recept) kitöltése. Az Új Szkennelés ablak lehetővé teszi a páciens
valamint az esettípus adatainak megadását. A piros csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Az Rx kitöltése után a
gombra kattintva átválthat Szkennelési módba és végrehajthatja a páciensen a
szkennelést, a 4.2 fejezetben leírtak szerint.
Az Rx kitöltéséhez:
1. A rendelkezésre álló mezőkbe adja meg a páciens keresztnevét és vezetéknevét.
2. A Case Type (Esettípus) legördülő listából válassza ki az eset megfelelő típusát.
Megjegyzés: A megjelenített esettípusok listája az előfizetési csomag függvényében változik.

58. ábra: Megfelelő esettípus kiválasztása

Alapértelmezés szerint a következő esettípusok érhetők el, attól függően, hogy Helyreállító vagy
Fogszabályozó előfizetési csomaggal rendelkezik.
o

iRecord: Egyszerű szkennelés további módosítás nélkül főként referenciaként szolgál, valamint a
törvényi előírásokat követve, gipszmodell helyett használatos.(Ha szükséges, ez az esettípus később
iCast vagy Invisalign típusra cserélhető.)

o

Chair Side Milling (Fúrás a Szék Helyszínén): Helyreállító szkennelés anélkül, hogy a szkennelést
modellezés és fúrás céljából laboratóriumba kellene küldeni.

o

iCast: Ugyanaz, mint az iRecord, de ABO modellt és egy modellezési lépést is megjelenít, mellyel a
használaton kívüli adatokat el lehet távolítani, valamint a szükség esetén a harapás igazítására
szolgál.(Ha szükséges, ez az esettípus később Invisalign típusra cserélhető.)
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o

Invisalign: Az Invisalign kezelés alap szkennelési folyamata. Annak érdekében, hogy a
fogszabályozók megfelelően illeszkedjenek a páciens fogaira, a modell hézagok nélküli szkennelése
szükséges.

o

Vivera: Egyszerű szkennelés további módosítás nélkül, egy, az Invisalign fogszabályzóhoz hasonló
átlátszó fogvédő elkészítéséhez, amely megtartja a fogak helyzetét a kezelést követően.

o

Vivera Pre-Debond (Eltávolítás Előtt): A fogrögzítőt még viselő pácienseknél alkalmazott
szkennelés.A páciens a rögzítő eltávolításakor kapja meg a Vivera fogvédőt.

o

Invisalign + iRecord: Rögzíti a fájlt (iRecord) és egy Invisalign szkennelést tölt fel az IDS-portálra.
Biztosítási visszatérítés esetén előforduló kérések esetére két különböző szkennelést ment el.

o

Restorative (Helyreállító): Modellezés vagy fúrás céljából laboratóriumba küldendő szkennelés.
▪

Bővített - 6 fog szkennelése

▪

Kvadráns - 4-6 fog szkennelése egyetlen koronához

▪

Teljes fogív - összes fog szkennelése

▪

Referencia - nincs kiválasztott kezelt fog vagy helyreállítás

A kiválasztott esettípusnak megfelelően megjelenik az New Scan (Új Szkennelés) ablak.

59. ábra: Új Szkennelés ablak - iRecord esettípus

3. A választott eset típusától függően töltse ki a vonatkozó részleteket.
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o

Helyreállító és Fúrás a Szék Helyszínén esettípusokról bővebben, a 4.1.1 fejezetben olvashat.

o

iCast: Jelölje be a Brackets Present (Meglévő Fogrögzítő) jelölőnégyzetet, ha a páciens rögzítőt visel
a fogain.
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o

iRecord:
▪

Jelölje be a Brackets Present (Meglévő Fogrögzítő) jelölőnégyzetet, ha a páciens rögzítőt visel
a fogain.

▪

Jelölje be a Multi-Bite (Több Harapás) jelölőnégyzetet, ha több harapás szkennelésére van
szükség. Ez lehetővé teszi, hogy szükség szerint megőrizze a 2 harapás összehasonlítását, és
különböző eszközök, például alvási apnoe esetén használt eszköz gyártáshoz a harapásról
pontos információkat továbbít a laboratóriumba.

Ha előfizetési csomagja tartalmazza a Final Records (Végső Feljegyzések) opciót, akkor a kezelési
szakaszt is kiválaszthatja. További információk az Invisalign dokumentációjában találhatók.
4. Ha szükséges, a Sent To (Címzett) legördülő listából válassza ki azt a laboratóriumot, ahova a szkennelést
el kell küldeni.
5. Jelölje be az New sleeve attached (Új hüvelyhez felhelyezve) jelölőnégyzetet annak megerősítéséhez,
hogy új hüvelyt helyezett fel a pálcára. További információkat a 4.1.2 fejezetben talál.

60. ábra: Új hüvely felhelyezve jelölőnégyzet

6. Érintse meg a
leírtak szerint.

gombot az eszköztáron a Scan mode (Szkennelés módba) lépéshez, a 4.2 fejezetben
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4.1.1

Helyreállító szkennelési típusok használata
A helyreállító esetek típusának kiválasztásakor ki kell választania azt a fogat, melyet helyre szeretne állítani,
a szükséges helyreállítás típusát, valamint a helyreállítás anyagát, árnyalatát, stb.
Helyreállítás vagy a szék helyszínén végrehajtott fúrás szkenneléséhez.
1. A Case Type (Esettípus) legördülő listából válassza a Restorative (Helyreállító) lehetőséget.
Az ablakban egy fogakat tartalmazó diagram jelenik meg.

61. ábra: Új Szkennelés ablak - Helyreállító esettípus, fogakat ábrázoló diagrammal

2. Jelölje be a Pre-Treatment Scan (Kezelés Előtti Szkennelés) jelölőnégyzetet, ha a kezelt fog elkészítése
előtt szkennelést szeretne végezni a páciensen. Ebben az esetben a páciensen két szkennelést kell
végrehajtani - a fog kezelése előtt és után.
A kezelés előtti szkennelés lehetővé teszi a laboratórium számára az eredeti anatómia átmásolását az új
helyreállításba.
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3. A fogakat megjelenítő diagramban koppintson arra a fogra, melyet kezelni fog.
Megjelenik a kiválasztott fog számára elérhető kezelési lehetőségek listája.

62. ábra: Helyreállító kezelési lehetőségek felsorolása

A kezelési lehetőségek listája minden fog esetében azonos, kivéve a következőket:
o

Inlay fogbetét és Onlay fogbetét: Kizárólag a zápfogak és a kisőrlők esetében

o

Fogászati héj: Kizárólag a metszőfogak és a kisőrlők esetében
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4. Válassza ki a kívánt kezelési lehetőséget, például Crown (Korona).
A kiválasztott fogászati megbízáshoz ki kell választania a megfelelő fogászati kezelést.

63. ábra: A helyreállítás adatainak megadása

5. A vonatkozó legördülő listákból válassza ki az alábbi beállításokat. A csillaggal jelölt beállítások megadása
kötelező. Először csak az anyagot kötelező kiválasztani, de miután kiválasztotta az anyagot, a kiválasztott
anyagtól függően más beállítások megadása is szükséges. Ezenkívül az egyes beállítások opciói a
kiválasztott anyagtól függően változnak.
o

Material (Anyag): Az az anyag, amelyből a fogászati megbízás készül.

o

Elkészített Design: A felhasználó által a készítés során kialakított körvonal (peremvonal) alakja. A
szájüregi és a nyelvi oldalra vonatkozóan egyaránt ki kell választani.

o

Perem Design: A kiválasztott fém alapú koronához szükséges kerámia-fémből kialakított perem
típusa. A szájüregi és a nyelvi oldalra vonatkozóan egyaránt ki kell választani. Kizárólag a fém
fogászati megbízások esetében.

o

Árnyékoló Rendszer: A korona árnyalatának kiválasztására használt rendszer.

o
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▪

Szél: A korona szélén található területének árnyalata.

▪

Belső: A korona belső területének árnyalata.

▪

Fogíny: A korona fogíny közeli területének árnyalata.

Stumpf Árnyalat: A kezelt fog árnyalata.
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6. Koppintson a
gombra a kiválasztott adatok mentéséhez és az New Scan (Új Szkennelés) ablakba való
visszatéréshez.
A Ön preferenciái a Treatment Information (Kezelési információk) részben jelennek meg.

64. ábra: Kezelési Információk képernyőrész

Mielőtt a

4.1.2

gomb megérintésével elküldi a szkennelést, bármikor szerkesztheti preferált beállításait.

Páciensek között használt új pálcahüvely megerősítése
A keresztszennyeződés elkerülése érdekében meg kell erősítenie, hogy minden páciensnél új pálcahüvelyt
használ. Az új hüvely használatát az alábbi lehetőségek egyikével igazolhatja vissza:
•

Új Rx kitöltésekor jelölje be a New sleeve attached (Új hüvely felhelyezve), a 4.1.2.1 fejezetben leírtak
szerint. Ez a módszer nem feltűnő és nem okoz aggodalmat a pácienseknél.

•

Kattintson a pálca egyik gombjával vagy koppintson az OK gombra a Szkennelés üzemmódban
amikor a program ezt kéri, a 4.1.2.2 fejezetben leírtak szerint.

Ha nem igazolja vissza az új hüvely használatát, nem kezdhet új szkennelést.
Bármely módját választja a hüvely felhelyezésének megerősítésének, mindkettő naplózásra kerül, a hüvely
cseréjét visszaigazoló felhasználó nevével és a művelet időpontjával.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

57

iTero Element 5D Felhasználói Kézikönyv

4.1.2.1

Új hüvely megerősítése Rx kitöltése során
Az Új Szkennelés ablakban jelölje be az New sleeve attached (Új hüvelyhez felhelyezve) jelölőnégyzetet
annak megerősítéséhez, hogy új hüvelyt helyezett fel a pálcára.

65. ábra: Új hüvelyt megerősítő jelölőnégyzet

4.1.2.2

•

Ha a jelölőnégyzetet bejelöli, további üzenetek nem jelennek meg és a Szkennelési üzemmódba lépve
megkezdheti a szkennelést.

•

Ha a jelölőnégyzetet nem jelöli be, nem tud belépni a Szkennelési üzemmódba és az alábbi fejezetben
leírtak szerint meg kell erősítenie, hogy új hüvelyt helyezett fel.

Új hüvely megerősítése a Szkennelési üzemmódba lépéskor
Ha új Rx kitöltésekor nem jelölte be a New sleeve attached (Új hüvely felhelyezve) jelölőnégyzetet, a
Szkennelés eszközre

koppintva az alábbi felugró üzenet jelenik meg.

66. ábra: Szkennelés előtt felugró megerősítő üzenet

A szkennelést csak az OK gomb megérintése vagy a pálca egyik gombjának megnyomása után kezdheti meg.
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4.2

Páciens szkennelése
Miután kitöltötte az Rx-et, a szkennelési módba lépéshez érintse meg a
gombot az eszköztáron.
Megjelenik a Scan (Szkennelés) ablak, amely lehetővé teszi a páciensen végzett szkennelés megkezdését.
Szkennelés közben a következő műveleteket hajthatja végre:
•

További szkennelési visszajelzés megtekintése, a 4.2.3.1 fejezetben leírtak szerint

•

Váltás a színes és a monokróm üzemmód között, a 4.2.3.2 fejezetben leírtak szerint 4.2.3.2

•

Váltás a 3D és a nézetkereső képernyője között, a 4.2.4 fejezetben leírtak szerint 4.2.4

•

Váltás a színes és a NIRI üzemmód között, a 4.2.5 fejezetben leírtak szerint 4.2.5

A szkennelést követően a szkennelt képet a következő módon szerkesztheti:
•

Szegmens törlése, a 4.2.6.1 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.1

•

Kiválasztott terület törlése, a 4.2.6.2 fejezetben leírtak szerint

•

Hiányzó anatómiai területek rögzítése, a 4.2.6.3 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.3

Ha befejezte a páciensen végrehajtott szkennelést, koppintson
az eszköztáron a View (Nézet) módba
lépéshez, ahol ellenőrizheti, hogy a szkennelés befejeződött-e, mielőtt elküldi a laboratóriumba vagy a
tárhelyre, a 4.3 fejezetben leírtaknak megfelelően.

4.2.1

Szkennelési útmutató
Amint Szkennelési üzemmódba vált, a kiválasztott szkennelési szakaszhoz ajánlott szkennelési sorrend
megjelenik a szkenner képernyőablak közepén. Rövid idő után automatikusan eltűnik, vagy a képernyő
bármely pontjára megérintve elrejtheti.
A legjobb eredmény elérése érdekében az iTero azt ajánlja, hogy kövesse a szkennelési sorrendet.

67. ábra: Ajánlott szkennelési sorrend - alsó állkapocs

Megjegyzés: Ha bejelöli a Don't show again (Ne jelenjen meg újra) jelölőnégyzetet, akkor ez az útmutató
nem jelenik meg a jövőbeni vizsgálatok során. Az útmutató újbóli megjelenítéséhez engedélyezze azt a Scan
settings (Szkennelési beállítások) részben, a 3.6.2.1 fejezetben leírtak szerint.
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Ezen kívül, ha a pálca mindkét gombjára egyszerre kattint, a következő útmutató jelenik meg:

68. ábra: Pálca útmutató

4.2.2

Bevált gyakorlatok szkenneléshez
Az iTero a következő bevált eljárásokat javasolja a helyreállító esetek szkennelésére:

4.2.3

•

Győződjön meg arról, hogy az előkészített fog és környéke nem tartalmaz törmeléket, nyálat és vért
szennyeződésként.

•

Az előkészített fog legyen száraz és a peremvonalon pedig ne legyen szövet.

•

Tisztában kell lennie a megfelelő szkennelési technikákkal és kerülje a túlzott szkennelést.

Szkennelési opciók
Szkennelési üzemmódban az alábbi lehetőségek közül választhat:
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•

További szkennelési visszajelzés, a 4.2.3.1 fejezetben leírtak szerint 4.2.3.1

•

Szín/monokróm átváltása, a 4.2.3.2 fejezetben leírtak szerint 4.2.3.2

•

Váltás a 3D és a nézetkereső képernyője között, a 4.2.4 fejezetben leírtak szerint 4.2.4

•

Váltás a képkereső színes üzemmódja és NIRI üzemmódja között a 4.2.5 fejezetben leírtak szerint 4.2.5

•

Szkennelés szerkesztése:
o Szegmens törlése, a 4.2.6.1 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.1
o Kijelölés törlése, a 4.2.6.2 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.2
o Hiányzó anatómia kitöltése, a 4.2.6.3 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.3
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4.2.3.1

További szkennelési visszajelzés
Bekapcsolhatja a kiegészítő szkennelési visszajelzési üzemmódot
, mely felhívja figyelmét azokra a
területekre, amelyekre további szkennelésre van szükség, így biztosítva, hogy ne maradjanak ki az olyan
kritikus területek, amelyek veszélyeztethetik az egész modellt.
Monokróm üzemmódban a hiányzó anatómiai leképezéssel rendelkező területek pirossal vannak jelölve,
színes szkenneléskor pedig lilával.

69. ábra: Hiányzó anatómiai leképezésű területek kiegészítő szkennelési visszajelzéssel és anélkül - monokróm

70. ábra: Hiányzó anatómiai leképezésű területek kiegészítő szkennelési visszajelzéssel és anélkül - színes üzemmód

Alapértelmezés szerint ez az üzemmód engedélyezve van, de esetenként a
Szkennelési beállítások elemre kattintva letiltható a 3.6.2.1 fejezetben leírtak szerint.

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

gombbal, vagy a

61

iTero Element 5D Felhasználói Kézikönyv

4.2.3.2

Szkennelés színbeállító eszköz
A színbeállító gomb
segítségével a színes és a monokróm üzemmód között válthat. Ez vonatkozik mind
a szkennelésre, mind az összes esettípus megtekintésére.

71. ábra: Színes és monokróm üzemmódban megjelenített modell

Alapértelmezés szerint a modellek színesben kerülnek szkennelésre, de a
gombra kattintva esetenként,
vagy a Szkennelési beállításokban a 3.6.2.1 fejezetben leírtak szerint alapértelmezettként átválhatja a
megjelenítési üzemmódot.

4.2.3.3

Váltás a következő szkennelési szegmensre
A szkennelés során az aktuális szegmens a navigációs vezérlőkben kék színnel van kiemelve, valamint a
szegmensjelző mezőben is megjelenik a nyilak között.
Így léphet következő szegmensre:
•

A vonatkozó fogsorív, előkészítés vagy harapás szegmensre koppintva

•

A nyilakra koppintva

72. ábra: A kiválasztáshoz koppintson a túlsó fogsorívre vagy a nyilakra

•

A pálca érintőpadján húzza balra vagy jobbra.
Megjegyzés: A pálca érintőpadjának engedélyezéséhez egyszerre nyomja meg és engedje el a pálca
mindkét gombját.
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4.2.4

Váltás a 3D és a nézetkereső képernyője között
A páciens fogainak szkennelésekor alapértelmezés szerint a szkennelt terület nagy 3D-s képe jelenik meg a
képernyő közepén, és az éppen szkennelt terület a nézetkeresőben az ablak bal alsó részén látható.
A vizsgált terület feltérképezésének megkönnyítése érdekében átkapcsolhatja a kijelzőt úgy, hogy a
képernyőablak közepén a nagyított nézetkereső, míg az ablak szélen egy kisebb 3D-s kép jelenjen meg.

73. ábra: Alapértelmezett nézet - 3D-s szkennelt kép a képernyő közepén valamint a nézetkereső a baloldalon

•

A nagy nézetkeresőt a

gomb megérintésével állíthatja be a képernyőablak közepére.

74. ábra: Nagy nézetkereső a képernyő közepén valamint a 3D-s kép a baloldalon
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4.2.5

Váltás a képkereső színes üzemmódja és NIRI üzemmódja között
A nézetkereső mozgatása mellett a kijelzőt is átkapcsolhatja, hogy a nézetkereső képét színes vagy NIRI
módban jelenítse meg.
•

A

nézetkereső képének színes vagy NIRI módban való megjelenítéséhez koppintson a váltókapcsolóra.

75. ábra: A nézetkereső színes képet (balra) vagy NIRI képet (jobbra) jelenít meg

4.2.6

Szkennelés szerkesztése
Szkennelés után a modellt a következő eszközökkel szerkesztheti:
•

Szegmens törlése eszköz, a 4.2.6.1 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.1

•

Kijelölés törlése eszköz, a 4.2.6.2 fejezetben leírtak szerint

•

Kitöltő eszköz, a 4.2.6.3 fejezetben leírtak szerint 4.2.6.3

A szerkesztő eszközökhöz a képernyő megérintésével férhet hozzá.

76. ábra: Szerkesztő eszközök
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4.2.6.1

Szegmens törlése
A Szegmens törlése eszköz lehetővé teszi a teljes szkennelt szegmens törlését.
A szegmens törléséhez:
1. A szerkesztő eszközök megjelenítéséhez nyomja meg a képernyőt.
2. Koppintson a Szegmens törlése eszközre

.

77. ábra: Szegmens törlése eszköz

Megjelenik egy megerősítő üzenet.
3. A törlés megerősítéséhez kattintson az OK gombra.
A teljes szkennelt szegmens törlésre kerül.

4.2.6.2

Kijelölés törlése
A Kijelölés törlése eszköz

lehetővé teszi a szkennelt kép egy részének törlését, így azt újra beszkennelheti.

Kijelölés törléséhez:
1. A szerkesztő eszközök megjelenítéséhez nyomja meg a képernyőt.
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2. Koppintson a Kijelölés törlése eszközre

.

78. ábra: Kijelölés törlése eszköz

Ezzel megnyitja a Kijelölés törlését és a modell fekete-fehérben jelenik meg:

79. ábra: Megnyitott Kijelölés Törlése eszköz
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3. Érintse meg a törölni kívánt anatómiai területet.
A kiválasztott területet a program eltávolítja.

80. ábra: A kiválasztott anatómiai terület törlésre kerül

4. Ha szükséges, érintse meg a
5. Koppintson a

4.2.6.3

gombot a módosítások visszavonásához.

gombra a törölt anatómiai terület újbóli szkenneléséhez.

Hiányzó anatómia kitöltése
Időnként előfordul, hogy annak ellenére, hogy többször megpróbálja a szkennelését, egyes területeken
hiányzó anatómia részek maradnak. Ezeknek a területeknek a kialakulását az anatómiai részek (ajkak, arc és
nyelv) által okozott zavar vagy a beolvasó egység nedvessége okozhatja.
A Kitöltő eszköz
kiemeli ezeket a területeket, majd csak a kiemelt területeket szkenneli, így
megakadályozza a túlzott szkennelést.
A Kitöltő eszköz használatához:
1. A szerkesztő eszközök megjelenítéséhez nyomja meg a képernyőt.
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2. Koppintson a Kitöltő eszközre

.

81. ábra: Kitöltő eszköz

A további szkennelést igénylő területeket pirossal jelöli.

82. ábra: A szkennelést igénylő területek pirossal vannak jelölve - Kitöltő eszköz

68

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

iTero Element 5D Felhasználói Kézikönyv

4.3

Szkennelés megtekintése
A páciensen végrehajtott szkennelés után a modell megtekintéséhez kattintson a
gombra a Nézet
üzemmódba lépéshez, és ellenőrizze, hogy elegendő okkluzális és bukkális anatómiai képet rögzítettek-e,
valamint hogy a modell pontos és teljes.
Ha szkennelési szegmensek vagy harapások hiányoznak, az utófeldolgozás megkezdésekor erről egy
üzenet- értesíti Önt, és lehetősége nyílik, hogy visszalépjen és javítson a szkennelésen. További információkat
a 4.3.1 fejezetben talál.
A szkennelés megtekintése közben lehetősége nyílik:
•

Szkennelt kép kiválasztott területeinek törlésére, a 4.3.2 fejezetben leírtak szerint

•

Szkennelt kép felesleges területeinek levágására, a 4.3.4 fejezetben leírtak szerint 4.3.4

•

Kiemelés elkülönítése manuálisan, ha a szkennelés során a zöld jelölőpont nem a kezelés alatt álló fogon
volt, a 4.3.5 fejezetben leírtak szerint 4.3.5

•

Érintett terület megtekintése, a 4.3.6 fejezetben leírtak szerint 4.3.6

A szkennelés áttekintése után érintse meg a
gombot az eszköztáron, hogy a szkennelt képet elküldje a
laboratóriumba vagy a tárhelyre, a 4.4 fejezetben leírtak szerint.

4.3.1

Hiányzó szkennelési szegmens értesítések
Ha szkennelési szegmensek vagy harapások hiányoznak, az utófeldolgozás megkezdésekor erről egy üzenet
értesíti Önt, és lehetősége nyílik, hogy visszalépjen és javítson a szkennelésen, annak érdekében, hogy
később csökkenthesse a kézi beavatkozást.
Az értesítések a következő esetekben jelennek meg:
•

Hiányzó kezelt fog vagy fogív - a szegmensek nem lettek beszkennelve vagy az összeillesztésük nem
megfelelő

•

Problémák a harapással:
o

Hiányzó harapás

o

Harapásnak csak az egyik oldaláról készült szkennelés

o

Eltérés a bal és a jobb harapás szkennelt képei között

Ezenkívül a navigációs vezérlők harapásra vonatkozó részei pirossal kerülnek kiemelésre.
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A megjelenő üzenet lehet általános, vagy egy adott problémára vonatkozó, a probléma megoldására tett
javaslattal. Bizonyos esetekben figyelmeztetjük Önt, hogy amennyiben a hibákat nem javítja ki, a laboratórium
visszaküldheti a vizsgálati esetet.

83. ábra: A hiányzó szkennelésre vonatkozó üzenet, valamint a hiányzó szegmensek piros jelölése

A Szkennelési üzemmódba való visszatéréshez koppintson a Return to Scanning (Vissza a
Szkenneléshez) gombra, így újraszkennelheti a hiányzó szegmenseket, amelyeket a navigációs kezelők piros
színnel jelölnek.

4.3.2

Radír eszköz használata
A Radír eszköz
szkennelését.

lehetővé teszi a szkennelt modell egy kiválasztott területének törlését, majd újbóli

Például:
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•

A nedvességet és a különböző anyagokat, mint a vér és a nyál, eltávolíthatja

•

Ha a kezelt fogon az Occlusal Clearance (Okklúziós Hézag) jelmagyarázat szerint piros színű területeket
látható, akkor a lenti magyarázatot követve kisebbítheti a kezelt fogat, törölheti a modell egyes részeit,
majd újra beszkennelheti azokat.
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A szkennelés egy részének törléséhez:
1. A View (Nézet) ablakban győződjön meg arról, hogy Bukkális nézetben és a törölni kívánt részben van,
majd érintse meg az Eraser (Radír) eszközt

.

84. ábra: Radír eszköz

A Radír eszköz a következő kibővített lehetőségeket jeleníti meg:

85. ábra: Radír eszköz opciói
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2. Ujjával jelölje meg a módosítani kívánt területet.

86. ábra: Módosítani kívánt terület

Amint felemeli az ujját, a kiválasztott terület eltávolításra kerül és a szkennelő eszközt

használhatja.

87. ábra: Eltávolított kiválasztott terület és használatra kész szkennelő eszköz

3. Ha szükséges, kattintson a törlés visszavonására
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.
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4. Miután beállította a távolságot a páciens fogán, a
gomb megérintésével visszatérhet Szkennelés
üzemmódba és újból beszkennelheti a kitörölt területet, amely pirosra van jelölve.

88. ábra: Törölt terület pirossal jelölve

5.

4.3.3

A kezelt fog méretének megfelelő csökkentésének megerősítéséhez érintse meg a Hézagkezelő eszközt

.

Hézagkezelő eszköz használata
A Hézagkezelő eszköz
lehetővé teszi a szemben álló fogak érintkezésének és távolságának
megtekintését, hogy a kezelt fog mérete elegendő mértékben csökkenjen az Rx-ben kiválasztott anyaghoz.
A Hézagkezelő eszköz a Nézet üzemmódból és a Képnézetből érhető el, a 4.7.1 fejezetben leírtak szerint.
Megjegyzés: A Hézagkezelő eszköz csak akkor jelenik meg, ha a felső és az alsó állkapcsot, valamint a
harapást beszkennelte.
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Az okkluzális hézag megjelenítéséhez:
1. A Nézet ablakban, kattintson a Hézagkezelő gombra

.

A szemközti fogak közötti okkluzális hézag jelenik meg.

89. ábra: Okkluzális távolság a szemközti fogak között

2. Ha szükséges, csökkentse a kezelt fog méretét és szkennelje be újra a területet, a fenti 4.3.2 fejezetben
leírtak szerint.
3. Szükség esetén megváltoztathatja a szemközti fogakon megjelenített okkluzális értékeket.
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a. A jelmagyarázaton kattintson a Scale (Méret) gombra.
A tartomány opciók milliméterben való megjelenítéséhez a jelmagyarázat bővítménye jelenik meg.

90. ábra: Okkluzális Hézag tartomány opciók

b. Válassza ki a kívánt méretet.
Az okkluzális hézag az új méret szerint jelenik meg.
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4.3.4

Körülvágó eszköz használata
A Körülvágó eszköz
lehetővé teszi a felesleges lágy szövetek, például az arc vagy ajak lenyomatainak
levágását a szkennelt képről. Ez az eszköz a Helyreállító esettípusok kivételével minden esetben elérhető.
A felesleges lenyomat levágásához:
1. A View (Nézet ) ablakban érintse meg a Körülvágás gombot

.

91. ábra: Körülvágó eszköz

A Körülvágó eszköz a következő kibővített lehetőségeket jeleníti meg:

92. ábra: Körülvágó eszköz opciói
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2. Ujjával jelölje meg a területet, melyet le szeretne vágni.

93. ábra: A levágni kívánt terület megjelölése

A levágandó terület kiemelve jelenik meg, és a megerősítő ikon használható.

94. ábra: A kiválasztott terület kiemelve jelenik meg, és a megerősítő ikon használható

3. Ha szükséges, kattintson a vágás visszavonásához

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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4. Koppintson a

gombra a körülvágás megerősítéséhez.

A kiválasztott területet a program eltávolítja.

95. ábra: A kiválasztott terület eltávolítva

4.3.5

Kiemelés elkülönítése eszköz használata
A kiemelés elkülönítése automatikusan létrehozásra kerül a zöld jelölőpont helyzete alapján, melynek a
szkennelés után a kezelt fog közepén kell elhelyezkednie.
Ha szükséges, a kiemelés elkülönítésének területe manuálisan szerkeszthető és létrehozható.
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A kiemelés elkülönítésének megjelenítéséhez:
1. A kezelt fog szkennelését követően győződjön meg róla, hogy a zöld jelölőpont az kezelt fog
középpontjában helyezkedik el. Ha szükséges, mozgassa manuálisan.

96. ábra: Zöld jelölőpont a kezelt fog közepén

2. Érintse meg a

gombot az eszköztáron a Nézet módba lépéshez.

3. A Nézet ablakban érintse meg a Kiemelése elkülönítése eszközt

.

A kiemelés elkülönítése nagy felbontással jelenik meg.

97. ábra: A kiemelés elkülönítése nagy felbontással jelenik meg
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Kiemelés elkülönítésének manuális létrehozásához:

1. A Nézet ablakban érintse meg a Kiemelés elkülönítése eszközt

.

Az eszköz a következő kibővített lehetőségeket jeleníti meg:

98. ábra: Kiemelés elkülönítése eszköz opciói

2. Koppintson a

gombra, és ujjával jelölje meg az egész szegmenst.

A szkennelés alacsony felbontásban jelenik meg.

99. ábra: Alacsony felbontású szkennelt kép
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3. A kezelt fog nagy felbontásúnak jelöléséhez érintse meg a

gombot.

A modell a következőképpen jelenik meg:

100. ábra: Kiemelés elkülönítésének kiválasztása előtt

4. Rajzolja meg a kiemelés elkülönítésének területét.
A kiválasztott terület nagy felbontással jelenik meg.

101. ábra: A kezelt fog nagy felbontásban jelenik meg
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4.3.6

Áttekintő eszköz használata
A Nézet üzemmód egy Áttekintő eszközt tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy egymás alatt a NIRI, mind a
színes módban egyaránt megtekintse a vizsgált területet.
Ezen kívül lehetősége van:
•

A nézetkeresőben lévő képek nagyítására és kicsinyítésére a 4.3.6.1 fejezetben leírtak szerint

•

A képek fényerejének és kontrasztjainak beállítására a nézetkeresőben a 4.3.6.2 fejezetben leírtak
szerint 4.3.6.2

•

Képeket készítésére a 4.3.6.3 fejezetben leírtak szerint 4.3.6.3

A 3D-modell NIRI üzemmódban való vizsgálata során a felső és az alsó állkapocs tájolása úgy van beállítva,
mintha a beteg szájába nézne.
Az Áttekintő eszköz aktiválásához:
•

A Nézet ablakban érintse meg a
vizsgált területre.

gombot, majd a jobb oldali panelban található nagyítót húzza a

102. ábra: Áttekintő eszköz a képrögzítővel az eszköztáron és a nagyítóval a jobb oldali panelban

A nagyítóban lévő terület megjelenik a nézetkeresőben. A nézetkeresőben megjelenített kép a nagyító
helyzetétől függően változik.
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A jobb oldali nézetkeresőben egymás alatt a NIRI és a színes kép található. A nézetkereső színes és NIRI
módban megjelenített képei megegyeznek a nagyítóval kiválasztott képpel, és a 3D-s képmegjelenítőben
a nagyító mozgatásával párhuzamosan változnak.

103. ábra: A jobb oldali nézetkeresőben a nagyítóval vizsgált terület NIRI és színes módban

Megjegyzés: Ha a NIRI-képpel kapcsolatban problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

4.3.6.1

A nézetkereső képeinek nagyítása és kicsinyítése
Ahhoz, hogy a nézetkeresőben megjelenített szkennelt képek kiértékelése egyszerűbb legyen, a képeket
nagyíthatja és kicsinyítheti, valamint beállíthatja az egyes képek kontrasztját és fényerejét.
A nézetkeresőben az alábbi módszerekkel nagyíthatja és kicsinyítheti a megjelenített kép kiválasztott területét:
•

Széthúzó, illetve összehúzó mozdulattal a nézetkeresőben megjelenített képen

•

A nagyítás/kicsinyítés között válthat a nézetkeresőben megjelenített képre duplán koppintva

•

A megtekinteni kívánt képen megjelenő nagyítás gombra koppintva

Az első két módszer alkalmazásával a nagyítás, illetve kicsinyítés során a nézetkeresőben megjelenített
mindkét kép mérete növekszik, illetve csökken, míg a nézetkereső ablak mérete változatlan marad.
A nagyítás eszköz használatával csak a megtekinteni kívánt kép mérete változik.
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Nagyítás vagy kicsinyítés a nagyítás gomb segítségével:
1. Koppintson a

gombra a színes vagy a NIRI képen az adott nézet nagyításához.

104. ábra: Nagyítás gomb mindkét képen a nézetkeresőben

A nézetkereső ablak mérete megnő, és a nézetkeresőben csak az adott kép jelenik meg.

105. ábra: A megnövelt méretű nézetkeresőben csak a nagyított kép jelenik meg

2. A kép alapértelmezett méretre való visszatéréséhez a megnövelt méretű 2D képen koppintson a
gombra.
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4.3.6.2

A nézetkeresőben megjelenő képek fényerejének és kontrasztjának beállítása
A fényerő és a kontraszt eszköztár megfelelő csúszkáival beállíthatja a nézetkeresőben megjelenő képek
mindegyikének fényerejét és kontrasztjait.
•

A fényerő a kép általános világos illetve sötét színét jelöli. A fényerő növelésével a kép minden pixelje
világosabbá válik, és fordítva.

•

A kontraszt a kép objektumainak fényerőssége közötti különbséget jelöli. A kontraszt növelése a világos
területeket világosabbá, a sötét területeket sötétebbé teszi, és fordítva.

Alapértelmezés szerint a fényerő és a kontraszt eszköztár összecsukva jelenik meg.
Megjegyzés: A szín és a fényerő vezérlői csak akkor jelennek meg, amikor a nézetkeresőben képek láthatók,
és abban az esetben, ha a nagyító alapértelmezés szerinti helyzetben, a jobb oldali panelban van, nem
láthatók.
A kép szín és a fényerő vezérlői alapértelmezett értékekre állnak vissza, ha kiválaszt egy másik állkapcsot, a
nagyítót alapértelmezett helyzetbe állítja, vagy kilép az eszközből.
A nézetkeresőben megjelenő képek fényerejének és kontrasztjainak beállításához:
1. A fényerő és a kontraszt beállítási eszközárának megjelenítéséhez koppintson a
bal szélén.

gombra a nézetkereső

106. ábra: A fényerő és a kontraszt eszköztár összecsukva

© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.

85

iTero Element 5D Felhasználói Kézikönyv

A fényerő és a kontraszt beállítási eszköztár a nézetkereső mindkét ablakában megjelenik.
Alapértelmezés szerint a fényerő szintje a legalacsonyabb, a kontraszt pedig a középső állásban van.

107. ábra: Fényerő és kontraszt eszköztárak

2. A fényerő,

illetve a kontraszt

beállításához mozgassa a csúszkát fel illetve le.

Tipp: A csúszka területét bárhol megérintheti és a beállítások módosításához fel-és lehúzhatja.
3. Koppintson a

4.3.6.3

gombra az eszköztár összecsukásához.

Áttekintő eszköz képeinek rögzítése
Ha szükséges, az Áttekintő eszköz használata során rögzítheti a megjelenített képeket. Ezek a képek a
páciens export csomagjának részét képezik majd, és később letölthetők a MyiTeroból.
Alapértelmezés szerint minden alkalommal, amikor megérinti a Rögzítés eszközt, az alábbi képeket rögzíti és
elmenti egy külön mappába, amelynek a neve tartalmazza a Megbízás azonosítóját, valamint a képernyőképek
dátumát és időpontját:
•

A teljes Áttekintő eszköz ablakot, beleértve a 3D képet és a 2D NIRI és színes nézetkereső képeket.

•

3D képet

•

2D NIRI nézetkereső képet (ha a nagyítót a 3D-s képre húzta)

•

2D színes nézetkereső képet (ha a nagyítót a 3D-s képre húzta)

A képernyőképek minden sorozata különálló, a páciens nevét tartalmazó mappába kerül mentésre, mely a
MyiTeroból zip fájlként letölthető.
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Az Áttekintő eszköz képeinek rögzítéséhez:
1. Az Áttekintő eszköz ablakában húzza a nagyítót a kívánt helyre a 3D modellen, majd az eszköztáron
koppintson a

gombra. (Ha szükséges, a képet úgy is rögzítheti, mielőtt a nagyítót a modellre húzná.)

108. ábra: Vizsgált terület rögzítése

A képernyő villanása jelzi, hogy elkészült a képernyőkép.
2. Ha szükséges, ismételje meg minden rögzíteni kívánt képsorozat esetén.
A képernyőképeket a szkenneléssel együtt elküldjük a laboratóriumba, később letölthetők a MyiTeroból, a
Megbízások oldalról vagy a Nézetből.

109. ábra: A képernyőképek letölthetők a MyiTero Megbízások oldaláról
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4.3.7

Szkennelési időmérő használata
A szkennelési időmérő segítségével megtudhatja, mennyi ideig tartott a modell beolvasása.
A szkennelési idő megtekintéséhez:
1. Az eszköztáron kattintson a

gombra.

Megjelenik a szkennelés időtartama.

110. ábra: A szkennelési idő gombja az eszköztáron és a szkennelés időtartama

2. Az ablak bezárásához kattintson az OK gombra.

4.4

Szkennelés elküldése
Miután a páciensen elvégezte a szkennelést és áttekintette az esetet, meggyőződve arról, hogy egy adat sem
hiányzik, az eset típusától függően a szkennelt képet elküldheti a laboratóriumba vagy a tárhelyre.
A szkennelés elküldéséhez:
1. Érintse meg a
gombot az eszköztáron az eset elküldéséhez, beleértve a képernyőképeket is,
amennyiben vannak.
2. A megbízás hitelesítéséhez adja meg aláírását, majd koppintson a Confirm and Send (Megerősítés és
Küldés) gombra.

111. ábra: Szkennelés elküldése
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3. Ha szükséges, az aláírás mentéséhez jelölje be a Save Signature (Aláírás Mentése) jelölőnégyzetet, így
lehetséges a későbbi esetek engedélyezése.
4. Ha szükséges, az engedélyezési szakasz kihagyásához jelölje be a Don't show again (Ne jelenjen meg
újra) jelölőnégyzetet.
A megerősítési szakaszhoz való visszatéréséhez adja meg az aláírás beállításait a 3.6.2.3 fejezetben
leírtak szerint.
Egy értesítést kap arról, hogy a modellt sikerült elküldeni, majd a páciens profil oldala jelenik meg, a
megbízás státuszával együtt.

4.5

A helyreállító szkennelés alapjai
A helyreállító esetek szkenneléséről részletesen az iTero Element Restorative eGuidebook weboldalán
olvashat: http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-RestorativeGuidebook.pdf

4.6

A fogszabályozási szkennelés alapjai
A fogszabályozási esetek szkenneléséről részletesen az iTero Element Orthodontic eGuidebook weboldalon
olvashat: http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-OrthoGuidebook.pdf

4.7

Nézet használata
A Nézet egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a digitális modell megtekintését és kezelését
esettanulmányokhoz. A Nézetben kizárólag a már elküldött esetek tekinthetők meg.
A Nézet az Orders (Megbízások) oldalon található Past Orders (Korábbi Megbízások ) lehetőségből, vagy az
adott páciens profiloldaláról elérhető el.

112. ábra: Nézet opció a Megbízások oldal Korábbi Megbízások panelén
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113. ábra: Nézet opció a beteg profiloldalán

A Nézetben a következőkre kattinthat:
Felső állkapocs megjelenítése/elrejtése

Alsó állkapocs megjelenítése/elrejtése

Mindkét állkapocs megjelenítése

A vizsgált terület NIRI és színes módban, egymás alatt való megtekintéséhez nyissa meg az
Áttekintő eszközt, a fejezetben leírtak szerint 4.3.6
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A modellt egyablakos nézetben jelenítse meg, a felső és az alsó állkapcsokkal ugyanabban az
ablakban (Elülső nézet).

114. ábra: Modell egyablakos nézetben

Kizárólag a Fogszabályozási esettípusokra vonatkozik.
A modellt kétablakos nézetben jelenítse meg, a felső és az alsó állkapoccsal különálló
ablakokban (Okkluzális nézet). A jobb értékelés érdekében minden egyes modell külön
vezérelhető.

115. ábra: Modell kétablakos nézetben

Kizárólag a Fogszabályozási esettípusokra vonatkozik.
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A modellt ötablakos nézetben jelenítse meg, a felső és az alsó állkapcsot külön-külön, és
mindkét állkapcsot, bal, középső, valamint a jobb oldali nézetben (Galéria nézet). A jobb
értékelés érdekében minden modell külön vezérelhető.

116. ábra: Modell ötablakos nézetben

Kizárólag a Fogszabályozási esettípusokra vonatkozik.
A kezelt fog körvonalának megjelenítése/elrejtése.
Kizárólag a Helyreállító esettípusokra vonatkozik.
A Modellező csapat által létrehozott mélyedés megjelenítése/elrejtése.
Kizárólag a Helyreállító esettípusokra vonatkozik.
Váltás a modell színes vagy fekete-fehér megjelenítési nézete között.

Az egymással szemben elhelyezkedő fogak közötti távolság megjelenítése/elrejtése a 4.7.1
fejezetben leírtak szerint.
Megjegyzés: Ha az eset állapota iTero Modeling (iTero Modellezés), az a modellezés korai szakaszát jelenti,
így a körvonal és a hézagoló eszközök le vannak tiltva.
Amikor a modellezési folyamat befejeződik és a kiemelés, valamint a körvonal szerkesztésre került, a
változások színesen jelennek meg a modellen, az eszközök színesben jelennek meg, így jelezve, hogy
aktívak.
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4.7.1

Hézagkezelő eszköz
A Nézetben megtekintheti a szembeni fogak közötti okkluzális távolságot.

A Nézetben érintse meg a

gombot.

A szemközti fogak közötti hézag jelenik meg.

117. ábra: A Nézetben megjelenik a hézagkezelő eszköz és a jelmagyarázat

Az okkluzális hézagot a páciensen végzett szkennelés során a Nézet módból is megtekintheti, a 4.3.3
fejezetben leírtak szerint.
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5 Foglalkozás páciensekkel
A Páciensek oldal megtekintéséhez a kezdőképernyőn érintse meg a Patients (Páciensek) gombot.

A Páciensek oldalon az összes pácienset tartalmazó listáját, diagramjuk számát és az utolsó szkennelés
dátumát tekintheti meg.

118. ábra: Páciensek oldal

A páciens kiválasztása után megtekintheti a páciens profiloldalát a hozzá tartozó adatokkal.
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5.1

Páciensek keresése
Szükség esetén a pácienseket az iTero adatbázisában név vagy diagramjuk száma alapján is megkeresheti.
Páciens kereséséhez:
•

A Páciensek oldalon a keresőmezőbe adja meg a páciens nevét vagy diagramszámát (illetve annak egy
részletét), majd érintse meg a keresés gombot

.

119. ábra: Páciens keresése

Megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő páciensek.

120. ábra: Megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő páciensek
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5.2

Páciens adatainak megtekintése
Megtekintheti a páciens adatait, beleértve a páciens profiloldalán az összes korábbi szkennelést is.
A páciens adatainak megtekintéséhez:
1. Koppintson a kezdőképernyőn a Patients (Páciensek) gombra.
Megjelenik a Patients (Páciensek) oldal, pácienseinek listájával, diagramjaik számával és az utolsó
szkennelés dátumával.
2. Válassza ki a kívánt pácienst a listából.
Megjelenik a kiválasztott páciens profiloldala:

121. ábra: Páciens profiloldala

A páciens profiloldaláról az alábbi műveletek végezhetők:

96

o

Új szkennelés létrehozása egy megadott páciensre vonatkozóan, az 5.3 fejezetben leírtak szerint 5.3

o

Rx részleteinek megtekintése, az 5.4 fejezetben leírtak szerint 5.4

o

Páciens korábbi szkenneléseinek megtekintése a Nézet eszközzel, az 5.5 fejezetben leírtak
szerint 5.5

o

2 korábbi szkennelés összehasonlítása az iTero TimeLapse technológia használatával, az 5.5.1
fejezetben leírtak szerint 5.5.1

o

Bármely Invisalignhoz kapcsolódó folyamat megtekintése
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5.3

Új szkennelés létrehozása egy megadott páciensre vonatkozóan
Szükség esetén egy megadott páciensnek új szkennelést hozhat létre. Megjelenik az Rx a páciens kitöltött
adataival.
Egy adott páciensre vonatkozó új szkennelés létrehozásához:
1. A páciens profiloldalán koppintson a New Scan (Új Szkennelés) gombra.

122. ábra: Páciens profiloldala - Új Szkennelés lehetősége

Megjelenik a New Scan (Új Szkennelés) ablak.

123. ábra: Új Szkennelés ablak a páciens kitöltött adataival

2. Az új feltételeknek megfelelően töltse ki az Rx hiányzó adatait.
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5.4

Rx megtekintése
Ha szükséges, megnézheti egy korábbi megbízás Rx-jét.
Egy korábbi megbízás Rx adatainak megtekintéséhez:
1. A páciens profiloldalán válassza ki azt a megbízást, melynek Rx adatait látni szeretné, majd kattintson a
View Rx (Rx Megtekintése) gombra.

124. ábra: Páciens profiloldala - Rx opció megtekintése

Megjelenik az Rx Details (Rx Adatai) ablak.

125. ábra: Rx Adatai ablak

2. A páciens profiloldalára való visszatéréshez koppintson a
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gombra.
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5.5

Korábbi szkennelések megtekintése a Nézetben
Ha szükséges, a Nézetben megtekintheti a korábbi szkenneléseket.
Korábbi szkennelések Nézetben való megtekintéséhez:
1. A páciens profiloldalán koppintson arra a szkennelésre, melyet látni szeretne, majd kattintson a Viewer
(Nézet) gombra.

126. ábra: Páciens profiloldala - Nézet opció

A szkennelés megjelenik a Nézet ablakban.

127. ábra: A szkennelés megjelenik a Nézet ablakban

A Nézet használatával kapcsolatos további információkat a 4.7 fejezetben találja.
© 2019 Align Technology, Inc. Minden jog fenntartva.
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5.5.1

Korábbi szkennelések összehasonlítása az iTero TimeLapse technológiával
Azon a páciensek esetében, akiken rendszeresen végeznek szkennelést, a szkennelt képek az iTero
TimeLapse technológia segítségével kerül elemzésre.
Az iTero TimeLapse technológia a pácienshez korábban rögzített 3D szkennelt kép közül kettőt hasonlít össze,
így lehetőséget biztosítva a beteg fogainak, fogszerkezetének és a szájüregek lágy szöveteinek
változtatásainak összehasonlítását a szkennelések közötti időszakban.Például az iTero TimeLapse
technológia képes megjeleníteni a fogak kopását, az íny visszahúzódását és a fogak mozgását az adott
időszakban.
Megjegyzés: Az iTero TimeLapse technológia csak iRecord és Fogszabályozó esettípusoknál érhető el.
Az iTero TimeLapse technológia használatához:
1. Válassza ki azt a pácienst, akinél iTero TimeLapse megjelenítést kíván létrehozni.
2. A páciens profiloldalán válasszon ki két szkennelt képet az összehasonlításhoz. A szkenneléseket a
mellettük található jelölőnégyzet bejelölésével vagy az oldal alján található Timeline (Idővonal) részben
található jelölőnégyzetek bejelölésével választhatja ki.

128. ábra: iTero TimeLapse - az összehasonlítandó szkennelések kiválasztása
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3. A szkennelt képek összehasonlításához és elemzéséhez koppintson a Compare Selected (Kiválasztottak
Összehasonlítása) gombra.
Megjelenik az iTero TimeLapse ablak, ahol a szkennelések között megváltozott területeket kiemelve
láthatja. Minél sötétebb színű a terület, annál nagyobb változás történt a szkennelések között eltelt időben,
amint azt a jelmagyarázat mutatja (a méretek milliméterben vannak megadva).

129. ábra: Az iTero TimeLapse ablak, amely a szkennelések között eltelt időben bekövetkezett változásokat kiemelve
jeleníti meg

Megjegyzés: A változásokat csak akkor látja kiemelve, ha a szkennelést monokróm módban jeleníti meg.
Ha szükséges, kattintson a
gombra a szkennelés alapértelmezés szerinti, okkluziós nézetbe történő
áthelyezéséhez - alsó fogív, elülső fogakkal alul és felső fogív, elülső fogakkal felül, valamint mindkét fogív
elülső nézetben, az iRecord alapértelmezett nézete szerint.
4. A vizsgált területek és a valószínűsíthető kezelési területek megtekintéséhez az animációs ablakban
húzza a nagyítót a modellre.
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Megjelenik egy animáció, amely a kiválasztott szkennelési dátumokra vonatkozóan összehasonlítja a
fogak állapotát az aktuálisan vizsgált területen.

130. ábra: Az animációs ablakban megjelenő vizsgált terület az első szkennelésből

131. ábra: Az animációs ablakban megjelenő vizsgált terület a második szkennelésből
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Az animációs ablakban a képet kinagyíthatja, vagy a

gombra koppintva szüneteltetheti az animációt.

Szükség esetén módosíthatja a megjelenített változások méretét.
a. A jelmagyarázaton kattintson a Scale (Méret) gombra.
A tartomány opciók milliméterben való megjelenítéséhez a jelmagyarázat bővítménye jelenik meg.

132. ábra: iTero TimeLapse méretbeállítások

b. Válassza ki a kívánt méretet.
A változások az új méret szerint jelennek meg.
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6 Megbízások kezelése
Koppintson az Orders (Megbízások) gombra az összes megbízást tartalmazó lista megjelenítéséhez. A
gombon egy jelölés jelenhet meg, mely a még el nem küldött megbízások mennyiségére utal.

A Megbízások oldal két részből áll, az egyik a még folyamatban lévő megbízásokat, a másikban a már elküldött
megbízásokat láthatja.
Az egyes megbízásokra vonatkozóan a következő adatokat tekintheti meg: a páciens neve, a szkennelés
dátuma, az eset típusa és a megbízás állapota.
A megbízás, az eset típusától függően, az alábbi állapotok egyikével rendelkezhet:
•

Rx Created (Rx Létrehozva): Az Rx ki van töltve, de a páciensen még nem hajtották végre a szkennelést.

•

Scanning (Szkennelés): A szkennelés folyamatban van

•

Sending (Küldés): A szkennelés elküldése folyamatban van

•

Sent (Elküldve): Az eset elküldve

•

iTero Modeling (iTero Modellezés): A megbízás továbbítva lett az iTero Modellezés részére

•

Lab Review (Laboratóriumi Áttekintés): A megbízás továbbítva lett a laboratóriumba, áttekintés céljából

•

Align Production (Align Folyamat): Az eseten egy belső folyamat végrehajtása zajlik

•

Exporting to Doctor Site (Exportálás az Orvos Oldalára): Az eset az IDS-portálra küldve

•

Completed (Befejezett): A folyamat befejeződött

133. ábra: Megbízások oldal
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Megbízások megtekintéséhez vagy áttekintéséhez:
1. Koppintson a kezdőképernyőn az Orders (Megbízások) gombra.
Megjelenik a Megbízások oldal, amelyen két rész látható - In Progress (Folyamatban Lévő) megbízások
és Past Orders (Korábbi Megbízások).
o

Folyamatban Lévő:A szkennelések még nincsenek elküldve.

o

Past Orders (Korábbi Megbízások): Már elküldött szkennelések.

2. Az In Progress (Folyamatban Lévő) panelen koppintson egy megbízásra az alábbi lehetőségek
megtekintéséhez:

134. ábra: Folyamatban Lévő panel - opciók

o

View Rx (Rx Megtekintése): Megnyílik az Rx Details (Rx Adatai) ablak, lehetővé téve ezzel a
megbízás receptjének megtekintését.

o

Scan (Szkennelés): Megnyílik a Scan (Szkennelés) ablak, lehetővé téve új szkennelés létrehozását
vagy a páciensen végzett szkennelés folytatását.

o

View Scans (Szkennelések Megtekintése): Megnyílik a Nézet (View) ablak, amely lehetővé teszi az
aktuális szkennelés áttekintését.
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3. A Past Orders (Korábbi Megbízások) panelen koppintson egy megbízásra az alábbi lehetőségek
megtekintéséhez:

135. ábra: Korábbi Megbízások panel - választási lehetőségek
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o

View Rx (Rx Megtekintése): Megnyílik az Rx Details (Rx Adatai) ablak, lehetővé téve ezzel a
megbízás receptjének megtekintését.

o

Viewer (Nézet): Megnyílik a Nézet (View) ablak, amely lehetővé teszi a modell megtekintését és
módosítását.

o

Add Rx (Rx Hozzáadása): Megnyílik az Új Szkennelés ablak és lehetővé teszi, hogy ehhez a
megbízáshoz receptet adjon hozzá (kizárólag a Fogszabályozási megbízásokra vonatkozik, és a
szkennelés után legfeljebb 21 napig érhető el).

o

Az Invisalign felhasználók a következő Invisalign funkciókat is választhatják:
▪

Invisalign Go Outcome Simulator (eredmény szimulátor)

▪

Invisalign Go Case Assessment (esettanulmány)

▪

Invisalign Eredmény Szimulátor

▪

Invisalign Folyamatértékelés
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7 Üzenetek megtekintése
A Messages (Üzenetek) oldalon jelennek meg az Align Technology értesítései, frissítései és egyéb
rendszerüzenetei, például a termékfrissítések, a közelgő oktatási foglalkozások vagy az internetkapcsolat
problémái.
Ha releváns, az Messages (Üzenetek) gombon megjelenő jelzésben megtekintheti az új vagy olvasatlan
üzenetek számát.

136. ábra: Üzenetek oldal

Az üzenetek megtekintéséhez:
1. Koppintson a kezdőképernyőn a Messages (Üzenetek) gombra.
Az Align Technology-tól érkező értesítések, frissítések és egyéb üzenetek jelennek meg.
2. A bal oldali panelben egy adott üzenetre gyorsan rákereshet a tárgy címe szerint, vagy görgessen lefelé
a panelen egy adott üzenet megtalálásához.
3. Bármely üzenet olvasatlannak való megjelöléséhez érintse meg a Mark as Unread (Megjelölés
Olvasatlanként) gombot.
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8 MyiTero kezelése
A MyiTero egy webalapú portál, amely ugyanolyan felhasználói élményt nyújt-,- mint az iTero szoftver.
Adminisztratív feladatok, például új Rx kitöltését teszi lehetővé bármely támogatott eszközön, akár egy
számítógépen vagy egy táblagépen, anélkül, hogy értékes szkennelési időt igényelne. Ezenkívül lehetővé teszi
a szkenner által készített a 3D-s modellek megtekintését, valamint Megbízások követését.
A MyiTero célfelhasználói a fogszabályozást végző és általános kezeléseket nyújtó fogorvosok és
munkatársaik (asszisztensek, irodai adminisztrátorok, stb.)
A MyiTero használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a MyiTero Felhasználói Kézikönyvét.
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9 Az iTero Invisalign funkciói
9.1

Invisalign Eredmény Szimulátor
Az Invisalign Eredmény Szimulátor egy olyan szoftver eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az Invisalign kezelés
szimulált eredményét megmutassa pácienseinek.
A szimulált eredményben, miközben a páciensnek bemutatja, valós idejű módosításokat hajthat végre. Ez az
eszköz további információkat nyújt a páciens számára és segíti a kezelés elfogadására vonatkozó döntésében.
Az
Invisalign
Eredmény
Szimulátorról
bővebben
a
http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf oldalon olvashat.

9.2

Invisalign Folyamatértékelés
A Folyamatértékelés eszköz egy színkódolt táblázatot tartalmaz a fogak mozgására vonatkozóan, így segítve
a felhasználót a páciensen végrehajtott ClinCheck kezelési program követésében és az ehhez kapcsolódó
döntések meghozatalában.

137. ábra: Folyamatértékelés ablak

Az Invisalign Folyamatértékelés eszközről bővebben a Folyamatértékelésre vonatkozó fejezetében
olvashat az Invisalign Eredmény Szimulátor Felhasználói Kézikönyvében http://storagy-itero-productionus.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf.

9.3

Invisalign Go rendszer
Az Invisalign Go egy alacsonyabb szintű összehangolásra használatos termék, amely minden egyes lépés
leírásával elősegíti, hogy mindössze néhány kattintással felmérje és kezelje pácienseit.
Az Invisalign Go Rendszerről további információk az Invisalign dokumentációjában találhatók.
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10 Kezelés és karbantartás
10.1

Pálca és kábel kezelése
A pálca érzékeny alkatrészeket tartalmaz, ezért gondos kezelést kíván.
Amikor nem használja, a pálcát a tartóban tárolja, ráhelyezve a kék védőhüvelyt. Ha iTero Element 5D laptop
konfigurációval rendelkezik, akkor a rendszer használaton kívüli állapotában a pálcát a mellékelt hordtáskában
kell tárolni.
A kábel feszességének csökkentése érdekében a betegek kezelései között a kábel csavarodásait és az
esetleges csomókat egyengesse ki. Amennyiben a kábelsaru leválik a pálcáról, óvatosan helyezze vissza.
A pálca az első használata előtt, az utolsó szkennelést követő 30 percben, és minden további használat előtt
megfelelő tisztítást és fertőtlenítést igényel. A pálca tisztításáról és fertőtlenítéséről az alábbi 10.2 fejezetben
olvashat.

10.2

Pálca tisztítása és fertőtlenítése
A pálcát az alábbi lépések szerint tisztítsa és fertőtlenítse:
1. Egy szöszmentes ruhadarabot áztasson be használatra kész CaviCide 1 folyadékba, majd csavarja ki,
hogy nedves legyen.
2. A durva szennyeződések eltávolításához alaposan törölje át a pálcát.
A következő lépés előtt szemrevételezéssel a teljes készüléket alaposan át kell vizsgálni, annak
érdekében, hogy elkerüljük a szennyeződést.
3. Áztasson további két szöszmentes ruhadarabot CaviCide 1 tisztítószerbe, majd csavarja ki őket alaposan,
hogy a ruhák nedvesek maradjanak.
4. Ezután alaposan törölje le a készüléket legalább 2 percen keresztül, ügyelve arra, hogy minden felület
kezelve legyen, beleértve az összes sarkot, élet és rést.
5. Szöszmentes ruhadarabokat nedvesítsen be desztillált vízzel, és minden felületet töröljön át legalább 1530 másodpercig.
6. A felületek szárításához használjon szöszmentes ruhadarabokat.

10.3

A szkenner érintőképernyőjének tisztítása
A páciensek között, a szkenner érintőképernyőjét az alábbiak szerint tisztítsa:
1. A rendszer összes külső felületét jóváhagyott fertőtlenítő törlőkendővel tisztítsa meg, vagy permetezzen
fertőtlenítőszert tiszta, szöszmentes-törlőkendőre, és kövesse a gyártó utasításait.
2. Tiszta, szöszmentes ruhával távolítsa el a felesleges folyadékot.
Megjegyzés: Ne használjon súrolószert és/vagy maró hatású tisztítószert vagy savat, lúgot, oxidálószert és
oldószert tartalmazó fertőtlenítőszereket.

10.4

Webkamera karbantartása
A beszerelt webkamera nem igényel karbantartást, szükség esetén szöszmentes törlőkendővel tisztítható.
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11 Klinikai helyi hálózat (LAN) útmutató
11.1

Bevezetés
Az iTero Element 5D szkenner a beolvasott képeket WiFi használatával küldi el az iTero felhő alkalmazásba
és tölti le onnan.
Az alábbiakban a legjobb WiFi kapcsolat eléréséhez olvashat néhány hasznos tanácsot.
A WiFi Internetkapcsolat szintjei

Kitűnő

Jó

Megfelelő

Gyenge

>-50 dBm

-50 to -60 dBm

-60 to -70 dBm

<-70 dBm

FONTOS: Az iTero Element 5D szkenner legjobb teljesítményének elérése érdekében győződjön meg róla,
hogy a WiFi jelerőssége „Kiváló” vagy legalább „Jó”.
FIGYELEM: Győződjön meg arról, hogy páciensen végzett szkennelés során a LAN-kábel nincs az iTero
Element 5D eszközhöz csatlakoztatva - ez biztonsági kockázatok miatt tilos.

11.2

11.3

Előkészületek
•

A szükséges Modemet/Routert, beleértve a jelszó beállítását is, a WPA2 Biztonsági szabvány szerint kell
konfigurálni.

•

Ügyeljen rá, hogy a szkenner telepítése során IT szakemberei rendelkezésére álljanak.

•

Győződjön meg róla, hogy a WiFi SSID hitelesítő adatai elérhetőek: Bejelentkezés & jelszó.

•

A fentiekben leírtaknak megfelelően a rendszer működéséhez a WiFi jelerősségének legalább két „csíkot”
kell megjelenítenie.

•

Íme néhány javaslat az irodában az IT feladatokat ellátó személy számára, arra vonatkozóan, hogy mit
kell figyelembe venni az iTero beolvasó elérése, illetve kapcsolódása során felmerülő esetleges problémák
kiküszöbölése érdekében:

•

A 80. és 443. portokhoz illeszkedő Align szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlott hosztnevek, a 11.7
fejezetben leírtak szerint.

•

Mivel a beolvasó bizonyos fájltípusokat küld, ne tiltsa le az FTP-kommunikációt (.3dsand.3dc/.3dm).

•

Tiltson le minden, a TCP/IP-n keresztül kommunikáló proxy klienst.

•

Egy domain csoporthoz se adja hozzá a leolvasót.

•

Semmilyen csoport irányelvet ne futtasson a szkenneren, mert megakadályozhatja a megfelelő működést.

Router útmutató
Minimum szabványok802.11N / 802.11AC
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11.4

Internetkapcsolati útmutató
Az iTero Element 5D szkenner legjobb teljesítményének elérése érdekében győződjön meg arról, hogy az
internetkapcsolat feltöltési sebessége legalább 1 Mbps/szkenner. Ezen kívül, felhívjuk figyelmét, hogy az
internethez párhuzamosan csatlakoztatott bármely készülék befolyásolhatja a szkenner teljesítményét.

11.5

Tűzfal
Nyissa meg a következő portokat (tűzfal esetén):

11.6

•

80 - HTTP - TCP

•

443 - HTTPS - TCP

WiFi tippek
A WiFi routerek lehetővé teszik, hogy a vezeték nélküli hálózat hatókörén belül lényegében bárhol, WiFi
kapcsolaton keresztül hozzáférhessen internetes rendszeréhez. Azonban azon falak, mennyezetek, illetve
egyéb elválasztók száma és vastagsága, amelyen a vezeték nélküli jelnek át kell haladnia, korlátozhatják a jel
hatókörét és erősségét. A normál jelek az otthona vagy üzlethelyisége anyagának típusától és a háttérben
működő RF (rádiófrekvenciás) zajtól függően változnak.
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•

Győződjön meg róla, hogy a router és az egyéb hálózati eszközök között minimális számú fal és
mennyezet található. Minden egyes akadály 1-3 méterrel (3-9 lábbal) csökkenti az adapter hatókörét.

•

Győződjön meg róla, hogy a hálózati eszközöket egyenes, elválasztó akadályoktól mentes vonal kösse
össze. Még egy viszonylag vastagnak tűnő fal is blokkolhat egy 1 méteres (3 láb hosszú) jelet, ha a fal
csupán 2 fokos eltérést mutat. A legjobb vétel eléréséhez helyezze az összes eszközt úgy, hogy a WiFi
jel egyenesen haladjon át egy falon vagy akadályon (ne kelljen szögben elfordulnia).

•

Nem mindegy, hogy milyen az építőanyag. Egy szilárd fém ajtó vagy akár alumínium szögek is tömör
szerkezetűek lehetnek, így hátrányosan befolyásolhatják a WiFi jelet. Próbálja meg a hozzáférési
pontokat, a vezeték nélküli routereket és a számítógépeket úgy elhelyezni, hogy a jel gipszkartonon vagy
nyitott ajtón haladjon keresztül. Egyes anyagok és tárgyak, mint például az üveg, az acél, a fém, a
szigeteléssel ellátott falak, a víztartályok (akváriumok), a tükrök, az iratszekrények, a tégla és a beton
csökkenthetik a vezeték nélküli jel erősségét.

•

iTero készülékét tartsa távol (legalább 3-6 lábnyi vagy 1-2 méternyi távolságra) az elektromos
készülékektől, illetve azon eszközöktől, melyek rádiófrekvenciás zajt keltenek.

•

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli telefonok vagy X-10 készülékek (olyan vezeték nélküli termékek, mint például
a mennyezeti ventilátorok, távirányítható lámpák és otthoni biztonsági rendszerek) használata súlyosan
ronthatja vagy teljesen megszüntetheti a vezeték nélküli kapcsolatot. Sok vezeték nélküli eszköz
bázisállomása még akkor is küld RF jelet, ha az eszköz nincs használatban. A többi vezeték nélküli eszközt
olyan távol helyezze el a szkennertől és a routertől, amennyire csak lehetséges.

•

A körzetében több aktív vezeték nélküli hálózat is előfordulhat. Minden hálózat legalább egy csatornát
használ. Ha ezek a csatornák az Ön rendszerének csatornái közelében helyezkednek el, a kommunikáció
fokozatosan csökkenhet. Kérje meg az IT-részleget ennek ellenőrzésére, és ha szükséges, a hálózat által
használt csatornaszámok módosítására.
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11.7

Align hosztnév ajánlások
Az Align folyamatosan javítja a termékeit és a szolgáltatásait, ezért egy meghatározott IP-cím helyett
hosztnevet is választhat.
A alábbi hosztnévlista összeállítása során figyelembe vettük, hogy az Align szkennereinek a megfelelő
működési funkcióit biztosítsák annak érdekében, hogy a szkenner minden kifejlesztett lehetőségét a lehető
legjobb szinten lehessen használni.
Align hosztnév ajánlások:
Hosztnév

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-cím tartomány - Az Amazon
globális CDN szolgáltatása - az IP-cím
tartomány a szkenner beüzemelési
helyétől függ.

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-nyilatkozat
IEC 60601-1-2 Kiadás 4.0 (2014)

Gyógyászati elektromos készülékek; 1-2. rész:
Kiegészítő Szabvány: Elektromágneses
összeegyeztethetőség - Követelmények és tesztek

CFR 47 FCC

Szabályok és Előírások:15. rész: Rádiófrekvenciás
eszközök. B. alrész: Nem szándékos sugárzások (2015)

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-1
(csak a kerékállvány konfigurációjára
vonatkozik)

A rádióberendezések és -szolgáltatások
elektromágneses összeegyeztethetőségi (EMC)
szabványa

Rendeltetésszerű használat környezete

Professzionális Egészségügyi és Otthoni Egészségügyi
Intézményi Környezet

Az iTero Element 5D intraorális szkenner alapvető funkciói:
•

A szuvasodás- észlelésére használt megoldások részeként közeli infravörös képalkotási megjelenítés
használata az iTero Element 5D érintőképernyőjének zavarása nélkül.

•

A tárolt szkennelési adatok hozzáférhetők és megjeleníthetők.

Az elektromágneses zavarok következtében egyes esetekben előfordulhat, hogy a kép eltűnik és az
érintőképernyőn a megszakadt kommunikációra figyelmeztető üzenet jelenik meg.A felhasználói beavatkozást
követően vagy automatikus visszaállítás útján a szkenner ismét működésbe hozható.
Az alábbiakban összefoglaljuk az iTero Element 5D szkennereknél elvégzett EMC teszt eredményeit:
Teszt

Standard

Súlyossági fokozat/vonalak

Vizsgálati
eredmények

1. csoport B osztály: 230, 220, 120 és
100 V hálózati váltóáram (50 Hz); 220 V
hálózati váltóáram (60 Hz)

Megfelel

Kibocsátás (IEC 60601-1-2, 7. szakasz)
Vezetett sugárzás
Frekvenciatartomány:
150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Sugárkibocsátás
CISPR 11
frekvenciatartomány:30 1000 MHz

1. csoport, B osztály

Harmonikus
áramkibocsátási
vizsgálat

230 V hálózati váltóáram @ 50 Hz és 220
V @ 50 Hz és 60 Hz

Megfelel

230 V hálózati váltóáram @ 50 Hz és 220
V hálózati váltóáram @ 50 Hz

Megfelel

IEC 61000-3-2

Feszültségváltozási,
IEC 61000-3-3
Feszültségingadozási és
Villogási teszt
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Megfelel
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Teszt

Standard

Súlyossági fokozat/vonalak

Vizsgálati
eredmények

Védettség (IEC 60601-1-2, 8. szakasz)
Az elektrosztatikus
kisülésekkel szembeni
védelem (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV érintkező kisülés és 15 kV levegő
kisülés

Megfelel

Sugárzást kibocsátó
elektromágneses
mezőkkel szembeni
védelem

IEC 61000-4-3

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

Megfelel

A vezeték nélküli
kommunikációs
eszközök közelségével
szembeni védelem

IEC 61000-4-3

A frekvenciaadatok listája, 9 V/m-től
28 V/m-ig, PM (18 Hz vagy 217 Hz), FM
1 kHz

Megfelel

Az elektromos gyors
tranzienssel (EFT)
szembeni védelem

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV 230 V hálózati váltóáram 50 Hz- Megfelel
en;
és 220 V hálózati váltóáram 60 Hz-en;
Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Túlfeszültséggel
szembeni védelem

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon 230 V hálózati Megfelel
váltóáram 50 Hz; & 220 V hálózati
váltóáram 60 Hz; Tr/Th - 1,2/50 (8/20) s

A rádiófrekvenciás
mezők által kiváltott
zavarokkal szembeni
védelem

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 V RMS 230 V hálózati váltóáramon Megfelel
@ 50 Hz és 220 V hálózati váltóáram
60 Hz & Pálca kábelre;
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

A feszültséggel, rövid
áram megszakításokkal
és
feszültségváltozásokkal
szembeni védelem

IEC 61000-4-11

230 V hálózati váltóáram és 100 V
Megfelel
hálózati váltóáram @ 50 Hz: 0% - 0,5
ciklus és 1 ciklus;
70% - 25 ciklus; 0% - 250 ciklus;
220 V hálózati váltóáram @ 60 Hz:0% 0,5 ciklus és 1 ciklus; 70% - 30 ciklus; 0%
- 300 ciklus
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Teszt

Standard

Súlyossági fokozat/vonalak

Vizsgálati
eredmények

Kibocsátás (az ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 szerint)
Kizárólag az iTero Element 5D kerékállvány konfiguráció esetén
Hálózaton vezetett
sugárzás
frekvenciatartomány:
150 kHz - 30 MHz

ETSI EN 301 489-1;
1. csoport B osztály
ETSI EN 301 489-17 / 230 V hálózati váltóáram
EN 55032

Megfelel

Sugárzott kibocsátás
30 - 6000 MHz
frekvenciatartományban

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

Megfelel

Harmonikus áram
vizsgálat

ETSI EN 301 489-1; 230 V hálózati váltóáram
ETSI EN 301 489-17 /
EN 61000-3-2

Megfelel

Villogási tesztek

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

230 V hálózati váltóáram

Megfelel

Immunitás (az ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 szerint)
Kizárólag az iTero Element 5D kerékállvány konfiguráció esetén
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Az elektrosztatikus
kisülésekkel szembeni
védelem (ESD)

EN 61000-4-2

4 kV érintkező kisülés
8 kV levegő kisülés

Megfelel

Sugárzást kibocsátó
elektromágneses
mezőkkel szembeni
védelem

EN 61000-4-3

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

Megfelel

Az elektromos gyors
tranzienssel (EFT)
szembeni védelem

EN 61000-4-4

Váltakozó áramú hálózat:± 1,0 kV;
Tr/Th - 5/50 ns, 5 kHz

Megfelel

Túlfeszültséggel
szembeni védelem

EN 61000-4-5

Váltakozó áramú hálózat:± 1,0 kV DM / ± Megfelel
2,0 kV CM, Tr/Th - 1,2 / 50 (8/20) s

A rádiófrekvenciás
mezők által kiváltott
zavarokkal szembeni
védelem

EN 61000-4-6

Váltakozó áramú hálózat:3,0 V RMS ;
0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Megfelel

A feszültségmegszakításokkal
szembeni védettség

EN 61000-4-11

Váltakozó áramú hálózat:0% - 0,5 ciklus
és 1 ciklus;
70% - 25 ciklus; 0% - 250 ciklus

Megfelel
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13 iTero Element termékbiztonsági háttéranyag
Ez a háttéranyag az iTero® Element ™ optikai lenyomatkészítő rendszersorozatra vonatkozik. A beszerzett
termék verziójától függően eltérések lehetnek a termék jellemzői között. Ezenkívül, mivel az eszköz egy
meghatározott időpontban készült, előfordulhat, hogy a termék biztonsági rendszerének javítása és fejlődése
érdekében az Align Technology termékbiztonsági gyakorlatában időközben változások történtek.

Tisztában vagyunk az élettudomány és az egészségügyi ipar jellemzőivel, és az egész
vállalatban biztonságos irányítást alkalmazunk.
Folyamatosan növekszik annak veszélye, hogy az élettudományokhoz
kapcsolódó és az egészségügyi termékeket kibernetikus támadás éri.
Ezt szem előtt tartva, előrelátó módon létrehoztunk egy
termékbiztonsági programot, amelynek elsődleges célja a termékekkel
kapcsolatos biztonsági kockázatok minimalizálása, lehetővé téve a
felmerülő fenyegetések észlelését és termékeink folyamatos
fejlesztését.
Felismertük, mennyire fontos figyelembe venni a biztonsági és
adatvédelmi szempontokat mind a tervezés, mind a termék egész
életciklusa során. Ennek megvalósítása érdekében egy többfunkciós
termékbiztonsági
csoportot
hoztunk
létre,
ahol
a
mérnöki/szoftverfejlesztési, biztonsági, jogi/adatvédelmi, információs technológiai és minőségi területek
egyaránt képviselve vannak.

A biztonsági
azonosítjuk.

kockázatokat

megbízható

kockázatkezelési

folyamatok

segítségével

Az Align Technology az általa tervezett, gyártott és karbantartott termékek esetében elkötelezett a biztonsági
és adatvédelmit kockázatok felismerése és minimalizálása mellett. Termékeinken mélyreható értékeléseket
végezünk, annak érdekében, hogy már a termékfejlesztés kezdetén a megfelelő kockázatcsökkentő lépéseket
tudjuk megtenni. A termék kockázati szintje, valamint a termék funckionlitása alapján az alábbi módszert
alkalmazzuk.
Termékbiztonsági Kockázatértékelés (PSRA):Az iTero®
Element ™ optikai lenyomatkészítő rendszer-sorozatra
vonatkozóan az Align Technology egy PSRA vizsgálatot
végzett el.Az értékelési módszertan a tervezést és az
információgyűjtést,
az
alkalmazható
termékprofilok
azonosítását, egy alkatrész-nyilvántartás kidolgozását, egy
ellenőrzési elemzés elvégzését, a veszélyeztetett területek
azonosítását, a veszélyeztetettség kockázati besorolásának
kiszámítását, a megfelelő kockázatcsökkentő ellenőrzések
meghatározását és a fennmaradó kockázati besorolás
kiszámítását tartalmazta. Az iparág vezető gyakorlati
biztonsági
kockázati
kereteinek
befolyásolásánál
figyelembe vett biztonsági és adatvédelmi kockázatok közé
tartoznak az alábbiak, de nem kizárólagosan ezekre korlátozódik: NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO
80001, valamint az FDA Orvosi Műszerek Kiberbiztonságának Kezelésére Vonatkozó Előzetes Piaci
Kibocsátás Tartalma.
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A termék biztonsági és adatvédelmi jellemzői.
Az iTero® Element™ optikai lenyomatkészítő rendszer-sorozatnál a következő, nem teljes körű biztonsági
ellenőrzéseket hajtjuk végre:
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•

Titkosított Személyazonosító Információk (PII): A Személyiségazonosító Információkat (PII) titkosított
adatbázisban tároljuk. Ez segít megakadályozni, hogy a támadó hozzáférjen a szkenneren tárolt páciensés ügyféladatokhoz.

•

Titkosított adatátvitel: Az Align szervereire mentett szkennelési adatokat megbízható tanúsítványokat
használó TSL (Transport Layer Security) titkosítási protokollon keresztül továbbítjuk. Ez segít
megakadályozni, hogy az adatátvitel során a támadó hozzáférjen a szkenneren tárolt páciens- és
ügyféladatokhoz.

•

Rosszindulatú programok elleni védelem alkalmazása: A szkennereket előre telepített Trend Micro
antivírus szoftverrel szállítjuk, amely a rendszert ellenőrzi rosszindulatú fájlokra. Az antivírus szoftverek
meghatározásait gyakran frissítik és ütemezett, napi rendszerességű ellenőrzések futnak az eszközökön.

•

Távoli karbantartás nem lehetséges engedély nélkül: Az eszközök távoli munkamenetek
létrehozásához a TeamViewer programot használják. A TeamViewer szoftver alkalmazásához
felhasználói azonosítóra és jelszóra van szükség, amelyeket a kapcsolat létrehozása előtt az ügyfélnek
meg kell adnia az Align munkatársai számára.

•

Korlátozott módosítások az operációs rendszer és a szoftver esetében: A szkennerek kioszk
üzemmódban dolgoznak, amely megakadályozza, hogy a felhasználó az operációs rendszer és a szoftver
összetevőiben nem kívánt változásokat hajtson végre.

•

Kötelező felhasználói hozzáférés-kezelési ellenőrzések: A szkennerek használatához felhasználói fiók
és jelszó szükséges. Ez segít megvédeni a szkennert az illetéktelen hozzáféréstől és az engedély nélküli
használattól.

•

Szétválasztott feladatok alkalmazása: A szkennerek esetében lehetőség nyílik több, különböző
feladatokkal rendelkező felhasználó regisztrálására ugyanarra a szkennerre. Különböző feladatkörök
állnak rendelkezésre az Orvosok, az Asszisztensek és a Támogató Technikusok számára. Így az egyes
felhasználók által végzett feladatok könnyebben követhetőek és az eszköz nagyobb védelme is biztosított.

•

Ha bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel a leírt kockázatokkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk
a TRM@aligntech.com vagy a privacy@aligntech.com címen.
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14 Rendszerjellemzők
14.1

Rendszerjellemzők - Az iTero Element 5D kerékállvány konfigurációja
Monitor

21,5" HD érintőképernyő

Pálca

A pálca piros lézerfényt (680nm 1. osztály), valamint fehér LED-sugarat és
850nm LED-sugarat bocsát ki.

Vezeték nélküli helyi
hálózat (LAN)

Egy LAN-kártya helyi hálózati kommunikációt biztosít vezeték nélküli
kapcsolattal.

Biztonság

Kérjük, olvassa el a 13 fejezetben leírt termékbiztonsági háttéranyagot.

Működtetéshez
szükséges áram

100-240 V váltóáram- 50/60 Hz - 200 VA (max)

Üzemeltetési
Hőmérséklet

18 °C - 26 °C / 64,4 °F - 78,8 °F

Tárolási/Szállítási
Hőmérséklet

-5 °C - 50 °C / 23 °F - 122 °F

Üzemeltetési Nyomás és
Magasság

Nyomás:520 mmHg - 771 mmHg (-69 kPa -103 kPa)

Tárolási/Szállítási
Nyomás és Magasság

Nyomás:430 Hgmm - 760 Hgmm (~ 57 kPa - ~ 101 kPa)

Relatív Páratartalom

Működés során:40% – 70%

Megjegyzés: A rendszer teljesítménye romlik - szkennelési nem hajtható
végre - az alábbi hőmérsékleti körülmények között: 10 °C - 17 °C (50 °F - 62,6
°F) és 27 °C - 40 °C (80,60 °F - 104 °F).

Magasság:-400 lábtól 10 000 lábig
Magasság:0 lábtól 15 000 lábig
Tárolás:30% – 90%

Méretek

iTero HD érintőképernyő:

Kerekes állvány:

•

Magasság:356 mm (~ 14 in)

•

Magasság:1280 mm (~ 50 in)

•

Szélesség:552 mm (~ 21,7 in)

•

Szélesség:645 mm (~ 25 in)

•

Mélység:65 mm (~ 2,5 in)

•

Mélység:625 mm (~ 24,5 in)

Pálca:

Nettó Tömeg

•

Hosszúság:346 mm (13,3 in)

•

Szélesség:50 mm (2,0 in)

•

Mélység:68 mm (2,7 in)

iTero HD érintőképernyő:8,3 kg (~ 18,3 lbs)
Pálca:0,47 kg (~ 1 lbs), kábel nélkül
Kerekes állvány:13,6 kg (~ 30 lbs)

Szállítási Súly

~ 37,5 kg (~ 83 lbs)
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14.2

Rendszerjellemzők - iTero Element 5D laptop konfiguráció
Monitor

Laptop érintőképernyője

Pálca

A pálca piros lézerfényt (680nm 1. osztály), valamint fehér LED-sugarat és
850nm LED-sugarat bocsát ki.

Biztonság

Az Align Technologynál nagy gondot fordítunk ügyfeleink és pácienseink
adatainak biztonságára. A páciensek minden adatát TSL (Transport Layer
Security) titkosítási protokollon keresztül továbbítjuk, a kommunikációk és az
információk biztonságosan kerülnek tárolásra, így ügyfeleink pácienseik adatai
védelmében ésszerű intézkedéseket hozhatna.

Működtetéshez
szükséges áram

100-240 V AC- 50/60 Hz - 40 VA (max)

Üzemeltetési
hőmérséklet

18 °C - 26 °C / 64,4 °F - 78,8 °F

Tárolási/Szállítási
hőmérséklet

-5 °C - 50 °C / 23 °F - 122 °F

Üzemeltetési nyomás
és magasság

Nyomás:520 Hgmm - 760 Hgmm (~ 69 kPa - ~ 101 kPa)

Tárolási/Szállítási
nyomás és magasság

Nyomás:430 Hgmm - 760 Hgmm (~ 57 kPa - ~ 101 kPa)

Relatív páratartalom

Működés során:40% – 70%

Magasság:0 lábtól 10 000 lábig
Magasság:0 lábtól 15 000 lábig
Tárolás:30% – 90%

Méretek

iTero Element 5D laptop konfiguráció
hub:

Tartó:

•

•

Hosszúság:262 mm (~ 10 in)

Hosszúság:206 mm (~ 8 in)

•

•

Szélesség:89 mm (~ 3,5 in)

Szélesség:94 mm (~ 3,7 in)

•

•

Mélység:52 mm (~ 2 in)

Mélység:36,5 mm (~ 1,4 in)

Hordtáska:

iTero Element 5D pálca:

Nettó tömeg

•

•

Magasság:326,5 mm (~ 13 in)

Hosszúság:346 mm (~13,3 in)

•

•

Szélesség:455 mm (~ 18 in)

Szélesség:50 mm (~ 2,0 in)

•

•

Mélység:184 mm (~ 7 in)

Mélység:68 mm (~2,7 in)

iTero Element 5D laptop konfiguráció hub:~ 0,5 kg (~ 1 lbs)
iTero Element 5D pálca:0,47 kg (~ 1 lbs)
Üres hordtáska:~ 2 kg (~ 4,5 lbs)

Szállítási súly
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~ 8 kg (~ 17,6 lbs)
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