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Šajā dokumentā aprakstītā aparatūra un 
programmatūra tiek nodrošināta saskaņā ar 
Pārdošanas un pakalpojumu līgumu, un to var 
izmantot tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

Bez iepriekšējas rakstiskas Align Technology. 
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Kontrindikācijas 
Personām, kurām diagnosticēta epilepsija, iTero skenera mirgojošā gaisma rada epilepsijas šoka risku. 
Operācijas laikā šīm personām jāizvairās no acu kontakta ar sistēmas radīto mirgojošo gaismu. 

Atbilstība 
1. klases lāzera atbilstība 
Šī ierīce atbilst: “21 CFR 1040.10” un “EN 60825-1”. 

 

Atbilstība drošības prasībām 
Šī ierīce atbilst šādiem drošības standartiem: 

“IEC 60601-1 Medicīniskās elektriskās iekārtas – 
1.daļa: Vispārīgas drošības un darbības prasības”.  

Atbilstība CSA 
Šī ierīce atbilst šādiem CSA standartiem Kanādā 
un ASV: “UL Std. Nr. 60601-1 - Medicīniskās 
elektriskās iekārtas, 1. daļa: Vispārīgās drošības 
prasības”. 

 

Atbilstība CE 
Šī ierīce atbilst Padomes Direktīvai 93/42/EEK par 
medicīniskajām iekārtām. 

 

Atbilstība FCC 
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai, un tās 
darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: 

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 
2. Šai ierīcei jāuztver jebkādus traucējumus, 

ieskaitot tādus, kas var izraisīt nevēlamu 
ierīces darbību. 

 
FCC brīdinājums  
Ierīces izmaiņas, kuras nav skaidri apstiprinājis 
ražotājs, var anulēt jūsu pilnvaras vadīt ierīci 
saskaņā ar FCC noteikumiem.  

Atbilstība EMC 
Šī ierīce atbilst šādam EMS standartam: 

“IEC 60601-1-2 Medicīniskās elektriskās iekārtas - 
1.daļa-2: Vispārīgas prasības drošībai un darbībai - 
nodrošinājuma standarts: Elektromagnētiskās 
parādības - prasības un pārbaudes”. 
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Simboli 
Uz iTero Element 5D aparatūras komponentēm var būt lietoti šādi simboli, un tie var būts iekļauti šajā 
dokumentā un citā iTero Element 5D literatūrā. 

 
Ja ierīcē parādās šis simbols, iesakām skatīt šo 
dokumentu, lai iegūtu informāciju par pareizu 
ierīces lietošanu. 

 
Pielietotās daļas BF tips. Jebkura sastāvdaļa, uz 
kuras parādās šis simbols, ir BF tipa elektroizolācija. 

 
Nepieciešama atsevišķa elektrisko atkritumu un 
elektronisko iekārtu savākšana. Ievērojot Eiropas 
direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem (EEIA), neiznīciniet šo produktu kopā 
ar vietējiem vai sadzīves atkritumiem. Šī ierīce 
satur EEIA materiālus. 
Lūdzu, sazinieties ar EARN apkalpošanu. 
Saite tiešsaistes pieprasījuma veidlapai: 
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select   

 
Uzmanību! Šis simbols norāda uz īpašiem 
brīdinājumiem vai piesardzības pasākumiem 
saistībā ar ierīci. Ja uz šīs ierīces parādās šis 
simbols, ir obligāti jāskatās šajā dokumentā 
ietvertā drošības informācija. 

 
Daļas vai piederumus, uz kuriem ir šis simbols, 
nedrīkst izmantot atkārtoti. 

 
UZMANĪBU: ASV federālais likums ļauj šo ierīci 
tirgot vienīgi pēc licencēta zobārsta, ortodonta vai 
zobārstniecības speciālista pasūtījuma. Sistēma 
darbojas kā recepšu medicīniskā ierīce, kuru 
drīkst lietot tikai kvalificēti veselības aprūpes 
darbinieki. 

 
Medicīnas ierīču ražotājs. 

 
Pasūtījuma numurs. 

 
Sērijas numurs. 

 
Maiņstrāva. 

 
Norāda medicīnas ierīci, kas jāaizsargā no mitruma. 

 
Norāda temperatūras limitu, kādā medicīniskā 
ierīce var tikt droši uzglabāta. 

 
Norāda, ka lietototājam ir jāiepazīstas ar lietošanas 
instrukcijām. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Ražotāja partijas kods 

 
Norāda atmosfēras spiediena diapazonu, kuram 
medicīnisko ierīci var droši pakļaut. 

 
Norāda mitruma diapazonu, kuram medicīnisko 
ierīci var droši pakļaut. 

 
Trausls, rīkojieties uzmanīgi. 

 
Šai pusei jābūt uz augšu. 

 
IEC 60417-5031: Līdzstrāva. 

 
Zizlis (skenēšanas ierīce). 

 
USB ligzda. 

 
Elektriskais akumulators. 

 
IEC 60417-5009: GAIDSTĀVE. 

 
UZMANĪBU: Nekāpiet uz iTero Element 5D 
klēpjdatora konfigurācijas centrmezgla. 

 
Norāda Eiropas Kopienas pilnvaroto pārstāvi. 

 
Norāda, ka ierīce atbilst RoHS nosacījumiem 
Ķīnā. 
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Drošības instrukcijas 
Pirms uzsākt darbu ar sistēmu, visiem lietotājiem ir jāizlasa šīs drošības instrukcijas.  

 

Strāvas padeve  Sistēma tiek apgādāta ar strāvu, izmantojot iekšējo medicīniskā līmeņa barošanas avotu. 

Akumulatora jauda Tikai riteņu statīva konfigurācija: 

• Uzlādēšana - skenera akumulators tiks pilnībā uzlādēts 2 stundu laikā pēc 
pieslēgšanas strāvas avotam. 

• Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru jūs varat skenēt līdz 30 minūtēm. 
• Brīdinājums: Skenerim ir uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts. Ja 

akumulatoru nomaina nepareizi, pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tādu 
pašu akumulatoru, kādu ieteicis ražotājs. Izlietotās baterijas ir jāizmet saskaņā ar 
ražotāja norādījumiem.  

Brīdinājumi par 
elektrību 

• Elektrošoka risks! Ārējo paneļu un pārsegu noņemšanu drīkst veikt vienīgi 
pilnvaroti uzņēmuma Align Technology tehniskie speciālisti. Iekšpusē nav 
lietotājam paredzētu daļu.  

• Lai izvairītos no elektrošoka riska, skeneris jālieto elektrotīklā ar aizsargājošu 
zemējumu.  

• USB kontaktligzdas, kas atrodas skārienekrāna aizmugurē, drīkst savienot tikai ar 
Align Technology apstiprinātu tīmekļkameru vai zibatmiņu. 

Tikai klēpjdatora konfigurācija: 

• ITero Element 5D klēpjdatora konfigurācijai ir centrmezgls, kurā atrodas zizļa 
barošanas avots. Centrmezglam ir jābūt sausam un pasargātam no jaudas 
pārrāvumiem. 

• Flex centrmezgla ierīci drīkst pievienot tikai IEC60950 un UL60950-1 atbilstošam 
klēpjdatoram. Klēpjdatoram un visiem tā piederumiem jāatrodas vismaz 1,5 m 
attālumā no pacienta. Vienlaikus neskenējiet pacientu un nepieskarieties 
klēpjdatoram vai jebkuram no tā piederumiem.  

• Centrmezgla USB ligzdas drīkst savienot tikai ar iTero zizli un apstiprināto 
klēpjdatoru.  

• Pievienojot centrmezglu maiņstrāvas kontaktligzdai, drīkst izmantot vienīgi Align 
Technology apstiprinātu elektrības vadu.  

Bezvadu 
lokālais tīkls  

Sistēma ir aprīkota ar bezvadu LAN ierīci.  

Drošības 
klasifikācija  

• Aizsardzības pret elektrisko triecienu tips: 1. klase  
• Aizsardzības pret elektrisko triecienu pakāpe: BF tips.  
• Aizsardzības pret kaitīgu saskari ar ūdeni drošības pakāpe: Parasta.  
• Ierīci nedrīkst izmantot uzliesmojošu anestēzijas maisījumu tuvumā.  
• Darbības režīms: Nepārtraukts.  

Recepšu 
veselības ierīce  

Sistēma darbojas kā recepšu medicīniskā ierīce, kuru drīkst darbināt vienīgi kvalificēti 
veselības aprūpes darbinieki. 
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Skenera 
brīdinājumi  

• Zizlis izstaro sarkano lāzera gaismu (680 nm 1. klase), kā arī baltu LED emisiju 
un 850 nm LED emisijas. Zižļa normāla izmantošana nerada draudus cilvēka 
acīm. Tomēr nav ieteicams spīdināt ar zizli tieši pacienta acīs.  

• Neļaujiet vadam savērpties, samezgloties, savilkties, kā arī neļaujiet nevienam uz 
tā uzkāpt.  

• Kad sistēma netiek izmantota, zizlis jāievieto sēdnē ar zondi pret skārienekrānu, 
lai nerastos acu kontakts ar lāzera staru, mirgojošajām baltajām LED emisijām un 
850 nm LED emisiju. 

• Aktivizējiet zizli tikai tad, kad zižļa gals atrodas pacienta mutē. 
• Neievietojiet zizli sēdnē, kamēr tiek veikta skenēšana. 
• Ja rodas skenera darbības traucējumi vai tiek novēroti fiziski bojājumi, pārtrauciet 

skenēšanu un zvaniet klientu atbalsta dienestam. 

Tīrīšana un 
dezinfekcija  

• Lai izvairītos no savstarpējas inficēšanās, obligāti: 
o Notīriet un dezinficējiet zizli, kā aprakstīts sadaļā 10.2, un nomainiet 

vienreizējās lietošanas zižļa uzmavu, kā aprakstīts sadaļā 1.3.3.1.1, pēc 
katras pacienta sesijas. 

o Pēc katras pacienta sesijas novelciet un nomainiet cimdus. 
o Izmetiet saplēstos, netīros vai novilktos cimdus. 

• Izmetiet skenera uzmavas saskaņā ar standarta darba kārtību vai vietējiem 
noteikumiem par piesārņotu medicīnisko atkritumu likvidēšanu.  

Izpakošana 
un uzstādīšana  

Sistēma ir jāizsaiņo un jāuzstāda, ievērojot Align Technology norādījumus, kas aprakstīti 
sadaļā 2.1.  

Darba vide  • Lai izvairītos no bojājumiem, sistēma jāpārvieto starp telpām īpaši piesardzīgi.  
• Neaizsedziet zižļa un ekrāna ventilācijas atveres.  
• Sistēmu drīkst lietot tikai iekštelpās. To nedrīkst pakļaut tiešai saules gaismai, 

kā arī pārmērīgai siltuma vai mitruma iedarbībai.  
• Tikai klēpjdatora konfigurācija: Ja iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija ir tikko 

ievesta kabinetā no karstas, aukstas vai mitras vides, tā jāatstāj malā, līdz tā ir 
pielāgojusies telpas temperatūrai – tas novērsīs iekšējā kondensāta uzkrāšanos.  

Elektromagnētiskie 
traucējumi  

BRĪDINĀJUMS: Šī ierīce ir testēta, un tika konstatēts, ka tā atbilst medicīnas ierīču 
prasībām saskaņā ar standartu IEC60601-1 -2.  

Šis standarts ir izstrādāts, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību pret kaitīgiem 
traucējumiem medicīnas ierīces tipiskas lietošanas laikā. Tomēr sakarā ar 
radiofrekvenču pārraides iekārtu un citu elektrisko un elektromagnētisko traucējumu 
avotu izplatīšanos veselības aprūpes vidē (piemēram, mobilie tālruņi, mobilie 
divvirzienu radioaparāti, elektroierīces, radiofrekvenču ierīces), iespējama augsta 
traucējumu pakāpe un elektrisko signālu avota tuvuma vai stipruma dēļ var tikt 
traucēta šīs ierīces darbība. Šādā gadījumā ierīci var atgriezt darbības režīmā pēc 
lietotāja iejaukšanās vai ar automātisko atjaunošanu. 

Vispārīgi BRĪDINĀJUMI:  

• Izmaiņu veikšana šim aprīkojumam nav atļauta.  
• Tikai riteņu statīva konfigurācija: pēc salikšanas skārienekrāns vienmēr jāpiestiprina 

pie statīva. 
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1 Ievads 

iTero Element 5D intraorālais skeneris ir Align Technology jaunākās paaudzes integrētā aparatūra (skeneris) 
un programmatūras sistēma. 
Šī universālā sistēma ir pieejama monitorā ar pilnībā interaktīvu skārienekrāna displeju un viegli lietojamu 
skeneri. Pacienta zobu topogrāfiju skenēšanas laikā var aplūkot ekrānā. Pēc skenēšanas var analizēt 
sakodiena oklūzijas pakāpi. 
iTero Element 5D sistēmā ir apvienotas: 
• 3D skenēšana: Topogrāfisko 3D datu ierakstīšana un vizualizācija un 2D attēlveidošana ar intraorāli 

lietojamu kameru. 
• NIRI tehnoloģija: Datu iegūšana zem zoba virsmas bez kaitīga starojuma, ko izmanto kā diagnostikas 

palīglīdzekli, lai noteiktu starpproksimālos kariozos bojājumus virs smaganas un uzraudzītu šādu bojājumu 
progresu. Papildu informāciju par NIRI skatiet sadaļā 1.5. 

iTero programmatūrā lietotājs var veikt šādas administratīvas darbības: 
• Aizpildīt jaunu recepti 
• Uzsākt jaunu pasūtījumu esošam pacientam vai jaunam pacientam 
• Skatīt notiekošos pasūtījumus 
• Pārskatīt un/vai izsekot iepriekšējus pasūtījumus 

1.1 Paredzētais lietojums 
iTero Element 5D ir intraorāls skeneris ar šādām funkcijām un paredzēto lietojumu: 
• iTero Element 5D optiskās attēlieguve (CAD / CAM) ļauj iegūt zobu vai mutes audu topogrāfiskos attēlus. 

No iTero iegūtos datus var izmantot, nodrošinot zobārstniecības pakalpojumus (piemēram, veicot 
izlīdzināšanu, izgatavojot breketes, piederumus u.c.). 

• iTero Element 5D programmatūra tiek izmantota ar iTero skeneri un ļauj iegūt zobu, mutes mīksto audu 
un struktūru, kā arī sakodiena digitālos 3D attēlus. Programmatūra kontrolē datu apstrādi, atvieglojot datu 
integrāciju un datu eksportēšanu CAD/CAM izveidei zobārstniecības restaurācijai, ortodontiskajām 
ierīcēm, stiprinājumiem un piederumiem. Līdztekus skenēšanas datiem var importēt/eksportēt dažādu 
pacientu un gadījumu informāciju vai to izmantot simulācijas nolūkiem. Ir pieejamas arī citas funkcijas 
sistēmas pārbaudei un darbībai, kā arī pasūtījumu pārvaldībai. 

• iTero Element 5D NIRI funkcionalitāte ir diagnostikas līdzeklis, kas ļauj atklāt interproksimālus kariesa 
bojājumus virs smaganām un novērot šādu bojājumu progresu. 

1.2 Ieguvumi 
iTero Element 5D sistēma nodrošina svarīgas priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējām kroņu ražošanas 
metodēm, ieskaitot skenēšanu bez pulvera, lielāku kroņu precizitāti un tūlītēju atgriezenisko saiti skenēšanas 
procesa laikā. 
Mūsu tīmekļa vietnē http://www.itero.com ir aprakstīts, kā iTero pakalpojumi var uzlabot jūsu biznesu, palielinot 
pacientu apmierinātību, uzlabojot klīniskos rezultātus un paaugstinot kabineta efektivitāti. 

http://www.itero.com/
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1.3 iTero Element 5D aparatūra 
iTero Element 5D skeneris ir pieejams divos modeļos: 
• iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācija 
• iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija (pieejama tikai atsevišķās valstīs) 

Sistēmas mininālās prasības ir aprakstītas http://www.itero.com/lv/products/itero_element_flex. 

1.3.1 Riteņu statīva konfigurācija 
Sistēmas priekšējais skats 

 

A Skārienekrāns 
B Ieslēgšanas/izslēgšanas 

slēdzis 
C Strāvas LED 
D Zizlis 
E Sēdne 
F Riteņu pamatne 

Attēls 1: iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijas priekšējais skats 

http://www.itero.com/lv/products/itero_element_flex
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Sistēmas skats no aizmugures 

 

A Zižļa savienotājs 

B Zižļa vads 

C Ekrāna barošanas 
vads 

Attēls 2: iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijas skats no aizmugures 

1.3.2 iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija 

 

A Klēpjdatora 
skārienekrāns 

B iTero Element 
5D centrmezgls 

C Zizlis un sēdne 

Attēls 3: iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija 
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1.3.2.1 iTero Element 5D klēpjdatora pārvadāšana 
Lai nodrošinātu sistēmas maksimālu aizsardzību, sistēmu pārvietojot, ieteicams ievērot zemāk sniegtos 
norādījumus: 
1. Uzlieciet zizlim zilo aizsarguzmavu. 
2. Novietojiet visus priekšmetus komplektā iekļautajā ietvarā, lai pārvietotu sistēmu no viena kabineta uz citu. 

  
Attēls 4: iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija pārvadāšanas ietvarā 

3. Ietvars jāglabā sausā vietā, lai aizsargātu sistēmas komponentus no mitruma. 

1.3.3 iTero Element 5D zizlis 

 

A Vienreizējās 
lietošanas 
uzmava 

B Skārienpa-
liktnis 

C Sānu pogas: 
Skenēšana, 
ieslēgšana/iz
-slēgšana, 
skārienpa-
liktņa 
aktivizēšana 

D Gaisa 
ventilācijas 
atveres 

E Noņemams 
zižļa vads 
ar USB 
savienotāju 

Attēls 5: iTero Element 5D zizlis 

Piezīme: Lai aizsargātu zižļa vadu, ja tas tiek vilkts pārlieku spēcīgi, jūs varat to atvienot no zižļa, izmantojot 
vada vāciņu. Ja tā notiek, uzmanīgi piestipriniet to atpakaļ. 
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1.3.3.1 Zižļa uzmavas 
Pastāv 2 veidu zižļa uzmavas: 
• Aizsarguzmava: Kad skeneris netiek izmantots, izmantojiet zilo aizsarguzmavu, lai aizsargātu zižļa 

optisko virsmu. 
• Vienreizējās lietošanas uzmava: Pirms pacienta skenēšanas pievienojiet jaunu vienreizlietojamo 

uzmavu. 

  

Attēls 6: Aizsarguzmava Attēls 7: Vienreizējās lietošanas uzmava 

1.3.3.1.1 Zižļa uzmavu nomaiņa starp pacientiem 
Zižļu uzmavas ir paredzētas vienreizējai lietošanai, un tās ir jāizmet un jānomaina pēc katra pacienta, lai 
izvairītos no savstarpējas inficēšanās. 
Pirms pacienta skenēšanas jums būs jāapstiprina, ka zizlim ir pievienota jauna uzmava, kā aprakstīts 
sadaļā 4.1.2. 
 

UZMANĪBU: Izmetiet lietotās uzmavas saskaņā ar standarta darba kārtību vai vietējiem noteikumiem 
par piesārņotu medicīnisko atkritumu likvidēšanu. 

Lai nomainītu zižļa uzmavu: 
1. Viegli nospiežot uz uzmavas centra, lēnām novelciet uzmavu no zižļa un izmetiet to. 

 
Attēls 8: Zižļa uzmavas noņemšana 
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BRĪDINĀJUMS: OPTISKĀ VIRSMA! 
NEPIESKARIETIES optiskajai virsmai. Saskarsme var radīt bojājumus. Ja ir nepieciešama tīrīšana, 
izmantojiet antistatisku drāniņu, kas atrodas uzmavas kastē. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet 
instrukcijas uzmavas kastē. 

 
Attēls 9: Zižļa optiskā virsma 

2. Notīriet un dezinficējiet zizli, kā aprakstīts sadaļā 10.2. 
3. Maigi uzslidiniet jauno uzmavu uz zižļa, līdz tā nofiksējas savā vietā. 

Piezīme: Ja skeneri tūlīt pēc tam neizmanto, uzlieciet zilo aizsarguzmavu. 

 
Attēls 10: Maigi uzbīdiet jauno uzmavu 

1.4 iTero Element 5D programmatūra 
iTero Element 5D sistēmai ir šādas ekskluzīvas programmatūras funkcijas: 
• Apstiprinājums, ka pirms skenēšanas tiek izmantota jauna zižļa uzmava, kā aprakstīts sadaļā 4.1.2 
• 3D un skatu meklētāja displeja pārslēgšana skenēšanas laikā, kā aprakstīts sadaļā 4.2.4 
• Krāsu režīma un NIRI režīma pārslēgšana skatu meklētājā skenēšanas laikā, kā aprakstīts sadaļā 4.2.5 
• Interesējošās zonas apskate pēc skenēšanas, izmantojot pārskatīšanas rīku, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6 
Jaunās iTero Element 5D statīvu sistēmas komplektā iekļauta arī instalēta programmatūra. Lai instalētu 
programmatūru iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijā, skatiet sadaļu 2.2. 
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1.5 Darbs ar gandrīz infrasarkano staru attēlveidošanu (NIRI) 
NIRI ir spektroskopijas metode, kurā tiek izmantots elektromagnētiskā spektra infrasarkanais apgabals 
(850 nm), lai attēlotu zonu zem zoba virsmas. 

 
Attēls 11: Redzamais gaismas spektrs, kas parāda NIRI 850nm viļņa garumā 

Kad zizlis ir novietots virs zoba, NIRI nodrošinās attēlveidi apgabalam zem zoba virsmas. 
Struktūras caurspīdīgums norāda uz spilgtuma līmeni NIRI attēlā – jo augstāks caurspīdīgums, jo tumšāks ir 
objekts un otrādi. Zobu emalja NIRI ir caurspīdīga un parādīsies tumša. Dentīns un jebkāda iejaukšanās 
emaljā, piemēram, kariess ir atstarojoši un rada gaismas izkliedi, tāpēc tie būs gaiši.  

 

A Uz zoba virsmas novietots zizlis 

B Zoba emalja ir caurspīdīga 
C Dentīns un kariess ir atstarojoši 

Attēls 12: Atstarošanas koncepcija – veselīga emalja ir caurspīdīga, bet dentīns un kariess ir atstarojoši 

Piezīme: NIRI attēls neaizvieto kariesa noteikšanas standarta darbības. 
Lai iegūtu papildu informāciju par NIRI lietošanu un klīniskajām priekšrocībām, lūdzu, skatiet  
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf  

R E D Z A M A I S  S P E K T R S  

Radioviļņi 
AMFMTVRadars  

Infrasarkanais 
starojums 

Ultra- 
violet- 

ais 
staro- 
jums 

Rentgenstari Gamma 
starojums 

0,0001 nm 0,01 nm 10 nm 1000 nm 0,01 cm 1 cm 1 m 100 m 

700 nm 600 nm 500 nm 400 nm 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf
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1.6 Par šo dokumentu 
Šajā dokumentā ir sniegta vispārīga informācija un pārskats par iTero Element 5D izmantošanu. Tāpat tajā ir 
aprakstīts, kā salikt sistēmu, instalēt programmatūru iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijās, palaist un 
izslēgt sistēmu, kā rīkoties ar zizli un kabeli, kā tīrīt un dezinficēt zizli un kā nomainīt zižļa uzmavas starp 
pacientiem. 
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2 Darba sākšana 

2.1 Salikšanas norādījumi 

2.1.1 iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijas skenera salikšana 
Lai saliktu iTero Element 5D riteņu statīva skeneri, veiciet tālāk norādītās darbības. 
 

 
Maiņstrāva 

 
Baterija 

 
Klikšķis 

 
Līdzstrāva 

 
Ieslēgšanas 
poga 

 
Zizlis 

 
Uzstādīšanai ir 
nepieciešamas 
2 personas 

 

A Riteņu 
statīvs 

B Zizlis ar 
kabeli 

C Zižļa 
sēdne 

D HD 
skārien-
ekrāns 

E Ārējais 
akumula-
tors 

F Baroša- 
nas vads 

 
1. Pārbaudiet kastu saturu. 

 
2. Pievienojiet statīvu riteņu 

pamatnei. 

 
3. Pievelciet divas enkurskrūves, 

izmantojot lielāku seškantes 
atslēgu. 

 
4. Noņemiet pārsegu no roktura 

aizmugures. 

 
5. Riteņu statīva priekšpusē 

piestipriniet zižļa sēdni. 
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6. Pieturiet sēdni.  

 
7. Ar mazāko seškantes atslēgu 

pievelciet zižļa sēdnes aizmuguri 
ar enkurskrūvi. 

 
8. Uzlieciet atpakaļ vāku roktura 

aizmugurē. 

 
9. Noņemiet no riteņa statīva rāmja 

aizmugures magnētisko vāciņu. 

 
10. Atskrūvējiet spārnskrūves un 

noņemiet baterijas pārsegu. 

 
11. Iebīdiet bateriju bateriju 

nodalījumā un pievelciet 
spārnskrūves. 

 
12. Paceliet skārienekrānu, lai to 

uzstādītu. 

 
13. Apgrieziet skeneri otrādi un 

pievelciet spārnskrūvi, lai 
nostiprinātu ekrānu. 

 
14. Pievienojiet barošanas vadu 

portam, kas apzīmēts ar 
līdzstrāvu, kā parādīts 
nākamajā attēlā. 
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Barošanas vads ievietots.  

 
15. Pievienojiet magnētisko 

aizmugurējo vāciņu. 

 
16. Ievietojiet zizli sēdnē. 

 
17. Pievienojiet zižļa vadu 

skārienekrāna aizmugurei. 

 
18. Pievienojiet barošanas vadu 

riteņu statīva apakšpusei. 

 
19. Ar skavu nostipriniet vadu riteņu 

statīva apakšā. 

 
20. Novietojiet tīmekļkameru 

uz skārienekrāna tālvadības 
apmācībai vai atbalsta sesijām. 

 
21. Pievienojiet tīmekļkameru USB 

portam skārienekrāna apakšā. 

 
22. Pievienojiet barošanas vadu 

maiņstrāvas kontaktligzdai un 
pēc tam nospiediet ieslēgšanas 
pogu, lai ieslēgtu skeneri. 
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2.1.2 iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijas skenera salikšana 
Lai saliktu iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijas skeneri, veiciet tālāk norādītās darbības. 
 

A Centrmezgls un centrmezgla 

barošanas vads 

B Sēdne 

C Zizlis un zižļa kabelis 

D USB vads, lai savienotu 

klēpjdatoru un centrmezglu 

 
 

1. Ievietojiet zizli sēdnē 
 

2. Pievienojiet centrmezgla 
barošanas vadu centrmezglam. 

 
3. Pievienojiet USB vadu 

centrmezglam. 

 
4. Pievienojiet USB vadu 

klēpjdatoram. 

 
5. Pievienojiet zižļa vadu 

centrmezglam. 

6. Iespraudiet centrmezgla 
barošanas vadu maiņstrāvas 
kontaktligzdā. 

Piezīmes: 

• Centrmezglam vienmēr jābūt 
pieslēgtam maiņstrāvas 
kontaktligzdai 

• Iekšķīgās skenēšanas 
laikā klēpjdatoram jābūt 
pieslēgtam maiņstrāvas 
kontaktligzdai. 
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2.2 iTero Element 5D programatūras instalēšana – klēpjdatora konfigurācija 
Jaunā iTero Element 5D statīva sistēmas komplektācijā ir iekļauta programmatūra, kas lietotājam jāinstalē 
iTero Element 5D klēpjdatoru konfigurācijas sistēmās. 
Piezīme: Pirms iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijas programmatūras instalēšanas, lūdzu, instalējiet 
visus pieejamos Windows atjauninājumus. Jaunāko Windows versiju klēpjdatori atjauninājumus parasti 
uzinstalē automātiski. 
Lai pareizi instalētu un konfigurētu iTero Element 5D klēpjdatoru konfigurācijas sistēmu, pārliecinieties, ka: 
• Zizlis ir nostiprināts sēdnē un ir pieslēgts centrmezglam 
• Centrmezgls ir savienots ar klēpjdatoru 
• Klēpjdators ir pievienots strāvas kontaktligzdai visas programmatūras instalācijas laikā 
Lai instalētu iTero Element 5D programmatūru iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijā: 
1. Instalējiet visus pieejamos Windows atjauninājumus. 

a. Lai pārbaudītu Windows atjauninājumus, atveriet logu Windows Settings (Windows iestatījumi) 
(Win taustiņš + I) un noklikšķiniet uz Update & Security (Atjaunināšana un drošība)  

b. Noklikšķiniet uz Windows Update (Windows atjaunināšana). 
c. Noklikšķiniet uz Check for Updates (Pārbaudīt atjauninājumus), lai pārbaudītu, vai ir pieejami jauni 

atjauninājumi. 
2. Reģistrētā e-pasta iesūtnē atrodiet e-pastu "Your iTero was shipped" ("Jūsu iTero ir izsūtīts"), kurā 

ietvertas lejupielādes instrukcijas. 
3. Noklikšķiniet uz saites, lai piekļūtu programmatūras lejupielādes lapai vai pārlūkotu to http://download.itero.com. 
4. Vietnē noklikšķiniet uz pogas Get Started (Sākt darbu). Tiks lejupielādēts fails FirstTimeInstaller.exe. 
5. Lai pabeigtu iTero programmatūras instalēšanu, palaidiet lejupielādēto instalācijas failu un izpildiet ekrānā 

redzamos norādījumus. 
Tiek parādīts Welcome (Sveiciena) ekrāns. Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā 2.3. 

http://download.itero.com/
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2.3 Pirmoreiz piesakoties iTero Element 5D skenerī 
Pirmoreiz ieslēdzot iTero Element 5D, tiek parādīts Welcome (Sveiciena) ekrāns: 

 
Attēls 13: Sveiciena ekrāns 

Izvēlieties vēlamo valodu un vienu no šiem režīmiem: 
• Izmēģinājuma režīms: Ļauj jums iepazīties ar skenera funkcijām un veikt treniņa skenēšanu bez skenēšanas 

rezultātu iesniegšanas. Papildu informāciju skatiet sadaļā 2.4. 
• Make It Mine (Noslēdzošās darbības): Ļauj reģistrēt skeneri. Papildu informāciju skatiet sadaļā 2.5. 
Piezīme: Ja pirms iespējas Make It Mine (Noslēdzošās darbības) jūs izvēlaties Demo Mode (Izmēģinājuma 
režīma) iespēju, jums būs jārestartē skeneris, lai varētu piekļūt iespējai "Noslēdzošās darbības". 

2.4 Strādāšana izmēģinājuma režīmā 
Izmēģinājuma režīms ir paredzēts jaunu darbinieku apmācībai un skenēšanas treniņiem. Jūs varat izmantot 
Demo Mode (Izmēģinājuma režīmu) jebkurā laikā, lai apmācītu zobārstniecības praktikantus par iTero Element 
5D ierīci, skenēšanas paņēmieniem, norādījumiem par recepšu veidlapām, gadījumu veidiem un iTero 
saskarni. Demo Mode (Izmēģinājuma režīmam) ir visi skenēšanas procesa aspekti, un tas iever plašu parauga 
gadījumu klāstu, piemēram, klīniskus gadījumus, Invisalign gadījumus un atjaunošanas gadījumus. Turklāt tiek 
parādīti demonstrācijas gadījumi, kurus var izmantot izmēģinājuma un apmācības nolūkos, strādājot ar iTero 
Element 5D pārskata rīku un NIRI uzrādītajiem klīniskajiem norādījumiem. 
Ja skenēšanas treniņiem tiek izmantots Demo Mode (Izmēģinājuma režīms), viegli svītrots fons un sarkana 
birka augšējā kreisā stūrī norādīs, ka šobrīd ir aktīvs izmēģinājuma režīms. Demo Mode (Izmēģinājuma 
režīms) ir pieejams Welcome (Sveiciena) ekrānā, piesakoties pirmoreiz, vai jebkurā punktā, pieskaroties iTero 
logotipam sākuma ekrānā. 
Piezīme: Demo Mode (Izmēģinājuma režīmā) uzņemtos skenēšanas datus nevar saglabāt vai iesniegt 
pacienta ārstēšanai. 
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Lai pēc pierakstīšanās ieietu Demo Mode (Izmēģinājuma režīmā): 
1. Pieskarieties iTero Element logotipam skenera ekrāna augšpusē. 

 
Attēls 14: iTero Element logotips 

2. Pieskarieties Demo Mode (Izmēģinājuma režīms). 

 
Attēls 15: Demo Mode (Izmēģinājuma režīma) iespēja 

Tiek parādīts logs Login (Pierakstīties), kas ļauj atlasīt izmēģinājuma lietotāju. 

 
Attēls 16: Login (Pierakstīšanās) logs ar izmēģinājuma lietotāju sarakstu 
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3. Lai apskatītu iTero Element 5D gadījumus, izvēlieties Dr. Demo, iTero lietotāju nolaižamajā izvēlnē 
Doctor Name (Ārsta vārds). 

 
Attēls 17: Demo Login (Izmēģinājuma pierakstīšanās) poga 

4. Pieskarieties Demo Login (Izmēģinājuma pierakstīšanās). 
Tiek parādīts izmēģinājuma režīma sākuma ekrāns ar uzrakstu Izmēģinājuma režīms (Demo Mode) loga 
augšējā kreisajā stūrī. 

 
Attēls 18: Demo Mode (Izmēģinājuma režīma) sākuma ekrāns 
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5. Lai apskatītu izmēģinājuma gadījumus, pieskarieties Orders (Pasūtījumi). Tiks parādīti pašreiz notiekošie 
un iepriekšējie pasūtījumi. 
Papildu atjaunojošās un ortodontiskās skenēšanas veidu piemēriem sarakstā Past Orders (Iepriekšējie 
pasūtījumi) tiek rādīti šādi iTero Element 5D izmēģinājuma gadījumi: 
o Izmēģinājums, 5D NIRI 
o Izmēģinājums, 5D proksimālais kariess 
o Izmēģinājums, 5D ar atjaunošanu 

 
Attēls 19: iTero Element 5D izmēģinājumu gadījumi, kas parādīti iepriekšējo pasūtījumu sarakstā 
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6. Pieskarieties nepieciešamajam izmēģinājuma gadījumam. 
Izvēlētais gadījums tiek izvērsts, un tiek rādītas šādas iespējas: 

 
Attēls 20: Past Orders (Iepriekšējo pasūtījumu) sadaļa – iespējas 

Papildu informāciju par darbu ar pasūtījumiem skatīt sadaļā 6. 

2.4.1 Iziešana no Demo Mode (Izmēģinājuma režīma) 
Lai izietu no Demo Mode (Izmēģinājuma režīma): 
• Pieskarieties iTero Element logotipam un pēc tam pieskarieties Exit Demo (Iziet no izmēģinājuma), 

lai izietu no izmēģinājuma režīma. 

 
Attēls 21: Iziešana no Demo Mode (izmēģinājuma režīma) 
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2.5 Skenera reģistrēšana – Make it Mine (Noslēdzošās darbības) 
Reģistrējot skeneri, reģistrācijas procesa pabeigšanai ir nepieciešams: 
• Lietotājvārds 
• Lietotāja parole 
• Uzņēmuma ID 
Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu no iTero pārstāvja ar pierakstīšanās akreditācijas datiem un detalizētu 
informāciju par to, kā veikt Make It Mine (Noslēdzošās darbības). 
Piezīme: Ja demonstrācijas režīmam piekļuvāt no Welcome (Sveiciena) lapas, pirms skenera reģistrēšanas 
jums būs jārestartē skeneris, lai piekļūtu iespējai Make It Mine (Noslēdzošās darbības). 
Lai reģistrētu skeneri: 
1. Izvēlieties vajadzīgo valodu. 
2. Pieskarieties Make It Mine (Noslēdzošās darbības). 

Tiek parādīta lapa Connect (Pieslēgties). 

 
Attēls 22: Tīkla izvēle 
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3. Izvēlieties vajadzīgo tīkla savienojumu un pēc tam pieskarieties Next (Nākamais). 
Tiek pārbaudīta saziņa ar Align. 

 
Attēls 23: Saziņas ar Align pārbaude 

4. Kad pārbaude ir pabeigta, pieskarieties Next (Nākamais). 
Tiek parādīta lapa Time Zone (Laika josla). 

 
Attēls 24: Laika joslas izvēle 
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5. Pieskarieties Next (Nākamais), ja noklusējuma laika josla ir pareiza, vai nolaižamajā sarakstā izvēlieties 
savu laika joslu un pēc tam pieskarieties Apply (Piemērot). 
Tiek parādīta lapa Register System (Sistēmas reģistrēšana). 

 
Attēls 25: Sistēmas reģistrēšana, lai pielāgotu iestatīšanu 

6. Norādītajos laukos ievadiet savu e-pastu, paroli un uzņēmuma ID un pēc tam pieskarieties Register 
(Reģistrēties). 
Tiek parādīta lapa Scanner Configuration (Skenera konfigurācija), kur redzama jūsu iTero abonementa 
pakete. 

 
Attēls 26: iTero abonēšanas pakete 
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7. Pieskarieties Next (Nākamais). 
Tiek parādīta lapa Licences līgums (Licence Agreement). 

 
Attēls 27: Licences līgums 

8. Pēc licences līguma pārskatīšanas atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai piekristu līguma noteikumiem, un pēc tam 
pieskarieties Next (Nākamais). 
Sistēma pārbauda atjauninājumus un, ja nepieciešams, atjauninās uz jaunāko versiju. 

 
Attēls 28: Atjauninājumu meklēšana 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 23 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

9. Pieskarieties Next (Nākamais). 
Sistēma ir reģistrēta un ir gatava. 

 
Attēls 29: Sistēma ir reģistrēta un ir gatava 

10. Pieskarieties Login to iTero Element (Pieteikties iTero Element), lai pieteiktos sistēmā, kā aprakstīts 
nākamajā sadaļā. 
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3 Darbs ar iTero Element 5D skeneri 

3.1 Pierakstīšanās skenerī 
Kad skeneris ir ieslēgts, parādās logs Login (Pieslēgties). 

 
Attēls 30: Pierakstīšanās logs 

Pierakstoties iTero skenerī, pārbaudiet, vai jūsu MyAligntech konta informācija ir gatava. Jums būs jānorāda 
vārds, uzvārds, konta e-pasts un parole. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un pēc tam pieskarieties pogai 
Login (Pierakstīties). 
Lai pierakstītos skenerī: 
1. Nolaižamajā izvēlnē Doctor Name (Ārsta vārds) izvēlieties savu lietotājvārdu. 
2. Ievadiet e-pasta adresi, kuru izmantojāt, reģistrējoties vietnē myaligntech.com. Jūsu e-pasta adrese tiks 

parādīta automātiski, ja atlasīsiet izvēles rūtiņu Remember Me (Atcerēties mani) iepriekšējā pieteikšanās 
sesijā. 

3. Ievadiet savu paroli. Ja aizmirsāt savu paroli, jūs varat to atiestatīt, kā aprakstīts sadaļā3.1.1. 
4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Remember Me (Atcerēties mani), lai sistēma nākamajās pierakstīšanās reizēs 

atcerētos jūsu e-pasta adresi. Jums joprojām būs jāievada parole, lai piekļūtu skenerim. 
5. Noklikšķiniet uz Login (Pierakstīties). 
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Tiek parādīts iTero Element 5D sākuma ekrāns. 

 
Attēls 31: iTero Element 5D sākuma ekrāns 
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3.1.1 Paroles atiestatīšana 
Ja nepieciešams, jūs varat atiestatīt paroli. 
Lai atiestatītu savu paroli: 
1. Logā Login (Pierakstīties), pieskarieties Forgot Password (Aizmirsu paroli). 

 
Attēls 32: Forgot Password (Aizmirsu paroli) poga 

Tiek parādīts logs, kurā aprakstītas nākamās veicamās darbības. 

 
Attēls 33: E-pasta lauks aizmirstai parolei 

2. Laukā Email (E-pasts) ievadiet e-pasta adresi, kuru izmantojāt, lai reģistrētos myaligntech.com. 
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3. Noklikšķiniet uz Submit (Iesniegt). 
Tiek parādīts jūsu iepriekš norādītais drošības jautājums. 

 
Attēls 34: Drošības atbildes lauks 

4. Ievadiet atbildi uz savu drošības jautājumu. 
Jums tiks nosūtīta pagaidu parole. 

5. Pierakstieties vietnē myaligntech.com ar pagaidu paroli un pēc tam atiestatiet paroli. 
6. Ja nezināt savu reģistrēto e-pasta adresi, sazinieties ar iTero klientu atbalsta dienestu. 

3.2 Izrakstīšanās no skenera 
Lai pasargātu pacienta informāciju, izrakstieties no skenera, kad to neizmantojat. 
Pēc noklusējuma jūs tiksiet izrakstīts pēc iepriekš noteikta neaktivitātes laika, kuru var iestatīt Login Settings 
(Pierakstīšanās iestatījumos), kā aprakstīts sadaļā 3.6.3.1. 
Lai izrakstītos no skenera: 

1. Pieskarieties , lai atgrieztos sākuma ekrānā. 

2. Pieskarieties , lai izietu no sistēmas. 
Tiek parādīts logs Login (Pierakstīties), kurā var pierakstīties nākamais lietotājs. 
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3.3 Skenera izslēgšana 
Ieteicams katras dienas beigās izslēgt sistēmu, lai varētu uzinstalēt programmatūras atjauninājumus. 
Lai izslēgtu skeneri: 
1. Aizveriet visus failus un lietotnes. 
2. Nospiediet un atlaidiet Power (Ieslēgšanas un izslēgšanas pogu), kas atrodas ekrāna labajā apakšējā 

stūrī, lai izslēgtu sistēmu. 
Brīdinājums: Turot pogu ilgāk par 4 sekundēm, tiek aktivizēta stingrā atiestate, kā rezultātā ekrāns var 
palikt pelēks vai zils. 

3.4 Skenera pārvietošana pa kabinetu 
iTero Element 5D skeneri var pārvietot pa kabinetu. 
Lai pārvietotu skeneri: 
1. Pārbaudiet, vai zizlis ir stingri novietots sēdnē. 
2. Atvienojiet sistēmu no sienas kontaktligzdas. 
3. Novietojiet sistēmu jaunajā vietā un pievienojiet to kontaktligzdai. 

3.5 Lietotāja saskarne 
iTero Element 5D sistēma nodrošina intuitīvu lietotāja saskarni, lai veiktu skenēšanu zobu atjaunošanas vai 
ortodontijas vajadzībām. Lai skenēšanas laikā reaģētu uz skenēšanas norādījumiem, tiek izmantots 
skārienekrāns un zižļa pogas. 
Izmantojamās skārienekrāna kustības skatiet sadaļā 3.5.2. 
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Attēls 35: iTero Element 5D sākuma ekrāns 

Sākuma ekrānā tiek parādītas šādas pogas: 

 

Battery (Baterija): Pieskarieties, lai skatītu atlikušo iTero ārējās baterijas uzlādi. 

Parādīsies baterijas indikators, kas norādīs uz atlikušās baterijas uzlādes 
daudzumu. Kad baterijas ikona rāda zibens simbolu, notiek baterijas uzlāde. 

 
Attēls 36: Atlikušais baterijas uzlādes līmenis 

 

Mācību centrs: Pieskarieties, lai piekļūtu mācību materiāliem un izglītojošiem 
videoklipiem par iTero Element 5D skeneri.  

 

Lock (Bloķēt): Pieskarieties, lai izrakstītos no sava konta ikreiz, kad iTero Element 5D 
netiek izmantots, kā aprakstīts sadaļā 3.2. Tas palīdzēs nodrošināt, ka zobārstniecības 
prakse atbilst HIPAA prasībām un ka visa medicīniskā informācija ir droša.  

Ieteikums: Tīrot sistēmu, tā ir jānobloķē, lai izvairītos no nejaušas datu ievades. 
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Settings (Iestatījumi): Pieskarieties, lai pielāgotu iTero Element 5D preferences, 
piemēram, zižļa konfigurācijai, lokalizācijai, lietotāja iestatījumiem u.c.  

Papildu informāciju skatiet sadaļā 3.6. 

 

 Help (Palīdzība): Pieskarieties, lai parādītu caurspīdīgu Palīdzības pārklājumu 
ar padomiem, kas palīdz navigēt iespējas un rīkus. 

 
Attēls 37: Palīdzības pārklājums 

Šajā skatā poga mainās uz . Pieskarieties pogai, lai saņemtu attālinātu 
palīdzību no Klientu atbalsta dienesta. Klientu atbalsta dienests ir pieejams 
no katra Palīdzības pārklājuma. 

Piezīme: Pirms mēģināt pieslēgties attālināti, lūdzu, zvaniet Klientu atbalsta 
dienestam.  

Pieskarieties jebkurai vietai, lai aizvērtu Palīdzības pārklājumu un atgrieztos 
atbilstošajā ekrānā. 

 

Jauna skenēšana: Pieskarieties, lai atvērtu logu New Scan (Jauna skenēšana) 
un pirms jaunas skenēšanas aizpildītu Rx.  

Papildu informāciju skatiet sadaļā 4. 

 

Pacienti: Pieskarieties, lai apskatītu lapu Patients (Patients), kurā norādīti visi 
jūsu pacienti, viņu diagrammas numurs un pēdējās skenēšanas datums.  

Papildu informāciju skatiet sadaļā 5. 

 

Pasūtījumi: Pieskarieties, lai parādītu visu pasūtījumu sarakstu.  

Papildu informāciju skatiet sadaļā 6. 
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Ziņas: Pieskarieties, lai skatītu ziņas no Align Technology.  

Papildu informāciju skatiet sadaļā 7. 

Pogas Battery (Baterija) un Settings (Iestatījumi) tiek parādītas arī katrā skenera logā, kā aprakstīts 
sadaļā 3.5.1. 

3.5.1 Skenera rīkjosla 
Katra skenera loga augšpusē ir redzama šī rīkjosla: 

 
4 centrālās pogas norāda skenēšanas procesa pašreizējo statusu. 

 
Pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā. 

 
Rāda pašreizējo skenēšanas procesa posmu, uz ko norāda arī atbilstoši izcelta poga rīkjoslā. 

 
Pieskarieties, lai atgrieztos logā New Scan (Jauna skenēšana), lai apskatītu Rx, kā aprakstīts 
sadaļā 4.1. 

 
Pieskarieties, lai pārietu uz skenēšanas režīmu un skenētu pacientu, kā aprakstīts sadaļā 4.2. 

 
Pieskarieties, lai pārietu uz skata režīmu un apskatītu skenēto modeli, kā aprakstīts sadaļā 4.3. 

 Pieskarieties, lai nosūtītu skenēto modeli uz laboratoriju, kā aprakstīts sadaļā 4.4. 

 
Pieskarieties, lai skatītu atlikušo iTero ārējās baterijas uzlādi. 

Parādīsies baterijas indikators, kas norādīs uz atlikušās baterijas uzlādes daudzumu. 
Kad baterijas ikona rāda zibens simbolu, notiek baterijas uzlāde. 

 
Attēls 38: Atlikušais baterijas uzlādes līmenis 

 
Pieskarieties, lai pielāgotu iTero Element 5D preferences, piemēram, zižļa konfigurācijai, 
lokalizācijai, lietotāja iestatījumiem u.c.  

Papildu informāciju par iestatījumu preferencēm skatiet sadaļā 3.6. 
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Pieskarieties, lai parādītu caurredzamu Palīdzības pārklājumu ar padomiem, kas palīdzēs 
navigēt funkcijas un rīkus. 

 
Attēls 39: Palīdzības pārklājums 

Šajā skatā poga mainās uz . Pieskarieties pogai, lai saņemtu attālinātu palīdzību 
no Klientu atbalsta dienesta. Klientu atbalsta dienests ir pieejams no katra Palīdzības 
pārklājuma. 

Pieskarieties jebkurai vietai, lai aizvērtu Palīdzības ekrānu un atgrieztos atbilstošajā ekrānā. 

3.5.2 Skārienekrāna kustības 
iTero Element 5D lietojumprogramma atbalsta skārienekrāna (jeb daudzpieskārienu) kustības. Tās ir iepriekš 
noteiktas kustības, kas nodrošina mijiedarbību ar daudzpieskārienu ierīcēm. 
Bieži lietotu skārienekrāna kustību piemēri: 

   
Pieskaršanās Divkārša pieskaršanās Ilga turēšana 

   
Ritināšana Rotēšana Pārvilkšana 

   
Bīdīšana Tālināšana Tuvināšana 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 33 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

 

3.6 Skenera iestatījumu definēšana 
Skenera iestatījumi ļauj definēt jūsu noklusējuma preferences un iestatījumus, izmantojot skeneri. 
Lai definētu skenera iestatījumus: 

1. Noklikšķiniet uz  pogas. 
Tiek parādīts logs Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 40: Iestatījumu logs 

2. Pieskarieties iestatījumiem, kurus vēlaties definēt. 
o Datora iestatījumi, kas aprakstīti sadaļā 3.6.1 
o Lietotāja iestatījumi, kas definēti sadaļā 3.6.2 
o Sistēmas iestatījumi, kas definēti sadaļā 3.6.3 
Atveras atbilstošais logs. 

3. Veiciet izmaiņas un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.1 Datora iestatījumu definēšana 
Datora iestatījumi ļauj definēt skenera spilgtumu, skaļumu, kā arī Wi-Fi un laika joslas iestatījumus. 

3.6.1.1 Noklusējuma spilgtuma iestatījuma definēšana 
Lai definētu noklusējuma spilgtuma iestatījumu, pieskarieties pogai Brightness (Spilgtums), pārvietojiet sviru 

līdz vajadzīgajam spilgtuma līmenim un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā 
Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 41: Spilgtuma iestatījumi 

3.6.1.2 Noklusējuma skaļuma iestatījuma definēšana 
Lai definētu noklusējuma sistēmas skaļumu, pieskarieties pogai Skaļums (Volume), pārvietojiet slīdni līdz 

vajadzīgajam skaļuma līmenim un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings 
(Iestatījumi). 

 
Attēls 42: Skaļuma iestatījumi 

Papildu sistēmas skaņām skaļuma iestatījumi nosaka Mācību centra  satura skaļumu. 
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3.6.1.3 Wi-Fi iestatījumu definēšana 
Pirmo reizi pieslēdzot skeneri klīnikas Wi-Fi tīklam, jums būs jāpievieno sava parole. Pēc tam skeneris pēc 
noklusējuma automātiski izveidos savienojumu. 
Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu: 
1. Pieskarieties pogai Wi-Fi. 

Tiek parādīts tuvumā esošo Wi-Fi tīklu saraksts. 

 
Attēls 43: Tuvumā esošo Wi-Fi tīklu saraksts 

2. Izvēlieties savas klīnikas tīklu un noklikšķiniet uz Connect (Pieslēgties). 
3. Atvērtajā logā ievadiet tīkla drošības atslēgu (paroli) un pēc tam noklikšķiniet uz Connect (Pieslēgties). 

 
Attēls 44: Savienojuma izveide ar klīnikas Wi-Fi tīklu 

Skeneris izveidos savienojumu ar Wi-Fi tīklu, un statuss mainīsies uz Connected (Savienots). 
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4. Ja nevēlaties automātiski izveidot savienojumu ar tīklu, pieskarieties tīklam, ar kuru esat izveidojis 
savienojumu, un pēc tam pieskarieties Forget (Aizmirst). 
Nākamajā savienojuma izveidošanas reizē jums būs jāizvēlas nepieciešamais tīkls un jāievada Wi-Fi parole. 

 
Attēls 45: Aizmirst tīklu vai atvienoties no tā 

5. Lai atvienotos no tīkla, noklikšķiniet uz Disconnect (Atvienot). 

6. Pieskarieties , lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.1.4 Laika joslas definēšana  
Lai definētu savu laika joslu, pieskarieties pogai Time Zone (Laika josla), nolaižamajā sarakstā atlasiet savu 

laika joslu un pēc tam pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 46: Laika joslas iestatījumi 

Piezīme: Laika joslas iestatījumiem var piekļūt tikai tad, ja esat pierakstījies skenerī. 
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3.6.2 Lietotāja iestatījumu definēšana 
Lietotāja iestatījumi ļauj katram lietotājam definēt iestatījumus, kas tiek parādīti pēc noklusējuma, kad konkrētais 
lietotājs pierakstās skenerī. 

3.6.2.1 Skenēšanas iestatījumu definēšana 
Jūs varat definēt noklusējuma iestatījumus, kas tiek ņemti vērā, skenējot pacientu 
Lai definētu skenēšanas iestatījumus: 
1. Pieskarieties pogai Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi). 

 
Attēls 47: Skenēšanas iestatījumu logs 
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2. Logā Scan Settings (Skenēšanas iestatījumi) izvēlieties savas noklusējuma skenēšanas preferences. 

Skenēšanas 
iestatījums 

Skenēšanas iespējas 

Skenēšanas pozīcija Izvēlieties savu pozīciju pacienta skenēšanas laikā: 

• Aiz pacienta 
• Pacienta priekšā 

Žiroskopa 
novietojums 

Izvēlieties žiroskopa noklusējuma novietojumu: 

• Zižļa gals ekrāna virzienā 
• Zižļa pamatne ekrāna virzienā 

Skārienpaliktņa 
orientācija 

Izvēlieties skārienpaliktņa noklusējuma orientāciju: 

• Zižļa gals ekrāna virzienā 
• Zižļa pamatne ekrāna virzienā 

Izvēles rūtiņa 
Mirror Finder for 
Upper Jaw (Spoguļa 
skatu meklētājs 
augšžoklim) 

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai, skenējot augšžokli, definētu skatu 
meklētāja orientāciju. 

Izvēles rūtiņa Show 
color while scanning 
(Skenēšanas laikā 
rādīt krāsu) 

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pēc noklusējuma skenētu ar krāsām. 

Skenēšanas secība Izvēlieties žokļu skenēšanas secību: 

• Augšžoklis pirmais 
• Apakšžoklis pirmais 

Atjaunojošā 
žokļa secība 

Izvēlieties žokļu skenēšanas secību atjaunojošo gadījumu tipiem: 

• Pretējais žoklis pirmais 
• Sagatavotais žoklis pirmais 

Sagatavoto 
atjaunošanas 
gadījumu secība 

Izvēlieties secību, kādā skenēt sagatavotos zobus un zobu rindas 
atjaunošanas gadījumu tipiem: 

• Sagatavotie pirmie 
• Zobu izvietojums pirmais 
• Nav norādījumu 
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Skenēšanas 
iestatījums 

Skenēšanas iespējas 

Izvēles rūtiņa 
Enable guidance 
hints (Iespējot 
norādījumu 
padomus)  

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai skenēšanas laikā parādītu norādījumus, 
kā aprakstīts sadaļā 4.2.1. 

Diapazona izvēles 
rūtiņa Highlight 
recommended 
scanning (Iezīmēt 
ieteikto skenēšanu) 

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai navigācijas vadības ierīcēs izceltu tikai 
skenēšanas diapazonu. 

 
Attēls 48: Tiek izcelts tikai skenēšanas diapazons 

Skenēšanas papildu 
atgriezeniskā saite 

Atzīmējiet atbilstošās izvēles rūtiņas, lai skenēšanas laikā parādītu 
trūkstošos anatomijas apgabalus, kā aprakstīts sadaļā 4.2.3.1. 

• Ortodontija  
• Atjaunošana 

3. Pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.2.2 Rx iestatījumu noteikšana 
Jūs varat definēt iestatījumus, kas tiek parādīti pēc noklusējuma, atverot logu Scan Details (Detalizēta 
skenēšanas informācija), lai aizpildītu jaunu Rx. 
Lai definētu Rx iestatījumus: 
1. Pieskarieties pogai Rx Settings (Rx iestatījumi). 

 
Attēls 49: Rx iestatījumu logs 

2. Logā Rx Settings (Rx iestatījumi) izvēlieties savas Rx preferences. 

Rx iestatījums Rx iespējas 

Zoba ID Izvēlieties noklusējuma zoba ID sistēmu: 

• ĀTI 
• ADA 
• Kvadrants 

Ēnojuma sistēma Izvēlieties noklusējuma ēnojuma sistēmu: 

• VITA Lumin 
• VITApan 3D Master 
• Cita 
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Rx iestatījums Rx iespējas 

Gadījuma veids Izvēlieties noklusējuma gadījuma veidu: 

• Nav noklusējuma 
• Invisalign 
• iCast 
• iRecord 
• Tūlītēja frēzēšana 
• Invisalign + iRecord 
• Vivera 
• Vivera Pre-Debond 
• Atjaunošana 

Piezīme: Pieejamo iespēju saraksts mainās atkarībā no abonēšanas paketes. 

3. Pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

3.6.2.3 Paraksta iestatījumu definēšana 
Jūs varat definēt noklusējuma iestatījumus, kas tiek parādīti, nosūtot pasūtījumu laboratorijai. 
Lai definētu paraksta iestatījumus: 
1. Pieskarieties pogai Signature Settings (Paraksta iestatījumi). 

 
Attēls 50: Signature Settings (Paraksta iestatījumu) logs 
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2. Definējiet noklusējuma paraksta iestatījumus. 

Paraksta iestatīšana Paraksta iespējas 

Licence Pievienojiet savu licences numuru. 

Paraksts Pievienojiet savu parakstu. 

Paraksta lietojums Izvēlieties vienu no šīm paraksta iespējām: 

• Vienreiz parakstīties un saglabāt izmantošanai katram Rx 
• Nesaglabāt manu parakstu (nepieciešams paraksts katram Rx) 
• Atspējot šo funkciju (tikai šim lietotājam) 

3. Pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

3.6.2.4 Valodas iestatījumu definēšana 
Pieskarieties pogai Language (Valoda), nolaižamajā sarakstā izvēlieties vajadzīgo valodu un pēc tam 

pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 51: Valodas iestatījumu logs 
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3.6.3 Sistēmas iestatījumu definēšana 
Sistēmas iestatījumi ļauj iestatīt pierakstīšanās iestatījumus, palaist diagnostiku, skatīt licences, skatīt 
sistēmas informāciju, sinhronizēt konfigurāciju un definēt eksporta iestatījumus. 

3.6.3.1 Pierakstīšanās iestatījumu definēšana 
Lai ievērotu privātuma un drošības noteikumus, pēc iepriekš noteikta neaktivitātes perioda jūs tiksiet izrakstīti 
no skenera. Pēc noklusējuma šis laiks ir iestatīts uz 4 stundām, bet, ja nepieciešams, jūs varat to mainīt. 
Lai definētu neaktivitātes periodu: 
1. Noklikšķiniet uz pogas Login Settings (Pierakstīšanās iestatījumi). 

Tiek parādīts logs Login Settings (Pierakstīšanās iestatījumi). 

 
Attēls 52: Pierakstīšanās iestatījumu logs 

2. Izvēlieties neaktivitātes periodu, pēc kura lietotājs tiks izrakstīts no skenera. (Min. laiks: 10 minūtes, maks. 
laiks: 10 stundas) 

3. Atlasiet izvēles rūtiņu Keep login active during system restart (Sistēmas restartēšanas laikā uzturēt 
pieteikšanos aktīvu), lai atcerētos lietotāja paroli, ja sistēma tiek restartēta pirms neaktivitātes atteikšanās 
periods ir beidzies. 

4. Pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.3.2 Diagnostikas palaišana 
Pieskarieties pogai Diagnostics (Diagnostika), lai pārbaudītu tīkla savienojumu un ātrumu. 
Lai palaistu sistēmas diagnostiku: 
1. Pieskarieties pogai Diagnostika (Diagnostics). 

Tiek pārbaudīts tīkla savienojums un ātrums. 

 
Attēls 53: Diagnostikas logs 

2. Pieskarieties , lai atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.3.3 Licences 
Pieskarieties pogai Licenses (Licences), lai apskatītu skenerī instalēto trešo personu programmatūras 

komponentu sarakstu, un pēc tam pieskarieties , lai atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 54: Licencēšanas informācijas logs 
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3.6.3.4 Sistēmas informācija 
Pieskarieties pogai System Information (Sistēmas informācija), lai skatītu informāciju par pašlaik 

instalētajām programmatūras versijām un aparatūras sērijas numuriem un ID, un pēc tam pieskarieties , 
lai atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 

 
Attēls 55: Sistēmas informācijas logs 

3.6.3.5 Konfigurācijas sinhronizēšana 
Pieskarieties pogai Sync Configuration (Konfigurācijas sinhronizēšana), lai sinhronizētu visus jaunos 
atjauninājumus no servera, piemēram, jaunas programmatūras iespējas. 

Pieskarieties , lai atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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3.6.3.6 Eksportēšanas iestatījumi 
Jūs varat noteikt, cik ilgi jāsaglabā eksportētie faili pirms izdzēšanas. Eksportēto failu lokālā tīkla adresi 
var apskatīt treknrakstā (sākas ar “\\”). Šai adresei var piekļūt no jebkura vietējā tīkla datora. 
Piezīme: Ja nepieciešams, jūs jebkurā laikā varat eksportēt failus no MyiTero. 
Lai rediģētu eksporta iestatījumus: 
1. Pieskarieties pogai Export Settings (Eksportēšanas iestatījumi). 
2. Norādiet dienu skaitu, pēc kura eksportētie faili ir jādzēš. Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz 30 dienām. 

 
Attēls 56: Eksportēšanas iestatījumu logs – eksportēto failu dzēšana 

3. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz Clear Export Data Now (Notīrīt eksportētos datus tūlīt), lai nekavējoties 
dzēstu eksportētos failus. 

4. Pieskarieties , lai atgrieztos logā Settings (Iestatījumi). 
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4 Jaunas skenēšanas sākšana 

Pieskarieties pogai New Scan (Jauna skenēšana), lai sāktu skenēšanas procesu. 

 
Tiek parādīts logs New Scan (Jauna skenēšana), kā arī rīkjosla, kas uzrāda jūsu progresu visas skenēšanas laikā. 

 
Attēls 57: New Scan (Jaunas skenēšanas) logā redzams tukšs Rx un progresa rīkjosla loga augšpusē 

Skenēšanai ir nepieciešamas šādas rīkjoslā redzamas darbības: 

 
 

 
Rx aizpildīšana, kas aprakstīta sadaļā 4.1 

 
Pacienta skenēšana, kas aprakstīta sadaļā 4.2 

 
Skenēšanas skatīšana, kas aprakstīta sadaļā 4.3 

 
Skenēšanas nosūtīšana uz laboratoriju, kas aprakstīta sadaļā 4.4 

Jūsu pašreizējais progress ir iezīmēts rīkjoslā. 
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4.1 Rx aizpildīšana 
Pirmā skenēšanas procesa darbība ir Rx aizpildīšana (recepte). Logs New Scan (Jauna skenēšana) ļauj 
ievadīt informāciju par pacientu, kā arī informāciju par gadījuma veidu. Lauki, kas apzīmēti ar sarkanu 
zvaigznīti, ir obligāti. 

Kad esat aizpildījis Rx, jūs varat noklikšķināt uz , lai pārietu uz skenēšanas režīmu un skenētu pacientu, 
kā aprakstīts sadaļā 4.2. 
Lai aizpildītu Rx: 
1. Pievienotajos laukos ievadiet pacienta vārdu un uzvārdu. 
2. Nolaižamajā izvēlnē Case Type (Gadījuma veids) izvēlieties vajadzīgo gadījuma veidu. 

Piezīme: Attēlotais gadījuma veidu saraksts ir atkarīgs no jūsu abonēšanas paketes. 

 
Attēls 58: Nepieciešamā gadījuma veida izvēle 

Pēc noklusējuma ir pieejami šādi gadījumu veidi, atkarībā no tā, vai jums ir atjaunošanas vai ortodontijas 
abonēšanas pakete: 
o iRecord: Vienkārša skenēšana bez papildu modifikācijām, ko galvenokārt izmanto atsauču iegūšanai 

un lieto ģipša modeļa glabāšanas vietā, kā to nosaka likums. (Ja nepieciešams, šo gadījuma veidu 
vēlāk var mainīt uz iCast vai Invisalign.) 

o Tūlītēja frēzēšana: Atjaunošanas skenēšana bez nepieciešamības sūtīt to uz laboratoriju 
modelēšanai un frēzēšanai. 

o iCast: Tas pats, kas iRecord, bet rāda ABO modeli un modelēšanas darbību, kas var noņemt 
neizmantotos datus un vajadzības gadījumā pielāgot sakodienu. (Ja nepieciešams, šo gadījuma veidu 
vēlāk var mainīt uz Invisalign.) 
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o Invisalign: Invisalign apstrādes pamata skenēšana. Modelis ir jāskenē bez caurumiem, lai līdzinātāji 
pielāgotos pacienta zobiem. 

o Vivera: Vienkārša skenēšana bez papildu modifikācijām caurspīdīgu brekešu izveidošanai, kas ir līdzīgas 
vienam Invisalign līdzinātājam un kas saglabā zobu stāvokli pēc apstrādes. 

o Vivera Pre-Debond: Skenēšana, ko izmanto pacientiem ar breketēm. Pēc tam atvienošanas vizītē 
tiek nodrošinātas Vivera breketes. 

o Invisalign + iRecord: Reģistrē failu (iRecord) un IDS portālā augšupielādē Invisalign skenējumu. 
Saglabā divus dažādus skenēšanas rezultātus, kas var būt nepieciešami apdrošināšanas atmaksas 
nolūkos. 

o Atjaunošanas: Skenēšanas rezultāts, kas jānosūta laboratorijai modelēšanai vai frēzēšanai. 
 Paplašināta – tiek skenēti 6 zobi 
 Kvadrants - vienam kronim tiek skenēti 4–6 zobi 
 Pilns zobu izvietojums – tiek skenēti visi zobi 
 Atsauce – netika izvēlēts sagatavots zobs vai atjaunošana 

 
Tiek parādīts logs New Scan (Jauna skenēšana) atbilstoši izvēlētajam gadījuma veidam. 

 
Attēls 59: New Scan (Jaunas skenēšanas) logs - iRecord gadījuma veids 

3. Aizpildiet atbilstošo informāciju atkarībā no izvēlētā gadījuma veida. 
o Gadījuma veidus Atjaunošana un Tūlītēja skenēšana skatiet sadaļā 4.1.1. 
o iCast: Atlasiet izvēles rūtiņu Brackets Present (Ar breketēm), ja uz pacienta zobiem ir breketes. 
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o iRecord:  
 Atlasiet izvēles rūtiņu Brackets Present (Ar breketēm), ja uz pacienta zobiem ir breketes. 
 Atlasiet izvēles rūtiņu Multi-Bite (Vairāki sakodieni), ja ir nepieciešama vairāku sakodienu 

skenēšana. Tas ļaus jums saglabāt divu sakodienu attiecību, pamatojoties uz jūsu vajadzībām, 
un nodrošināt laboratorijai precīzu sakodiena informāciju ierīču izgatavošanai, piemēram, miega 
apnojas ierīcēm. 

Ja jūsu abonementa paketē ietilpst iespēja Final Records (Noslēguma ieraksti), jūs varēsiet 
izvēlēties apstrādes posmu. Papildu informāciju skatiet Invisalign dokumentācijā. 

4. Ja nepieciešams, nolaižamajā sarakstā Sent To (Nosūtīt) atlasiet laboratoriju, uz kuru sūtīt skenēšanas 
datus. 

5. Atlasiet izvēles rūtiņu New sleeve attached (Pievienota jauna uzmava), lai apstiprinātu, ka zizlim 
ir piestiprināta jauna uzmava. Papildu informāciju skatiet sadaļā 4.1.2. 

 
Attēls 60: Izvēles rūtiņa par pievienotu jaunu uzmavu 

6. Pieskarieties  rīkjoslai, lai pārietu uz skenēšanas režīmu, kā aprakstīts sadaļā 4.2. 
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4.1.1 Darbs ar atjaunojošās skenēšanas veidiem 
Izvēloties atjaunošanas gadījumu veidus, jāizvēlas zobs, kas jāatjauno, nepieciešamais atjaunošanas veids, 
kā arī atjaunošanas materiāls, ēnojums utt. 
Lai skenētu atjaunošanas vai tūlītējas frēzēšanas gadījumu. 
1. Nolaižamajā izvēlnē Case Type (Gadījuma veids) izvēlieties Restorative (Atjaunošana). 

Logā parādās zobu shēma. 

 
Attēls 61: New Scan (Jaunas skenēšanas) logs – atjaunošanas gadījuma veids ar zobu shēmu 

2. Atlasiet izvēles rūtiņu Pre-Treatment Scan (Pirmsapstrādes skenēšana ), ja vēlaties skenēt pacientu 
pirms atbilstošā zoba sagatavošanas. Šajā gadījumā pacients ir jāskenē divreiz – pirms un pēc zoba 
sagatavošanas. 
Pirmsapstrādes skenēšana ļauj laboratorijai nokopēt oriģinālo anatomiju jaunajai atjaunošanai. 
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3. Zobu shēmā pieskarieties atjaunojamajam zobam. 
Tiek parādīts izvēlētā zoba pieejamo apstrādes iespēju saraksts. 

 
Attēls 62: Atjaunojošās apstrādes iespēju saraksts 

Apstrādes iespēju saraksts ir vienāds visiem zobiem, izņemot šajos gadījumos: 
o Ieliktņi un uzlikas: Attiecas tikai uz dzerokļiem un priekšdzerokļiem 
o Venīri: Attiecas tikai uz priekšzobiem un priekšdzerokļiem 
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4. Atlasiet nepieciešamo apstrādes iespēju, piemēram, Crown (Kronis). 
Jums tiks piedāvāts izvēlēties atbilstošās apstrādes iespējas izvēlētajam zobārstniecības pasūtījumam. 

 
Attēls 63: Atjaunošanas īpašību definēšana 

5. Nepieciešamājās nolaižamajās izvēlnēs atlasiet šādus iestatījumus. Iestatījumi, kas apzīmēti ar zvaigznīti, 
ir obligāti. Sākumā ir obligāta tikai materiāla izvēle. Pēc materiāla izvēles citi iestatījumi kļūst obligāti 
atkarībā no izvēlētā materiāla. Katra iestatījuma iespējas mainās atkarībā no izvēlētā materiāla. 
o Materiāls: Materiāls, no kura tiks izgatavots zobārstniecības pasūtījums: 
o Sagatavošanas dizains: Apdares līnijas forma (malu līnija), ko lietotājs izveidojis sagatavošanas 

laikā. Jums ir tā jāizvēlas gan vaiga, gan mēles virzienā. 
o Malas dizains: Keramikas metāla robežas attiecības veids, kas nepieciešams kronim uz atlasītā 

metāla bāzes. Jums ir tā jāizvēlas gan vaiga, gan mēles virzienā. Tas attiecas tikai uz zobārstniecības 
darbu ar metālu. 

o Ēnojuma sistēma: Sistēma, kas paredzēta kroņa ēnojuma izvēlei. 
 Virzienā prom no saknes: Ēnojuma tonis kroņa daļai, kas atrodas virzienā prom no saknes. 
 Korpuss: Ēnojuma tonis kroņa korpusa daļai. 
 Smaganas: Ēnojuma tonis kroņa smaganu daļai. 

o Gala ēnojums: Sagatavotā zoba ēnojuma tonis. 
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6. Pieskarieties , lai saglabātu atlasi un atgrieztos logā New Scan (Jauna skenēšana). 
Jūsu izvēles tiek parādītas apgabalā Treatment Information (Informācija par apstrādi). 

 
Attēls 64: Apstrādes informācijas zona 

Jūs varat rediģēt preferences jebkurā laikā pirms skenēšanas nosūtīšanas, pieskaroties . 

4.1.2 Jaunas zižļa uzmavas apstiprināšana starp pacientiem 
Lai novērstu savstarpēju inficēšanos, jums jāapstiprina, ka katram pacientam tiek izmantota jauna zižļa 
uzmava. Jūs varat apstiprināt jauno uzmavu, izmantojot vienu no šīm iespējām: 
• Atzīmējot izvēles rūtiņu New sleeve attached (Jauna uzmava pievienota), kad tiek aizpildīts jauns Rx, 

kā aprakstīts sadaļā 4.1.2.1. Šī metode rada minimālu iejaušanos un netraucēs pacientam. 
• Noklikšķinot uz vienas no zižļa pogām vai pēc paziņojuma saņemšanas pieskaroties OK (Labi), mēģinot 

piekļūt skenēšanas režīmam,  kā aprakstīts sadaļā 4.1.2.2. 
Ja neapstiprināsiet jaunu uzmavu, jūs nevarēsiet sākt jaunu skenēšanu. 
Abas uzmavas apstiprināšanas metodes tiek dokumentētas žurnālfailā, kurā ir norādīts lietotāja vārds, kurš 
apstiprinājis jauno uzmavu, un laika zīmogs. 
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4.1.2.1 Jaunas uzmavas apstiprināšana, aizpildot Rx 
Logā New Scan (Jauna skenēšana) atzīmējiet izvēles rūtiņu New sleeve attached (Jauna uzmava 
pievienota), lai apstiprinātu, ka zizlim ir piestiprināta jauna uzmava. 

 
Attēls 65: Izvēles rūtiņa, ar ko apstiprina jaunu uzmavu 

• Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, jūs vairs neredzēsiet citus ziņojumus un varēsiet skenēt, ieejot skenēšanas 
režīmā. 

• Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, jūs nevarēsiet piekļūt skenēšanas režīmam, un jums būs jāapstiprina jaunā 
uzmava, kā aprakstīts nākamajā sadaļā. 

4.1.2.2 Jaunās uzmavas apstiprināšana, piekļūstot Scan (Skenēšanas) režīmam 
Ja, aizpildot jaunu Rx, neizvēlējāties izvēles rūtiņu New sleeve attached (Jauna uzmava pievienota), 

pieskaroties skenēšanas rīkam, tiks parādīts šāds uznirstošais ziņojums . 

 
Attēls 66: Uznirstošais apstiprinājuma ziņojums pirms skenēšanas 

Skenēšana tiks bloķēta, līdz jūs pieskarsieties OK (Labi) vai nospiedīsiet vienu no zižļa pogām. 
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4.2 Pacienta skenēšana 

Kad esat aizpildījis Rx, pieskarieties  rīkjoslai, lai atvērtu skenēšanas režīmu. Tiek parādīts logs Scan 
(Skenēt), un jūs varat sākt pacienta skenēšanu. 
Skenēšanas laikā jūs varat veikt šādas darbības: 
• Skatīt papildu skenēšanas atgriezenisko saiti, kā aprakstīts sadaļā 4.2.3.1 
• Pārslēgties starp krāsu un vienkrāsas režīmu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.3.2 
• Pārslēgties starp 3D un skatu meklētāja displeju, kā aprakstīts sadaļā 4.2.4 
• Pārslēgties starp krāsu un NIRI režīmu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.5 
Pēc skenēšanas jūs varat rediģēt skenējumu: 
• Dzēšot segmentu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.1 
• Dzēšot atlasīto zonu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.2 
• Iegūstot zonas ar trūkstošu anatomiju, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.3 

Kad esat pabeidzis pacienta skenēšanu, pieskarieties  rīkjoslai. Jūs tiksiet pārvirzīts uz režīmu View 
(Skats), kurā varēsiet pārbaudīt, vai skenēšana ir pabeigta, pirms nosūtāt to uz laboratoriju vai krātuvi, 
kā aprakstīts sadaļā 4.3. 

4.2.1 Skenēšanas norādes 
Tiklīdz jūs pārejat uz skenēšanas režīmu, skenera loga centrā tiek parādīta ieteicamā skenēšanas secība 
atlasītajam skenēšanas segmentam. Pēc neilga laika tas automātiski pazūd vai arī jūs varat to paslēpt, 
pieskaroties jebkurai ekrāna vietai. 
Lai iegūtu labākos rezultātus, iTero iesaka ievērot skenēšanas secību. 

 
Attēls 67: Ieteicamā skenēšanas secība – apakšžoklis 

Piezīme: Ja atlasāt izvēles rūtiņu Don't show again (Nerādīt vēlreiz) turpmākas skenēšanas laikā šie 
norādījumi netiks rādīti. Jūs varat atgriezt norādījumus, iespējojot tos iestatījumos Scan (Skenēšana), 
kā aprakstīts sadaļā 3.6.2.1. 
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Ja vienlaikus noklikšķināsiet uz abām zižļa pogām, tiks parādīti šādi norādījumi: 

 
Attēls 68: Zižļa norādījumi 

4.2.2 Skenēšanas paraugprakse 
Atjaunošanas gadījumu skenēšanai iTero iesaka šādu paraugpraksi: 
• Pārliecinieties, ka uz sagatavotā zoba un tā tuvumā nav netīrumu, siekalu un asiņu. 
• Sagatavotajam zobam jābūt sausam, un uz malas līnijas nedrīkst būt audu. 
• Jums vajadzētu pārzināt atbilstošas skenēšanas tehnikas un izvairīties no liekas skenēšanas. 

4.2.3 Skenēšanas iespējas 
Skenēšanas režīmā jūs varat izvēlēties šādas iespējas: 
• Papildu skenēšanas atgriezenisko saiti, kā aprakstīts sadaļā 4.2.3.1 
• Pārslēgšanos starp krāsu/vienkrāsas režīmu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.3.2 
• Pārslēgšanos starp 3D un skatu meklētāja displeju, kā aprakstīts sadaļā 4.2.4 
• Pārslēgšanos starp krāsu režīmu un NIRI režīmu skatu meklētājā, kā aprakstīts sadaļā 4.2.5 
• Skenējuma rediģēšanu: 

o Segmenta dzēšanu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.1 
o Atlases dzēšanu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.2 
o Trūkstošās anatomijas aizpildīšanu, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.3 
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4.2.3.1 Skenēšanas papildu atgriezeniskā saite 

Aktivizējot skenēšanas papildu atgriezeniskās saites režīmu , jūs saņemsiet brīdinājumu par zonām, 
kurām nepieciešama papildu skenēšana, lai neizlaistu svarīgas zonas, kas var sabojāt visu modeli. 
Zonas, kurām trūkst anatomijas, tiek iezīmētas sarkanā krāsā, skenējot vienkrāsas režīmā, un purpursarkanā 
krāsā, skenējot krāsu režīmā.  

  
Attēls 69: Zonas, kurām trūkst anatomijas, ar papildu skenēšanas atgriezenisko saiti un bez tās – vienkrāsainajā režīmā 

 

  
Attēls 70: Zonas, kurām trūkst anatomijas, ar papildu skenēšanas atgriezenisko saiti un bez tās – krāsu režīmā 

Pēc noklusējuma šis režīms ir iespējots, taču katrā gadījumā to var atspējot, noklikšķinot   
vai pēc noklusējuma Scan Settings (Skenēšanas iestatījumos), kā aprakstīts sadaļā 3.6.2.1. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 61 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

4.2.3.2 Skenēšanas krāsas pārslēgšana 

Krāsu pārslēgšanas poga  ļauj pārslēgties starp krāsu un vienkrāsu režīmiem. Tas attiecas gan uz skenēšanu, 
gan uz visu gadījumu veidu aplūkošanu.  

  
Attēls 71: Modelis, kas parādīts krāsu un vienkrāsas režīmā 

Pēc noklusējuma modeļi tiek skenēti krāsu režīmā, taču jūs varat pārslēgt displeju katram gadījumam, 

noklikšķinot , vai pēc noklusējuma Scan Settings (Skenēšanas iestatījumos), kā aprakstīts sadaļā 3.6.2.1. 

4.2.3.3 Pārslēgšanās uz nākamo skenēšanas segmentu 
Skenēšanas laikā pašreizējais segments navigācijas kontrolē ir iezīmēts zilā krāsā, kā arī tiek parādīts 
segmenta indikatora lodziņā starp bultiņām. 
Jūs varat pāriet uz nākamo segmentu: 
• Pieskaroties attiecīgajam zobu izvietojumam, sagatavotajam zobam vai sakodiena segmentam 
• Pieskaroties bultiņām 

 
Attēls 72: Pieskarieties pretējam zobu izvietojumam vai pieskarieties bultiņām, lai to atlasītu 

• Pārvelciet pa kreisi vai pa labi uz zižļa skārienpaliktņa. 
Piezīme: Lai iespējotu zizļa skārienpaliktni, vienlaikus nospiediet un atlaidiet abas zižļa pogas. 
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4.2.4 Pārslēgšanās starp 3D un skatu meklētāja displeju 
Pēc noklusējuma, skenējot pacienta zobus, ekrāna centrā tiek parādīts liels skenēšanas 3D attēls un skata 
meklētājā loga apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts pašlaik skenētais apgabals.  
Lai atvieglotu konkrēta interesējošā apgabala izpēti, jūs varat pārslēgt displeju, lai loga centrā rādītu palielinātu 
skatu meklētāju un loga sānos - mazāku 3D attēlu. 

 
Attēls 73: Noklusējuma skats – 3D skenējums loga centrā un skatu meklētājs kreisajā pusē 

• Lai pārslēgtos uz lielu skatu meklētāju ekrāna centrā, pieskarieties  pogai. 

 
Attēls 74: Liels skatu meklētājs ekrāna centrā un 3D attēls kreisajā pusē 
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4.2.5 Pārslēgšanās starp krāsu režīmu un NIRI režīmu skatu meklētājā 
Vienlaikus ar skatu meklētāja pārvietošanu jūs varat pārslēgt displeju tā, lai skatu meklētāja attēls tiktu parādīts 
krāsainā vai NIRI režīmā. 

• Pieskarieties , lai skatu meklētājā pārslēgtos starp krāsainu attēlu un NIRI attēlu. 

  
Attēls 75: Skatu meklētājs rāda krāsainu attēlu (pa kreisi) vai NIRI attēlu (pa labi) 

4.2.6 Skenējuma rediģēšana 
Pēc modeļa skenēšanas jūs varat to rediģēt, izmantojot šādus rīkus: 
• Segmenta dzēšanas rīks, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.1 
• Atlases dzēšanas rīks, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.2 
• Aizpildīšanas rīks, kā aprakstīts sadaļā 4.2.6.3 
Rediģēšanas rīkiem var piekļūt, nospiežot uz ekrāna. 

 
Attēls 76: Rediģēšanas rīki 
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4.2.6.1 Segmenta dzēšana 
Segmenta dzēšanas rīks ļauj dzēst visu skenēto segmentu 
Lai dzēstu segmentu: 
1. Nospiediet uz ekrāna, kur tiks parādīti rediģēšanas rīki. 

2. Pieskarieties segmenta dzēšanas rīkam . 

 
Attēls 77: Dzēst segmenta rīku 

Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. 
3. Noklikšķiniet OK (Labi), lai apstiprinātu dzēšanu. 

Viss skenētais segments tiek izdzēsts. 

4.2.6.2 Atlases dzēšana 

Atlases dzēšanas rīks  ļauj izdzēst skenēšanas daļu, lai to varētu skenēt atkārtoti. 
Lai izdzēstu atlasi: 
1. Nospiediet uz ekrāna, kur tiks parādīti rediģēšanas rīki. 
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2. Pieskarieties atlases dzēšanas rīkam . 

 
Attēls 78: Atlases dzēšanas rīks 

Atlases dzēšanas rīks tiek izvērsts, un modelis tiek rādīts vienkrāsu režīmā: 

 
Attēls 79: Izvērsts atlases dzēšanas rīks 



iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata  
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 66 

3. Pieskarieties anatomijas apgabalam, kuru vēlaties izdzēst. 
Atlase tiek noņemta. 

 
Attēls 80: Izvēlētais anatomijas apgabals tiek izdzēsts 

4. Ja nepieciešams, pieskarieties , lai atsauktu izmaiņas. 

5. Pieskarieties , lai atkārtoti skenētu dzēsto anatomiju. 

4.2.6.3 Trūkstošās anatomijas aizpildīšana 
Reizēm ir vietas, kurām trūkst anatomijas un kuras netiek aizpildītas pat pēc vairākkārtējas skenēšanas. 
Šādus apgabalus var radīt anatomijas (lūpu, vaigu un mēles) vai mitruma iejaukšanās skenēšanas segmentā. 

Aizpildīšanas rīks  izceļ šīs zonas un pēc tam skenē tikai izceltos apgabalus, lai novērstu pārmērīgu skenēšanu. 
Lai izmantotu aizpildīšanas rīku: 
1. Nospiediet uz ekrāna, kur tiks parādīti rediģēšanas rīki. 
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2. Pieskarieties aizpildīšanas rīkam . 

 
Attēls 81: Aizpildīšanas rīks 

 

Zonas, kurām ir nepieciešama skenēšana, ir atzīmētas ar sarkanu. 

 
Attēls 82: Zonas, kurām ir nepieciešama skenēšana, ir atzīmētas ar sarkanu – Aizpildīšanas rīks 
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4.3 Skenēšanas skatīšana 

Pēc pacienta skenēšanas noklikšķiniet uz , lai pārietu uz View mode (Skata režīmu). Tajā jūs varat 
pārbaudīt modeli, pārliecinoties, vai ir iegūta pietiekama sakodiena un vaiga anatomija un vai modelis ir precīzs 
un pilnīgs. 
Ja trūkst skenēšanas segmentu vai trūkst sakodienu, pēcapstrādes posma sākumā tiks parādīts informatīvs 
ziņojums un jūs varēsiet atgriezties un labot skenēšanu. Papildu informāciju skatiet sadaļā 4.3.1. 
Skenējuma aplūkošanas laikā jūs varat: 
• Dzēst atlasītās skenēšanas zonas, kā aprakstīts sadaļā 4.3.2 
• Izgriezt liekos audus no skenējuma, kā aprakstīts sadaļā 4.3.4 
• Manuāli izveidot nospieduma atdalīšanu, ja skenēšanas laikā zaļais norādes punkts neatradās iepriekš 

sagatavotā zoba centrā, kā aprakstīts sadaļā 4.3.5 
• Apskatīt interesējošo apgabalu, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6 

Pēc skenēšanas pārskatīšanas pieskarieties  rīkjoslai, lai nosūtītu skenēšanu uz laboratoriju vai krātuvi, 
kā aprakstīts sadaļā 4.4. 

4.3.1 Paziņojumi par trūkstošiem skenēšanas segmentiem 

Ja trūkst skenēšanas segmentu vai sakodiena skenējuma, pieskaroties  pogai, pēcapstrādes posma 
sākumā jūs saņemsiet paziņojumu un varēsiet atgriezties un labot skenēšanu, lai samazinātu vēlāku manuālu 
iejaukšanos. 
Paziņojumi tiks parādīti šādos gadījumos: 
• Trūkst sagatavota zoba vai zobu izvietojuma – segmenti netika ieskenēti vai atbilstoši salikti kopā 
• Sakodiena problēmas: 

o Trūkst sakodiena 
o Sakodiens ieskenēts tikai no vienas puses 
o Neatbilstība starp labā un kreisā sakodiena skenējumiem 
Sakodiena sadaļa navigācijā tiks iezīmēta sarkanā krāsā. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 69 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

Ziņa var būt vispārīga vai ļoti specifiska, iekļaujot norādījumus par problēmas risināšanu. Dažos gadījumos jūs 
brīdinās, ka problēmas neizlabošanas gadījumā laboratorija var to atgriezt. 

 
Attēls 83: Trūkst skenēšanas ziņas, un trūkstošie segmenti ir iezīmēti sarkanā krāsā 

Jūs varat pieskarties Return to Scanning (Atgriezieties skenēšanā), lai atgrieztos skenēšanas režīmā 
un skenētu trūkstošos segmentus, kas navigācijas vadības ierīcēs ir iezīmēti sarkanā krāsā. 

4.3.2 Darbs ar dzēšgumijas rīku 

Dzēšgumijas rīks  ļauj izdzēst atlasīto skenētā modeļa zonu un pēc tam to skenēt atkārtoti. 
Piemēram: 
• Jūs varat noņemt mitrumu un artefaktus malas līmenī, piemēram, asinis vai siekalas 
• Ja uz sagatavotā zoba ir redzami sarkanas zonas, izmantojot sakodiena klīrensa apzīmējumu, jūs varat 

samazināt iepriekš sagatavoto zobu, izdzēst modeļa zonu un pēc tam to skenēt, kā aprakstīts tālāk. 
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Lai izdzēstu skenējuma daļu: 
1. Logā View (Skats) pārliecinieties, ka atrodaties vaiga skatā un dzēšamajā sadaļā, un pēc tam 

pieskarieties dzēšgumijas rīkam . 

 
Attēls 84: Dzēšgumijas rīks 

Dzēšgumijas rīks tiek izvērtsts, un tiek rādītas šādas iespējas: 

 
Attēls 85: Dzēšgumijas rīka iespējas 
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2. Ar pirkstu atzīmējiet modificējamo zonu. 

 
Attēls 86: Modificējamā zona 

Tiklīdz jūs paceļat pirkstu, izvēlētā zona tiek noņemta un skenēšanas rīks  ir iespējots. 

 
Attēls 87: Izvēlētā zona ir noņemta, un skenēšanas rīks ir iespējots 

3. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz , lai atsauktu dzēšanu. 
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4. Pēc pacienta zoba klīrensa pielāgošanas pieskarieties , lai atgrieztos skenēšanas režīmā un skenētu 
dzēsto zonu, kas ir atzīmēta ar sarkanu krāsu. 

 
Attēls 88: Dzēstā zona, kas atzīmēta ar sarkanu 

5. Pieskarieties klīrensa rīkam , lai apstiprinātu, ka sagatavotais zobs ir pietiekami samazināts. 

4.3.3 Darbs ar klīrensa rīku 

Klīrensa rīks  ļauj apskatīt kontaktu un attālumu starp pretējiem zobiem, lai nodrošinātu, ka sagatavotajam 
zobam ir pietiekams samazinājums attiecībā pret Rx izvēlēto materiālu. 
Klīrensa rīkam var piekļūt no VIew Mode (Skata režīma) un no skatītāja, kā aprakstīts sadaļā 4.7.1. 
Piezīme: Klīrensa rīks tiek parādīts tikai pēc augšžokļa, apakšžokļa un sakodiena skenēšanas. 
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Lai parādītu sakodiena klīrensu: 

1. Logā View (Skats) pieskarieties klīrensa rīkam . 
Tiek parādīts pretējo zobu sakodiena klīrenss. 

 
Attēls 89: Pretējo zobu sakodiena klīrenss 

2. Ja nepieciešams, samaziniet iepriekš sagatavoto zobu un skenējiet zonu, kā aprakstīts sadaļā 4.3.2. 
3. Ja nepieciešams, jūs varat mainīt sakodiena vērtības, kas norādītas pretējiem zobiem. 
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a. Apzīmējumos noklikšķiniet uz Scale (Mērogs). 
Apzīmējumi tiek izvērsti, un tiek parādīts diapazonu saraksts milimetros. 

 
Attēls 90: Sakodiena klīrensa diapazona iespējas 

b. Izvēlieties vajadzīgo mērogu. 
Sakodiena klīrenss tiek parādīts atbilstoši jaunajam mērogam. 
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4.3.4 Darbs ar malu apgriešanas rīku 

Malu apgriešanas rīks  ļauj no skenējuma noņemt liekos mīkstos audus, piemēram, vaigu vai lūpu 
artefaktus. Šis rīks ir pieejams visiem gadījumu veidiem, izņemot atjaunošanu. 
Lai nogrieztu lieko materiālu: 

1. Logā View (Skats) pieskarieties malu apgriešanas rīkam . 

 
Attēls 91: Malu apgriešanas rīks 

Malu apgriešanas rīks tiek izvērsts, un tiek rādītas šādas iespējas: 

 
Attēls 92: Malu apgriešanas rīka iespējas 
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2. Ar pirkstu atzīmējiet zonu, kuru vēlaties nogriezt. 

 
Attēls 93: Apgriešanas laukuma atzīmēšana 

 

Nogriežamā zona tiek iezīmēta, un tiek iespējota apstiprinājuma ikona. 

 
Attēls 94: Atlasītais apgabals ir iezīmēts, un ir iespējota apstiprināšanas ikona 

3. Ja nepieciešams, jūs varat pieskarties , lai atsauktu apgriešanu. 
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4. Pieskarieties , lai apstiprinātu apgriešanu. 
Atlasītā zona tiek noņemta. 

 
Attēls 95: Atlasītā zona ir noņemta 

4.3.5 Darbs ar nospieduma atdalīšanas rīku 
Nospieduma atdalīšana tiek izveidota automātiski atbilstoši zaļā norādījuma punkta pozīcijai, kurai pēc 
skenēšanas jāatrodas iepriekš sagatavota zoba centrā. 
Ja nepieciešams, nospieduma atdalīšanas zonu var rediģēt vai izveidot manuāli. 
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Lai rādītu nospieduma atdalīšanu: 
1. Pēc sagatavotā zoba skenēšanas pārliecinieties, vai zaļais norādes punkts ir vērsts uz sagatavoto zobu. 

Ja nepieciešams, pārvietojiet to manuāli. 

 
Attēls 96: Zaļais norādes punkts sagatavotā zoba centrā 

2. Pieskarieties  rīkjoslai, lai pārvietotos uz režīmu View (Skats). 

3. Logā View (Skats) pieskarieties nospieduma atdalīšanas rīkam . 
Nospieduma atdalīšana tiek parādīta augstā izšķirtspējā. 

 
Attēls 97: Nospieduma atdalīšana tiek parādīta augstā izšķirtspējā 
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Lai veiktu manuālu nospieduma atdalīšanu: 

1. Logā View (Skats) pieskarieties nospieduma atdalīšanas rīkam . 
Rīks tiek izvērsts, un tiek parādītas šādas iespējas: 

 
Attēls 98: Nospieduma atdalīšanas rīka iespējas 

2. Pieskarieties  un ar pirkstu atzīmējiet visu segmentu. 
Skenējums tiek parādīts zemā izšķirtspējā. 

 
Attēls 99: Skenējums tiek parādīts zemā izšķirtspējā. 
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3. Pieskarieties , lai iezīmētu sagatavoto zobu augstā izšķirtspējā. 
Modelis tiek parādīts šādi: 

 
Attēls 100: Pirms nospieduma atdalīšanas atlasīšanas 

4. Iezīmējiet apgabalu nospieduma atdalīšanai 
Atlasītais apgabals tiek parādīts augstā izšķirtspējā. 

 
Attēls 101: Sagatavotais zobs tiek parādīts augstā izšķirtspējā 
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4.3.6 Darbs ar pārskatīšanas rīku 
View Mode (Skatīšanas režīmā) ietilpst Pārskata rīks, kas ļauj jums apskatīt interesējošo zonu gan NIRI, 
gan krāsu režīmā vienu zem otra. 
Turklāt jūs varat: 
• Tuvināt un tālināt attēlus skatu meklētājā, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6.1 
• Pielāgot skatu meklētājā esošo attēlu spilgtumu un kontrastu, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6.2 
• Uzņemt attēlus, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6.3 
Pārskatot 3D modeli NIRI režīmā, augšējā un apakšējā žokļa orientācija ir iestatīta tā, it kā jūs skatītos 
pacienta mutē. 
 
Lai aktivizētu pārskatīšanas rīku: 

• Logā Views (Skats) pieskarieties  un pēc tam velciet palielināmo stiklu no labās rūts pāri 
interesējošajai zonai. 

 
Attēls 102: Pārskatīšanas rīks ar uztveršanas rīku rīkjoslā un palielināmo stiklu labajā rūtī 

Skatu meklētājā tiek parādīta zona palielināmā stikla ietvaros. Skatu meklētājā parādītais attēls mainās 
atkarībā no palielināmā stikla novietojuma. 
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NIRI un krāsu attēls tiek rādīti viens virs otra skatu meklētājā pa labi. Krāsu un NIRI režīma attēli skatu 
meklētājā sakrīt ar palielināmā stikla virzienu un tiek vienlaicīgi atjaunināti, pārvietojot palielināmo stiklu 
pāri 3D displejam. 

 
Attēls 103: Skatu meklētājs labajā pusē parāda palielināmā stikla zonu gan NIRI, gan krāsu režīmā 

Piezīme: Ja pamanāt problēmu ar NIRI attēlu, lūdzu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. 

4.3.6.1 Attēlu tuvināšana vai tālināšana skatu meklētājā 
Lai skatu meklētājā labāk izvērtētu skenētos attēlus, jūs varat tuvināt un tālināt attēlus, kā arī pielāgot katra 
attēla kontrastu un spilgtumu. 
Jūs varat tuvināt vai tālināt skatu meklētājā rādītos zonu attēlus, izmantojot šādas metodes: 
• Ar izplešanas vai saspiešanas kustību uz viena no attēliem, kas parādīts skatu meklētājā 
• Divreiz pieskaroties attēlam skatu meklētājā, lai pārslēgtos starp tuvināšanu/tālināšanu 
• Pieskaroties tālummaiņas pogai, kas tiek parādīta vajadzīgajā attēlā 
Tuvināšana vai tālināšana, izmantojot pirmās divas metodes, vienlaikus palielina vai samazina abu skatu 
meklētāja attēlu lielumu, bet skatu meklētāja logs saglabājas tāda pašā izmērā. 
Tuvinot, izmantojot tālummaiņas rīku, tiks palielināts un parādīts tikai attiecīgais attēls. 
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Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot tālummaiņas pogu: 

1. Pieskarieties  krāsu vai NIRI attēlā, lai pietuvinātu skatu. 

 
Attēls 104: Tuvināšanas pogas abiem attēliem skatu meklētājā 

Skatu meklētāja logs tiks palielināts, un skatu meklētājā tiks parādīts tikai konkrētais attēls. 

 
Attēls 105: Palielinātā skatu meklētājā tiek parādīts tikai tuvinātais attēls 

2. Pieskarieties  uz palielinātā 2D attēla, lai atgrieztu attēlu noklusējuma izmērā. 
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4.3.6.2 Spilgtuma un kontrasta pielāgošana attēliem skatu meklētājā 
Jūs varat iestatīt katra skatu meklētājā parādītā attēla spilgtumu un kontrastu, pielāgojot attiecīgos slīdņus 
spilgtuma un kontrasta rīkjoslā. 
• Brightness (Spilgtums) attiecas uz attēla kopējo gaišumu vai tumšumu. Palielinot spilgtumu, katrs attēla 

pikselis kļūst gaišāks, un otrādi.  
• Contrast (Kontrasts) ir spilgtumu atšķirība starp objektiem attēlā. Palielinot kontrastu, gaišie apgabali 

kļūst gaišāki, bet tumšie – tumšāki, un otrādi. 
Spilgtuma un kontrasta rīkjosla pēc noklusējuma ir sakļauta. 
Piezīme: Krāsu un spilgtuma kontroles slīdņi tiek rādīti tikai tad, ja attēli tiek parādīti skatu meklētājā, nevis ja 
palielināmais stikls ir noklusējuma stāvoklī labajā rūtī. 
Izvēloties citu žokli, atliecot palielināmo stiklu atpakaļ noklusējuma pozīcijā vai izejot no rīka, kontrasta un 
spilgtuma kontroles slīdņi tiek atiestatīti uz noklusējuma vērtībām. 
Lai pielāgotu skatu meklētājā esošo attēlu spilgtumu un kontrastu: 

1. Pieskarieties  skatu meklētāja kreisajā malā. Jums tiks parādīta spilgtuma un kontrasta pielāgošanas 
rīkjosla. 

 
Attēls 106: Spilgtuma un kontrasta rīkjosla ir sakļauta 
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Spilgtuma un kontrasta pielāgošanas rīkjosla tiek parādīta katram skatu meklētāja logam. Pēc noklusējuma 
spilgtuma līmenis ir iestatīts uz zemāko pozīciju, bet kontrasts – uz vidējo. 

 
Attēls 107: Spilgtuma un kontrasta rīkjoslas 

2. Pārvietojiet slīdni uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu spilgtumu  vai kontrastu . 
Ieteikums: Jūs varat pieskarties jebkuram slīdņa apgabalam un vilkt uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu 
iestatījumus. 

3. Pieskarieties , lai sakļautu rīkjoslu. 

4.3.6.3 Pārskatīšanas rīka attēlu iegūšana 
Ja nepieciešams, jūs varat uzņemt parādītos attēlus pārskatīšanas rīka lietošanas laikā. Šie attēli tiks iekļauti 
pacienta eksporta paketē, un vēlāk tos varēs lejupielādēt no MyiTero. 
Pēc noklusējuma, katru reizi pieskaroties attēlu iegūšanas rīkam, attēli tiek uzņemti un saglabāti atsevišķā 
mapē, kuras nosaukumā ir pasūtījuma ID un ekrānuzņēmumu datums un laiks: 
• Viss pārskatīšanas rīka logs, ieskaitot 3D attēlu un 2D NIRI un krāsu skatu meklētāja attēlus. 
• 3D ttēls 
• 2D NIRI skatu meklētāja attēls (ja palielināmais stikls ir vilkts uz 3D attēlu) 
• 2D krāsu skatu meklētāja attēls (ja palielināmais stikls ir vilkts uz 3D attēlu) 
Katra ekrānuzņēmumu kopa tiek saglabāta atsevišķā mapē un saglabāta ar pacienta vārdu un uzvārdu, 
kuru var lejupielādēt no MyiTero kā ZIP failu. 
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Pārskatīšanas rīka attēlu iegūšana: 
1. Pārskatīšanas rīka logā velciet palielināmo stiklu uz vajadzīgo vietu 3D modelī un pēc tam rīkjoslā pieskarieties 

. (Ja nepieciešams, jūs varat iegūt attēlu pirms palielināmā stikla pārvietošanas uz modeļa.) 

 
Attēls 108: Interesējošās zonas attēla iegūšana 

Ekrāns mirgo, norādot, ka ir iegūts ekrānuzņēmums. 
2. Pēc vajadzības atkārtojiet katrai attēlu kopai, kuru attēlu vēlaties iegūt. 

Ekrānuzņēmumi tiks nosūtīti uz laboratoriju kopā ar skenējumu. Vēlāk jūs to varēsiet lejupielādēt 
no MyiTero, no lapas Orders (Pasūtījumi) vai skatītāja. 

 
Attēls 109: Ekrānuzņēmumu lejupielāde no MyiTero lapas Orders (Pasūtījumi) 
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4.3.7 Skenēšanas taimera izmantošana 
Skenēšanas taimeris rāda, cik ilgs laiks bija nepieciešams modeļa skenēšanai. 
Lai skatītu skenēšanas laiku: 

1. Rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas . 
Tiek parādīts skenēšanas laiks. 

 
Attēls 110: Skenēšanas taimera poga rīkjoslā un skenēšanas laiks 

2. Noklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu logu. 

4.4 Skenēto datu sūtīšana 
Kad esat noskenējis pacientu un pārliecinājies, ka jums ir visi dati jums nepieciešamajam gadījumam, jūs varat 
nosūtīt skenēšanas rezultātu uz laboratoriju vai uz krātuvi. 
Lai nosūtītu skenējumu: 

1. Pieskarieties  rīkjoslai, lai nosūtītu gadījumu, tostarp ekrānuzņēmumus, ja tādi ir. 
2. Pievienojiet savu parakstu, lai autorizētu pasūtījumu, un pēc tam pieskarieties Confirm and Send 

(Apstiprināt un nosūtīt). 

 
Attēls 111: Skenēto datu sūtīšana 
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3. Ja nepieciešams, atlasiet izvēles rūtiņu Save Signature (Saglabāt parakstu), lai saglabātu savu parakstu 
turpmāku gadījumu autorizēšanai. 

4. Ja nepieciešams, atlasiet izvēles rūtiņu Don't show again (Nerādīt vēlreiz), lai izlaistu autorizācijas posmu. 
Lai atgrieztos autorizācijas posmā, definējiet paraksta iestatījumus, kā aprakstīts sadaļā 3.6.2.3. 
Tiek parādīta ziņa, ka modelis tiek nosūtīts, un pēc tam tiek parādīta pacienta profila lapa, kurā redzams 
pasūtījuma statuss. 

4.5 Atjaunojošās skenēšanas pamati 
Sīkāku aprakstu par to, kā skenēt atjaunojošanas gadījumus, lūdzu, skatiet iTero Element atjaunošanas e-rokasgrāmatā 
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Ortodontiskās skenēšanas pamati 
Sīkāku aprakstu par to, kā skenēt ortodontiskos gadījumus, lūdzu, skatiet iTero Element ortodontijas e-rokasgrāmatā 
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf  

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Restorative-Guidebook.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-Ortho-Guidebook.pdf
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4.7 Darbs ar skatītāju 
Skatītājs ir rīks, kas ļauj apskatīt digitālo modeli un veikt darbības ar to prezentācijas nolūkos. Skatītājā var 
apskatīt tikai jau nosūtītos gadījumus. 
Skatītājam var piekļūt no iepriekšējiem pasūtījumiem lapā Orders (Pasūtījumi) vai no konkrēta pacienta 
profila lapas. 

 
Attēls 112: Skatītāja iespēja lapas Order (Pasūtījumi) sadaļā Past Orders (Iepriekšējie pasūtījumi) 

 
Attēls 113: Skatītāja iespēja pacienta profila lapā 

Skatītājā varat noklikšķināt, lai: 

 

Rādītu/slēptu augšžokli 

 

Rādītu/slēptu apakšžokli 
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Rādītu abus žokļus 

 

Atveriet pārskatīšanas rīku, lai apskatītu interesējošo zonu gan NIRI, gan krāsu režīmā vienu 
zem otra, kā aprakstīts sadaļā 4.3.6 

 

Rādītu modeli viena loga skatā, kur augšžoklis un apakšžoklis atrodas vienā logā (frontālais skats). 

 
Attēls 114: Modelis viena loga skatā 

Attiecas tikai uz ortodontisko gadījumu veidiem. 

 

Rādītu modeli divu logu skatā, kur augšžoklis un apakšžoklis atrodas atsevišķos logos 
(sakodiena skats). Labākam novērtējumam katru modeli var kontrolēt atsevišķi. 

 
Attēls 115: Modelis divu logu skatā 

Attiecas tikai uz ortodontisko gadījumu veidiem. 
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Rādītu modeli piecu logu skatā, kur redzams augšžoklis un apakšžoklis ir atsevišķi, kā arī abi 
žokļi no kreisās puses, centra un labās puses (galerijas skats). Labākam novērtējumam katru 
modeli var kontrolēt atsevišķi.  

 
Attēls 116: Modelis piecu logu skatā 

Attiecas tikai uz ortodontisko gadījumu veidiem. 

 

Rādītu/slēptu sagatavotā zoba malas līniju. 

Attiecas tikai uz atjaunošanas gadījumu veidiem. 

 

Rādītu/slēptu modelēšanas komandas izveidoto gultni.  

Attiecas tikai uz atjaunošanas gadījumu veidiem. 

 

Pārslēgtos starp modeļa skatīšanu krāsu vai vienkrāsas režīmā. 

 

Rādītu/slēptu klīrensu starp pretējiem zobiem, kā aprakstīts sadaļā 4.7.1. 

Piezīme: Kad gadījuma statuss ir iTero modelēšana (iTero Modeling), tas ir agrīnā modelēšanas stadijā, 
un malas līnija un nospieduma rīki ir atspējoti. 
Kad modelēšanas process ir pabeigts un ir rediģēts nospiedums un malas līnija, modeļa izmaiņas un rīki tiks 
parādīti krāsu režīmā, norādot, ka tie ir aktīvi. 
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4.7.1 Klīrensa rīks 
Skatītājs ļauj apskatīt sakodiena klīrensu starp pretējiem zobiem. 

Skatītājā pieskarieties . 
Tiek parādīts klīrenss starp pretējiem zobiem. 

 
Attēls 117: Skatītājā tiek parādīts klīrensa rīks un apzīmējumi 

Sakodiena klīrensu var apskatīt arī no skata režīma pacienta skenēšanas laikā, kā aprakstīts sadaļā 4.3.3. 
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5 Darbs ar pacientiem 

Sākuma ekrānā pieskarieties pogai Patients (Pacienti), lai parādītu lapu Patients (Pacienti). 

 
Lapā Pacienti (Patients) tiks rādīti visi jūsu pacienti, viņu shēmas numurs un pēdējās skenēšanas datums. 

 
Attēls 118: Patients (Pacientu) lapa 

Kad esat izvēlējies pacientu, jūs varat apskatīt pacienta datus viņa profila lapā. 
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5.1 Pacientu meklēšana 
Ja nepieciešams, jūs varat meklēt pacientus iTero datu bāzē pēc vārdiem vai shēmu numuriem. 
Lai meklētu pacientu: 
• Lapas Patients (Pacienti) meklēšanas joslā ievadiet pacienta vārdu vai shēmas numuru (vai tā daļu) 

un pēc tam pieskarieties meklēšanas pogai . 

 
Attēls 119: Pacienta meklēšana 

Tiek parādīti pacienti, kas atbilst jūsu meklēšanas kritērijiem. 

 
Attēls 120: Tiek parādīti pacienti, kas atbilst meklēšanas kritērijiem 
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5.2 Pacienta informācijas skatīšana 
Pacienta profila lapā jūs varat apskatīt informāciju par pacientu, tai skaitā, visus pacienta iepriekšējos 
skenējumus. 
Lai skatītu informāciju par pacientu: 
1. Sākuma ekrānā pieskarieties pogai Patients (Pacienti). 

Tiek parādīta lapa Patients (Pacienti), kurā redzams jūsu pacientu saraksts, viņu shēmas numurs 
un pēdējās skenēšanas datums. 

2. Sarakstā atlasiet vajadzīgo pacientu. 
Tiek parādīta atlasītā pacienta profila lapa: 

 
Attēls 121: Pacienta profila lapa 

No pacienta profila lapas jūs varat: 
o Izveidot jaunu skenēšanu konkrētajam pacientam, kā aprakstīts sadaļā 5.3 
o Skatīt Rx informāciju, kas aprakstīta sadaļā 5.4 
o Skatīt pacienta iepriekšējos skenējumus skatītājā, kā aprakstīts sadaļā 5.5 
o Salīdzināt divus iepriekšējos skenējumus, izmantojot iTero TimeLapse tehnoloģiju, kā aprakstīts 

sadaļā 5.5.1 
o Skatīt visus ar Invisalign saistītos procesus 
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5.3 Jauna skenējuma izveidošana pacientam 
Ja nepieciešams, jūs varat izveidot jaunu skenējumu konkrētam pacientam. Tiks atvērts Rx ar jau aizpildītu 
informāciju par pacientu. 
Lai izveidotu jaunu skenējumu konkrētam pacientam: 
1. Pacienta profila lapā pieskarieties New Scan (Jauna skenēšana). 

 
Attēls 122: Pacienta profila lapa – Jaunas skenēšanas iespēja 

Tiek parādīts logs New Scan (Jauna skenēšana). 

 
Attēls 123: New Scan (Jaunas skenēšanas) logs ar jau aizpildītu pacienta informāciju 

2. Aizpildiet pārējo Rx informāciju atbilstoši jaunajām prasībām. 
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5.4 Rx skatīšana 
Ja nepieciešams, jūs varat apskatīt iepriekšējā pasūtījuma Rx. 
Lai skatītu iepriekšējā pasūtījuma Rx: 
1. Pacienta profila lapā atlasiet pasūtījumu, kuram skatīt Rx, un pēc tam noklikšķiniet uz View Rx (Skatīt Rx). 

 
Attēls 124: Pacienta profila lapa - Rx skatīšanas iespēja 

Tiek parādīts logs Rx Details (Detalizēta informācija par Rx). 

 
Attēls 125: Rx Details (Detalizētas informācijas par Rx) logs 

2. Pieskarieties , lai atgrieztos pacienta profila lapā. 
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5.5 Iepriekšējo skenējumu skatīšana skatītājā 
Ja nepieciešams, skatītājā varat apskatīt iepriekšējos skenējumus. 
Lai skatītājā skatītu iepriekšējo skenējumu: 
1. Pacienta profila lapā pieskarieties skenējumam, kuru vēlaties parādīt skatītājā, un pēc tam noklikšķiniet 

uz Viewer (Skatītājs). 

 
Attēls 126: Pacienta profila lapa – skatītāja iespēja 
Skatītājā tiek parādīts skenējums. 

  
Attēls 127: Skatītājā parādīts skenējums 
Papildu informāciju par darbu ar skatītāju skatiet sadaļā 4.7. 
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5.5.1 Iepriekšējo skenējumu salīdzināšana, izmantojot iTero TimeLapse tehnoloģiju 
Pacientiem, kuri tiek skenēti regulāri, jūs varat veikt skenēšanas analīzi, izmantojotTero TimeLapse 
tehnoloģiju. 
iTero TimeLapse tehnoloģija salīdzina divus pacienta iepriekš uzņemtos 3D skenējumus un vizualizē izmaiņas 
pacienta zobos, zobu struktūrā un mutes mīkstajos audos, kas radušās laikā starp skenējumiem. Piemēram, 
iTero TimeLapse tehnoloģija attiecīgajā periodā var parādīt zobu nodilumu, smaganu recesiju un zobu 
kustēšanos. 
Piezīme: iTero TimeLapse tehnoloģija ir pieejama tikai iRecord un ortodontisko gadījumu tipiem. 
Lai izmantotu iTero TimeLapse tehnoloģiju: 
1. Atlasiet pacientu, kuram vēlaties izveidot iTero TimeLapse vizualizāciju. 
2. Pacienta profila lapā atlasiet divus salīdzināmos skenējumus. Skenējumus var atlasīt, atzīmējot izvēles 

rūtiņas blakus attiecīgajiem pasūtījumiem vai atlasot izvēles rūtiņas apgabalā Timeline (Laika josla) 
lapas apakšā. 

 
Attēls 128: iTero TimeLapse – salīdzināmo skenējumu atlasīšana 
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3. Pieskarieties pogai Compare Selected (Salīdzināt atlasītos), lai salīdzinātu un analizētu skenējumus. 
Tiek parādīts iTero TimeLapse logs, izceļot apgabalus ar izmaiņām skenējumu starpā. Jo tumšāka krāsa, 
jo lielākas ir izmaiņas skenējumu starpā, kā parādīts apzīmējumos (mēroga mērījumi ir milimetros). 

 
Attēls 129: iTero TimeLapse logs, kurā parādītas izceltās izmaiņas skenējumu starpā 

Piezīme: Izmaiņas tiek izceltas tikai tad, ja skenējumi tiek rādīti vienkrāsainā režīmā. 

Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz , lai pārvietotu skenējumu uz noklusējuma sakodiena skatu – 
apakšējais zobu izvietojums ar priekšējiem zobiem apakšā, augšējais zobu izvietojums ar priekšējiem 
zobiem augšpusē un abi zobu izvietojumi frontālajā skatā, piemēram, iRecord noklusējuma skatā. 

4. Velciet palielināmo stiklu uz modeļa, lai animācijas logā apskatītu jums interesējošos un apstrādājomos 
apgabalus. 
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Tiek parādīta animācija, kurā tiek salīdzināts zobu stāvoklis izvēlētajā apgabalā norādītajos skenēšanas 
datumos. 

 
Attēls 130: Izvēlētais pirmā skenējuma apgabals animācijas logā 

 

 
Attēls 131: Izvēlētais otrā skenējuma apgabals animācijas logā 
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Jūs varat tuvināt attēlu animācijas logā vai pieskarties pauzes pogai , lai apturētu animāciju. 
Ja nepieciešams, jūs varat mainīt attēloto izmaiņu mērogu. 
a. Apzīmējumos noklikšķiniet uz Scale (Mērogs). 

Apzīmējumi tiek izvērsti, un tiek parādīts diapazonu saraksts milimetros: 

 
Attēls 132: iTero TimeLapse mēroga iespējas 

b. Izvēlieties vajadzīgo mērogu. 
Izmaiņas tiek parādītas atbilstoši jaunajam mērogam. 
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6 Darbs ar pasūtījumiem 

Pieskarieties pogai Orders (Pasūtījumi), lai parādītu visu pasūtījumu sarakstu. Pogā var būt emblēma, kas 
norāda vēl neiesniegto pasūtījumu skaitu. 

 
Lapu Orders (Pasūtījumi) veido divas sadaļas, kurās uzskaitīti procesā esošie pasūtījumi un jau iesniegtie 
pasūtījumi. 
Par katru pasūtījumu var apskatīt šādu informāciju: pacienta vārds, skenēšanas datums, gadījuma veids un 
pasūtījuma statuss. 
Atkarībā no gadījuma veida pasūtījumam var būt viens no šiem statusiem: 
• Rx izveidots: Rx ir aizpildīts, taču pacients vēl nav skenēts. 
• Skenēšana: Notiek skenēšanas process 
• Sūtīšana: Skenējums tiek sūtīts 
• Nosūtīts: Gadījums ir nosūtīts: 
• iTero modelēšana: Pasūtījums ir nosūtīts iTero Modeling 
• Laboratorijas pārskats: Pasūtījums ir nosūtīts pārskatīšanai laboratorijā 
• Align ražošana: Gadījumam notiek iekšējs process 
• Eksportēšana uz ārsta vietu: Gadījums ir ceļā uz IDS portālu 
• Pabeigts: Plūsma ir pabeigta 

 
Attēls 133: Pasūtījumu lapa 
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Lai skatītu vai pārskatītu pasūtījumus: 
1. Pieskarieties pogai Orders (Pasūtījumi) sākuma ekrānā. 

Tiek parādīta lapa Pasūtījumi (Orders), kurā redzamas divas rūtis – Notiekošie (In Progress) pasūtījumi 
un Past Orders (Iepriekšējie pasūtījumi). 
o Notiekošie: Skenējumi vēl nav iesniegti. 
o Iepriekšējie pasūtījumi: Skenējumi jau ir iesniegti. 

2. Pieskarieties pasūtījumam sadaļā In Progress (Notiekošie), lai apskatītu šādas iespējas: 

 
Attēls 134: Sadaļa In Progress (Notiekošie) – iespējas 

o Skatīt Rx: Atver loguRx Details (Detalizēta informācija par Rx), kas ļauj jums apskatīt šī pasūtījuma 
recepti. 

o Skenēšana: Atver logu Scan (Skenēšana), kas ļauj izveidot jaunu skenējumu vai turpināt pacienta 
skenēšanu. 

o Skatīt skenējumus: Atver logu View (Skatīt), kas ļauj pārskatīt pašreizējo skenējumu. 
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3. Pieskarieties pasūtījumam sadaļā Past Orders (Iepriekšējie pasūtījumi), lai apskatītu šādas iespējas 
atkarībā no gadījuma veida: 

 
Attēls 135: Past Orders (Iepriekšējo pasūtījumu) sadaļa – iespējas 

o Skatīt Rx: Atver logu Rx Details (Detalizēta informācija par Rx), kas ļauj jums apskatīt šī pasūtījuma 
recepti. 

o Skatītājs: Atver logu Viewer (Skatītājs), kur jūs varat aplūkot modeli un veikt ar to manipulācijas. 
o Pievienot Rx: Atver logu New Scan (Jauna skenēšana) un ļauj pievienot šī pasūtījuma recepti 

(piemērojama tikai ortodontiskiem pasūtījumiem un pieejama līdz 21 dienai pēc skenēšanas). 
o Invisalign lietotāji var izvēlēties arī šādas Invisalign funkcijas: 

 Invisalign Go rezultāta simulators 
 Invisalign Go gadījuma novērtējums 
 Invisalign rezultāta simulators 
 Invisalign progresa novērtējums 
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7 Ziņu skatīšana 

Lapā Messages (Ziņas) tiek parādīti paziņojumi, atjauninājumi un citi sistēmas ziņojumi no Align Technology, 
piemēram, produktu atjauninājumi, gaidāmās mācību sesijas vai interneta savienojuma problēmas. 
Ja nepieciešams, jūs varat aplūkot jauno vai neizlasīto ziņu skaitu emblēmā pie pogas Messages (Ziņas). 

 
 

 
Attēls 136: Ziņu lapa 

Lai skatītu ziņas: 
1. Sākuma ekrānā pieskarieties pogai Messages (Ziņas). 

Tiek parādīts Align Technology paziņojumu, atjauninājumu un citu ziņu saraksts. 
2. Kreisajā pusē jūs varat ātri atrast noteiktu ziņu, meklējot pēc tēmas nosaukuma vai ritinot ekrānu uz leju. 
3. Lai atzīmētu jebkuru ziņojumu kā nelasītu, pieskarieties Mark as Unread (Atzīmēt kā nelasītu). 
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8 Darbs ar MyiTero 

MyiTero ir tīmekļa portāls ar tādu pašu izskatu un vidi kā iTero Element 5D programmatūrai. Tajā lietotāji var 
veikt administratīvus uzdevumus, piemēram, aizpildīt jaunu Rx jebkurā atbalstītajā ierīcē, piemēram, datorā 
vai planšetdatorā, neizmantojot dārgo skenera laiku. Tajā iespējams aplūkot skenera izveidotos 3D modeļus 
un izsekot pasūtījumiem. 
MyiTero ir paredzēts ortodontiem un vispārējās prakses zobārstiem, kā arī viņu personālam (palīgiem, biroja 
administratoram utt.). 
Lai iegūtu papildu informāciju par darbu ar MyiTero, lūdzu, skatiet MyiTero lietotāja rokasgrāmatu. 
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9 iTero Invisalign funkcijas 

9.1 Invisalign rezultāta simulators 
Invisalign rezultāta simulators ir programmatūras rīks, kas parāda pacientiem simulēto Invisalign ārstēšanas 
rezultātu. 
Rādot pacientam, jūs varat reāllaikā pielāgot simulēto rezultātu. Šis rīks sniegs papildu informāciju pacientam, 
pieņemot lēmumu par ārstēšanu. 
Papildu informāciju par Invisalign iznākuma simulatoru skatiet http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 Invisalign progresa novērtējums 
Progresa novērtēšanas rīkā ir iekļauta krāsu kodu zobu kustības tabula, kas palīdzēs lietotājam pieņemt 
ārstēšanas lēmumus un izsekot pacienta progresam ClinCheck ārstēšanas plānā. 

 
Attēls 137: Progresa novērtēšanas logs 

Papildu informāciju par Invisalign progresa novērtēšanas rīku skatiet sadaļā Progresa novērtējums 
(Progress Assessment) Invisalign rezultāta simulatora lietotāja rokasgrāmatā http://storagy-itero-production-
us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 Invisalign Go sistēma 
Invisalign Go ir zemas pakāpes līdzināšanas produkts, kas palīdz novērtēt un ārstēt pacientus tikai ar dažiem 
klikšķiem un ar norādījumiem visās darbībās. 
Papildu informāciju par Invisalign Go sistēmu skatiet Invisalign dokumentācijā. 

http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf
http://storagy-itero-production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf


 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 109 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

10 Kopšana un apkope 

10.1 Darbs ar zizli un vadu 
Skenēšanas ierīcei ir trauslas sastāvdaļas, un ar to jārīkojas piesardzīgi. 
Kad zizlis netiek izmantots, tas jātur sēdnē un uz tā jābūt zilajai aizsarguzmavai. Ja jums ir iTero Element 5D 
klēpjdatora konfigurācija, laikā, kad sistēma netiek izmantota, zizlis jāglabā komplektācijā iekļautajā ietvarā. 
Starp pacientiem atpiniet vadu un attaisiet mezglus, lai vads nebūtu nostiepts. Ja vada vāciņš atdalās no zižļa, 
uzmanīgi piestipriniet to atpakaļ. 
Pirms pirmās lietošanas un starp katru nākamo lietošanu – un ne vēlāk kā 30 minūtes pēc pēdējās skenēšanas 
– zizlis rūpīgi jānotīra un jādezinficē. Papildu informāciju par zižļa tīrīšanu un dezinfekciju skatiet sadaļā 10.2. 

10.2 Zižļa tīrīšana un dezinficēšana 
Zizlis ir jātīra un jādezinficē šādi: 
1. Iemērciet bezšķiedru drāniņu gatavā Cavicide 1 šķīdumā un tad izspiediet drāniņu, līdz tā ir mitra. 
2. Rūpīgi noslaukiet zizli, noņemot pārpalikušos netīrumus: 

Vizuāli pārbaudiet visu ierīci, pārliecinoties, ka pirms nākamās darbības veikšanas uz tās nav palikuši netīrumi. 
3. Iemērciet vēl divas bezšķiedru drāniņas CaviCide 1 šķīdumā un saspiediet, līdz drāniņas ir mitras. 
4. Rūpīgi slaukiet ierīci vismaz 2 minūtes, noslaukot visas virsmas, tostarp visas malas un spraugas. 
5. Samitriniet bezšķiedru drāniņu ar destilētu ūdeni un vismaz 15–30 sekundes slaukiet visas virsmas. 
6. Nosusiniet virsmas, izmantojot bezšķiedru drāniņas. 

10.3 Skenera skārienekrāna tīrīšana 
Skenera skārienekrāns starp pacientiem jātīra šādi: 
1. Notīriet visas sistēmas ārējās virsmas, izmantojot piemērotas dezinfekcijas salvetes vai izsmidziniet 

dezinfekcijas līdzekli uz tīras bezšķiedru drāniņas- un ievērojiet ražotāja norādījumus. 
2. Ar tīru bezšķiedru drāniņu noslaukiet šķidrā dezinfekcijas līdzekļa pārpalikumus. 
Piezīme: Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un/vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus vai dezinfekcijas līdzekļus 
ar skābēm, bāzēm, oksidējošām vielām un šķīdinātājiem. 

10.4 Tīmekļkameras kopšana 
Komplektācijā iekļautajai tīmekļkamerai nav nepieciešama kopšana. Ja nepieciešams, to var notīrīt ar bezšķiedru 
drāniņu. 
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11 Klīnikas LAN tīkla vadlīnijas 

11.1 Ievads 
ITero Element 5D skeneris izmanto Wi-Fi, lai nosūtītu un iegūtu skenētos attēlu no/uz iTero mākoņa. 
Tālāk sniegti daži noderīgi norādījumi optimālam Wi-Fi savienojumam. 

Wi-Fi interneta savienojuma līmeņi 

 
Teicami 

>-50 dBm 

 
Labi 

-50 līdz -60 dBm 

 
Vidēji 

-60 līdz -70 dBm 

 
Vāji 

<-70 dBm 

SVARĪGI: Lai sasniegtu vislabāko iTero Element 5D skenera darbību, pārliecinieties, vai Wi-Fi signāla 
stiprums ir izcils vai vismaz labs. 
UZMANĪBU: Pārliecinieties, ka, skenējot pacientu, LAN kabelis nav savienots ar iTero Element 5D – drošības 
apsvērumu dēļ tas ir aizliegts. 

11.2 Sagatavošanās 
• Nepieciešamais modelis/maršrutētājs ir jākonfigurē ar WPA2 drošības standartu, ieskaitot paroli. 
• Nodrošiniet, ka skenera instalēšanas laikā ir pieejams jūsu IT personāls. 
• Pārliecinieties, ka ir pieejami Wi-Fi SSID akreditācijas dati: Lietotājvārds un parole. 
• Sistēmas minimālajam Wi-Fi stipruma signālam jārāda vismaz divas līnijas, kā parādīts iepriekš. 
• Tālāk ir sniegti daži ieteikumi biroja IT personālam attiecībā uz to, kas jāņem vērā, lai novērstu tādas 

problēmas kā, piemēram, piekļuvi vai savienojamību ar iTero skeneri: 
• Resursdatora nosaukuma ieteikumi saistībā ar Align pakalpojumiem, ievērojot 80. un 443. portu, kā aprakstīts 

sadaļā 11.7. 
• Neaizkavējiet FTP sakarus, jo skeneris sūta noteiktus failu veidus (.3dsand.3dc/.3dm). 
• Atspējojiet jebkādus starpniekklientus datu saziņai ar TCP/IP. 
• Nepievienojiet skeneri nevienai domēna grupai. 
• Nepalaidiet skenerī nevienu grupu politiku, jo tas var traucēt pienācīgai darbībai. 

11.3 Maršrutētāja vadlīnijas 
Minimālie standarti: 802.11N / 802.11AC 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 111 

iTero Element 5D lietotāja rokasgrāmata 

11.4 Interneta pieslēguma vadlīnijas 
Lai sasniegtu vislabāko iTero Element 5D skenera veiktspēju, pārliecinieties, ka tīkla pieslēguma 
augšupielādes ātrums ir vismaz 1Mbps katram skenerim. Ņemiet vērā, ka jebkuras citas ierīces, kas vienlaikus 
ar skeneri ir pieslēgtas internetam, var ietekmēt tā veiktspēju. 

11.5 Ugunsmūris 
Atveriet šādus portus (ugunsmūra gadījumā): 
• 80 - HTTP - TCP 
• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Wi-Fi padomi 
Wi-Fi rūteri ļauj piekļūt jūsu interneta sistēmai, izmantojot Wi-Fi savienojumu, principā no jebkuras vietas 
bezvadu tīkla funkcionālajā diapazonā. Tomēr signāla stiprumu un diapzonu var ietekmēt sienu, griestu vai 
papildu starpsienu skaits, dziļums un novietojums, kurām bezvadu signāliem jāiet cauri. Parastie signāli 
atšķiras atkarībā no materiāla veidiem un fona RF (radiofrekvenču) trokšņa jūsu mājās vai uzņēmumā. 
• Pārliecinieties, ka starp maršrutētāju un tīkla ierīcēm ir minimāls sienu un griestu skaits. Katrs šķērslis var 

samazināt jūsu adaptera diapazonu par 1–3 metriem (3–9 pēdām). 
• Pārliecinieties, ka starp tīkla ierīcēm ir taisna līnija, kurā nav nodalījumu. Pat šķietami plāna siena var 

bloķēt 1 metra signālu, ja sienas leņķis tiek pacelts vien par 2 grādiem. Lai panāktu labāko uztveršanu, 
novietojiet visas ierīces tā, lai Wi-Fi signāls tiktu raidīts tieši cauri sienai vai starpsienai (nevis leņķī). 

• Nozīme ir arī celtniecības materiāliem. Masīvas metāla durvis vai alumīnija naglas var būt ļoti blīvas, un 
tām var būt negatīva ietekme is Wi-Fi signālu. Centieties novietot piekļuves punktus, bezvadu 
maršrutētājus un datorus tā, lai signāls ietu cauri ģipša sienām vai atvērtām durvju ailēm. Materiāli un 
priekšmeti, piemēram, stikls, tērauds, metāls, sienas ar izolāciju, ūdens tvertnes (akvāriji), spoguļi, skapji, 
ķieģeļi un betons var samazināt bezvadu signālu. 

• Turiet savu iTero produktu drošā attālumā (vismaz 3–6 pēdas jeb 1–2 metrus) no elektroniskām ierīcēm 
vai piederumiem, kas rada RF troksni. 

• Ja jūs izmantojat 2,4 GHz bezvadu tālruņus vai X-10 (bezvadu produktus, piemēram, griestu ventilatorus, 
tālvadības gaismas un mājas drošības sistēmas), jūsu bezvadu savienojums var ievērojami pasliktināties 
vai pilnībā pārtrūkt. Daudzu bezvadu ierīču bāze pārraida RF signālu, pat ja ierīce netiek izmantota. 
Novietojiet pārējās bezvadu ierīces pēc iespējas tālāk no skenera un maršrutētāja. 

• Jūsu apkārtnē var būt vairāk par vienu aktīvu bezvadu tīklu. Katrs tīkls izmanto vienu vai vairākus kanālus. 
Ja kanāls atrodas tuvu jūsu sistēmas kanāliem, sakari var pakāpeniski pasliktināties. Palūdziet to 
pārbaudīt jūsu IT departamentam un, ja nepieciešams, nomainiet jūsu tīkla izmantotos kanālu numurus. 
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11.7 Align resursdatora nosaukuma ieteikumi 
Align nepārtraukti uzlabo savus produktus un pakalpojumus, tāpēc tie var izmantot resursdatora nosaukumu, 
nevis konkrētu IP adresi. 
Šis resursdatoru nosaukumu saraksts tika izveidots, lai nodrošinātu Align skeneriem pareizas darbības 
funkcijas, lai varētu izmantot visas skenera veiktspējas uzlabotās iespējas. 
Align resursdatora nosaukumu ieteikumi: 

Resursdatora nosaukums Ports 

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 diapazons - Amazon globālais 
CDN pakalpojums - IP adrešu 
diapazons atšķiras atkarībā no 
skenera atrašanās vietas. 

80, 443 

cloud.myitero.com 443 

speedtest.tele2.net 80 

alignapi.aligntech.com 80, 443 

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

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

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

iterosec.aligntech.com 80, 443 

storage.cloud.aligntech.com 443 

http://www.google.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.yahoo.com/
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12 EMS deklarācija 

IEC 60601-1-2 versija 4.0 (2014) Medicīniskās elektriskās iekārtas; 1. – 2. daļa: 
Nodrošinājuma standarts: Elektromagnētiskā atbilstība – 
Prasības un pārbaudes 

CFR 47 FCC Noteikumi un regulējumi: 15. daļa Radiofrekvenču 
ierīces. B apakšdaļa: Netīšs starojums (2015) 

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 
(attiecas tikai uz riteņu statīva konfigurāciju) 

Radioiekārtu un pakalpojumu elektromagnētiskās 
atbilstības (EMS) standarts  

Vide paredzētajam lietojumam Profesionālās veselības aprūpes un mājas aprūpes 
iestādes vide 

ITero Element 5D intraorālā skenera galvenās funkcijas ir: 
• Parāda infrasarkano attēlveidi, netraucējot iTero Element 5D skārienekrānam kā daļa no kariesa 

noteikšanas risinājuma. 
• Saglabātie skenēšanas dati ir pieejami un var tikt rādīti. 
Elektromagnētisko traucējumu dēļ dažos gadījumos attēls var pazust, un skārienekrānā parādīsies 
paziņojums, ka nav sakaru. Skeneris atgriezīsies darbības režīmā pēc lietotāja iejaukšanās vai automātiskās 
atjaunošanās. 
EMC testa rezultātu kopsavilkums iTero Element 5D skeneriem: 

Pārbaude Standarts Smaguma pakāpe/rindas Pārbaudes 
rezultāti 

Emisija (IEC 60601-1-2 7. sadaļa) 

Izstarotās emisijas 
frekvenves diapazons: 
150 kHz–30 MHz 

CISPR 11 1. grupas B klase pie 230, 220, 120 
un 100 VAC elektrotīkla pie 50 Hz; 
220 VAC elektrotīkls pie 60 Hz 

Atbilst 

Izstarotās emisijas 
frekvences diapazons: 
30–1000 MHz 

CISPR 11 
1. grupa, B klase 

Atbilst 

Harmoniska strāvas 
emisijas pārbaude 

IEC 61000-3-2 230 VAC elektrotīkls pie 50 Hz 
un 220 V pie 50 Hz un 60 Hz 

Atbilst 

Sprieguma izmaiņas, 
sprieguma svārstības 
un mirgošanas pārbaude 

IEC 61000-3-3 230 VAC elektrotīkls pie 50 Hz 
un 220 VAC elektrotīkls pie 50 Hz 

Atbilst 
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Pārbaude Standarts Smaguma pakāpe/rindas Pārbaudes 
rezultāti 

Imunitāte (IEC 60601-1-2 8. sadaļa) 

Imunitāte pret 
elektrostatisko izlādi 
(ESD) 

IEC 61000-4-2 8 kV kontakta izlādes un 15 kV gaisa 
izvade  

Atbilst 

Imunitāte pret 
izstarotajiem 
elektromagnētiskajiem 
laukiem 

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

Atbilst 

Imunitāte pret bezvadu 
sakaru ierīču tuvinājuma 
lauku 

IEC 61000-4-3 Frekvenču saraksts, no 9 V / m līdz 
28 V / m, PM (18 Hz vai 217 Hz), 
FM 1 kHz 

Atbilst 

Imunitāte pret elektrisku 
īslaicīgo pāreju (EFT) 

IEC 61000-4-4 ± 2,0 kV pie 230 VAC @ 50 Hz; 
un 220 VAC elektrotīkls pie 60 Hz;  
Tr / Th - 5/50 ns, 100 kHz 

Atbilst 

Imunitāte pret 
pārspriegumu 

IEC 61000-4-5 ± 2,0 CM / ± 1,0 kV DMon 230 VAC 
elektrotīkls pie 50 Hz; Un 220 VAC 
elektrotīkls pie 60 Hz; Tr / Th - 1,2 / 
50 (8/20) µs  

Atbilst 

Imunitāte pret 
radiofrekvenču lauku 
izraisītiem traucējumiem 

IEC 61000-4-6 3,0, 6,0 VRMS uz 230 VAC tīkla pie 
50 Hz un 220 VAC tīkla pie 60 Hz un 
zižļa kabeļa; 0,15 ÷ 80 MHz, 80% AM 
pie 1 kHz  

Atbilst 

Imunitāte pret sprieguma 
kritumiem, īsiem 
pārrāvumiem un 
sprieguma svārstībām 

IEC 61000-4-11 230 VAC un 100 VAC elektrotīklā pie 
50 Hz: 0% - 0,5 cikls un 1 cikls; 70% - 
25 cikli; 0% - 250 cikli; 220 VAC tīklā 
pie 60 Hz:0% - 0,5 cikli un 1 cikls;  
70% - 30 cikli; 0% – 300 cikli 

Atbilst 
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Pārbaude Standarts Smaguma pakāpe/rindas Pārbaudes 
rezultāti 

Emisija (atbilstoši ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17) 

Atbilstoši vienīgi iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijai 

Veiktās emisijas 
tīkla termināļos ar 
frekvences diapazonu 
150 kHz–30 MHz 

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

1. grupas B klase 
230 VAC tīkls 

Atbilst 

Izstarotās emisijas 
frekvences diapazonā 
30–6000 MHz 

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

B klase Atbilst 

Harmoniskās strāvas 
pārbaude 

ETSI EN 301 489-1; 
ETSI EN 301 489-17 / 
EN 61000-3-2 

230 VAC tīkls  Atbilst 

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

230 VAC tīkls  Atbilst 

Imunitāte (atbilstoši ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17) 

Atbilstoši vienīgi iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijai 

Imunitāte pret 
elektrostatisko izlādi 
(ESD) 

EN 61000-4-2 4 kV kontakta izlāde 
 8 kV gaisa izlāde 

Atbilst 

Imunitāte pret 
izstarotajiem 
elektromagnētiskajiem 
laukiem 

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

Atbilst 

Imunitāte pret elektrisku 
īslaicīgo pāreju (EFT) 

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

Atbilst 

Imunitāte pret 
pārspriegumu 

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

Atbilst 

Imunitāte pret 
radiofrekvenču lauku 
izraisītiem traucējumiem 

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

Atbilst 

Imunitāte pret sprieguma 
traucējumiem  

EN 61000-4-11  Maiņstrāvas tīkls: 0% - 0,5 cikli un 
1 cikls; 70% - 25 cikli; 0% - 250 cikli 

Atbilst 
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13 iTero Element produkta drošības dokuments 

Šis dokuments attiecas uz iTero® Element™ optiskās attēlieguves sistēmu sērijām. Atkarībā no iegādātā 
produkta versijas produkta īpašībās var būt atšķirības. Turklāt, tā kā šis artefakts tika izveidots konkrētā brīdī, 
iespējams, Align Technology produktu drošības praksē ir notikušas izmaiņas, lai attīstītu un pilnveidotu 
produkta izstrādājumu drošības ekosistēmu. 

Mēs izprotam dabaszinātņu un veselības aprūpes nozari, tāpēc uzņēmumā īpašu uzmanību 
pievēršam drošības jautājumiem.  
Arvien aktuālāki ir kiberuzbrukumu draudi dabaszinātņu un veselības 
aprūpes produktiem. Tieši tāpēc mēs proaktīvi izveidojām produktu 
drošības programmu, kuras mērķis ir samazināt ar mūsu produktiem 
saistīto drošības risku, dodot iespēju identificēt jaunus draudus un 
nepārtraukti uzlabojot mūsu produktus. 
Mēs apzināmies drošības un privātuma apsvērumu nozīmi gan 
projektēšanas laikā, gan pārējā mūsu produktu dzīves ciklā. Lai to 
paveiktu, mēs izveidojām daudzfunkcionālu produktu drošības 
komandu, kurā bija inženierzinātņu/programmatūru izstrādes, 
drošības, jurisprudences/datu privātuma, informāciju tehnoloģijas un 
kvalitātes jomas eksperti. 

Mēs identificējam drošības riskus, izmantojot stabilus risku pārvaldības procesus. 
Align Technology ir apņēmušies novērst un mazināt drošības un datu privātuma riskus mūsu izstrādātajos, 
attīstītajos un uzturētajos produktos. Mēs veicam padziļinātu savu produktu novērtēšanu, lai arī produktu 
attīstības sākumā mēs varētu īstenot atbilstošus riskus mazinošus pasākumus. Pamatojoties uz produkta riska 
līmeni, kā arī uz produkta funkcionalitāti, tiek piemērota zemāk izklāstītā metodoloģija. 
Produktu drošības riska novērtējums (PSRA): Align 
Technology veica PSRA iTero® Element™ attēlieguves 
sistēmu sērijām. Novērtēšanas metodika ietvēra plānošanu 
un informācijas apkopošanu, piemērojamo produktu profilu 
identificēšanu, komponentu reģistra izstrādi, kontroles 
analīzes veikšanu, ievainojamības identificēšanu, 
ievainojamības riska pakāpes aprēķināšanu, atbilstošu risku 
mazinošo kontroles līdzekļu noteikšanu un atlikušā riska 
rādītāja aprēķināšanu. Drošības un privātuma riski, kas tiek 
uzskatīti par daļu no nozares vadošās prakses drošības 
riska struktūrām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar NIST 
800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 un FDA 
"Content of Premarket Submissions for Management of 
Cybersecurity in Medical Devices". 
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Produkta drošības un privātuma funkcijas. 
ITero® Element™ attēlieguves sistēmu sērijās ir ieviesti šādi papildināmi drošības pasākumi: 
• Tiek šifrēti PII dati: Personīgi identificējama informācija (PII) tiek glabāta šifrētā datu bāzē. Tādējādi 

uzbrucējs nevar iegūt skenerī saglabāto informāciju par pacientu un klientu. 
• Pārsūtāmie dati tiek šifrēti: Skenēšanas dati, kas ir dublēti Align serveros, tiek pārsūtīti, izmantojot 

transporta slāņa drošības (TLS) šifrēšanu, izmantojot uzticamus sertifikātus. Tas ļauj novērst uzbrucēja 
iespēju pārsūtīšanas laikā iegūt pacienta un klienta informāciju. 

• Ir ieviesta aizsardzība pret ļaunprātīgu programmatūru: Skeneriem ir iepriekš instalēta Trend Micro 
pretvīrusu programmatūra, kas sistēmā pārbauda ļaunprātīgus failus. Regulāri tiek nodrošināta pretvīrusu 
programmatūru atjaunināšana, un skenēšana tiek veikta katru dienu. 

• Attālināta apkope nav iespējama bez atļaujas: Attālinātas sesijas izveidošanai ierīcēs tiek izmantots 
TeamViewer. Lai veiktu savienojumu, TeamViewer programmatūrai ir nepieciešams lietotāja ID un parole, 
ko klients nodrošina Align servisa personālam. 

• Ir ierobežota izmaiņu veikšana operētājsistēmā un programmatūrā: Skeneros darbojas kioska režīms, 
kas neļauj lietotājam veikt nevēlamas izmaiņas operētājsistēmas un programmatūras komponentos. 

• Ir ieviesti lietotāju piekļuves pārvaldības kontroles pasākumi: Skeneru izmantošanai ir nepieciešams 
lietotāja konts un parole. Tas palīdz aizsargāt piekļuvi skenerim un novērš neatļautu izmantošanu. 

• Tiek nodrošināta pienākumu nošķiršana: Skeneri piedāvā iespēju vienam skenerim reģistrēt vairākus 
lietotāju kontus ar dažādām lomām. Ir pieejamas ārsta, asistenta un atbalsta tehniķa lomas. Tas ļauj 
izsekot atsevišķu lietotāju veiktās darbības, lai labāk aizsargātu ierīci. 

• Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par aprakstītajiem riskiem, lūdzu, droši sazinieties, rakstot uz 
TRM@aligntech.com vai privacy@aligntech.com. 
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14 Sistēmas specifikācijas 

14.1 Sistēmas specifikācijas – iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācija 

Monitors 21,5 collu HD skārienekrāns 

Zizlis  Zizlis izstaro sarkano lāzera gaismu (680 nm 1. klase), kā arī baltu LED 
emisiju un 850 nm LED emisijas. 

Bezvadu lokālais tīkls  LAN karte nodrošina lokālo tīklu sakarus ar bezvadu savienojumu. 

Drošība  Lūdzu, skatiet produkta drošības dokumenta sadaļā 13. 

Darbības jauda  100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (maks.)  

Darbības temperatūra  No 18 °C līdz 26 °C / No 64,4 °F līdz 78,8 °F 
Piezīme: Sistēma darbosies ar pazeminātu veiktspēju – bez skenēšanas 
iespējām – pakļaujot to temperatūrai no 10 °C līdz 17 °C (no 50 °F līdz 
62.6 °F) un no 27 °C līdz 40 °C (80.60 °F līdz 104 °F). 

Uzglabāšanas/pārvadāšanas 
temperatūra  

No -5 °C līdz 50 °C / No 23 °F līdz 122 °F 

Darba spiediens 
un augstums  

Spiediens: No 520 mmHg līdz 771 mmHg (-69 kPa līdz -103 kPa) 
Augstums: No -400 pēdām līdz 10 000 pēdām 

Uzglabāšanas/pārvadāšanas 
spiediens un augstums  

Spiediens: No 430 mmHg līdz 760 mmHg (no ~ 57 kPa līdz ~ 101 kPa)  
Augstums: No 0 pēdām līdz 15 000 pēdām 

Relatīvais mitrums  Darbībā: No 40% līdz 70% 
Glabāšana: No 30% līdz 90% 

Izmēri  iTero HD skārienekrāns: 

• Augstums: 356 mm (~14 collas) 
• Platums: 552 mm (~21,7 collas) 
• Dziļums: 65 mm (~2,5 collas) 

Zizlis: 

• Garums: 346 mm (13,3 collas) 
• Platums: 50 mm (2,0 collas) 
• Dziļums: 68 mm (2,7 collas) 

Riteņu statīvs: 

• Augstums: 1280 mm 
(~50 collas) 

• Platums: 645 mm (~25 collas) 
• Dziļums: 625 mm (~24,5 collas) 

Neto svars  iTero HD skārienekrāns: 8,3 kg (~18,3 mārciņas) 
Zizlis: 0,47 kg (~1 mārciņa), bez vada 
Riteņu statīvs: 13,6 kg (~30 mārciņas) 

Piegādes svars ~37.5 kg (~83 lbs) 
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14.2 Sistēmas specifikācijas – iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija 
 

Monitors Klēpjdatora skārienekrāns 

Zizlis Zizlis izstaro sarkano lāzera gaismu (680 nm 1. klase), kā arī baltu LED 
emisiju un 850 nm LED emisijas. 

Drošība Align Technology ļoti nopietni attiecas pret atbildību par klientu un viņu 
pacientu datu drošību. Visi pacientu dati tiek pārsūtīti caur šifrētu TLS 
kanālu. Saziņa un informācija tiek droši uzglabāta, ļaujot mūsu klientiem 
veikt atbilstošas darbības savu pacientu datu aizsardzībai. 

Darbības jauda 100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (maks.) 

Darbības temperatūra No 18 °C līdz 26 °C / No 64,4 °F līdz 78,8 °F 

Uzglabāšanas/pārvadāšanas 
temperatūra 

No -5 °C līdz 50 °C / No 23 °F līdz 122 °F 

Darba spiediens 
un augstums 

Spiediens: No 520 mm Hg līdz 760 mm Hg (no ~69 kPa līdz ~101 kPa)  
Augstums: No 0 pēdām līdz 10 000 pēdām 

Uzglabāšanas/pārvadāšanas 
spiediens un augstums 

Spiediens: No 430 mmHg līdz 760 mmHg (no ~57 kPa līdz ~101 kPa)  
Augstums: No 0 pēdām līdz 15 000 pēdām 

Relatīvais mitrums Darbībā: No 40% līdz 70%  
Glabāšana: No 30% līdz 90% 

Izmēri iTero Element 5D klēpjdatora 
konfigurācijas centrmezgls: 

• Garums: 206 mm (~8 collas)  
• Platums: 94 mm (~3,7 collas)  
• Dziļums: 36,5 mm (~1,4 collas) 
iTero Element 5D zizlis: 

• Garums: 346 mm (~13.3 collas) 
• Platums: 50 mm (~2.0 collas) 
• Dziļums: 68 mm (~2,7 collas) 

Sēdne: 

• Garums: 262 mm (~10 collas) 
• Platums: 89 mm (~3,5 collas)  
• Dziļums: 52 mm (~2 collas) 
Pārvadāšanas ietvars: 

• Augstums: 326,5 mm 
(~13 collas)  

• Platums: 455 mm (~18 collas)  
• Dziļums: 184 mm (~7 collas) 

Neto svars iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijas centrmezgls: ~0,5 kg 
(~1 mārciņa)  

iTero Element 5D zizlis: 0,47 kg (~1 mārciņa) 

Tukšs pārvadāšanas ietvars: ~2 kg (~4,5 mārciņas) 

Piegādes svars ~8 kg (~17,6 lbs) 
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un/vai citās valstīs. 

© 2019 Align Technology, Inc. Visas tiesības aizsargātas. 210229 A red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1 Ievads
	1.1 Paredzētais lietojums
	1.2 Ieguvumi
	1.3 iTero Element 5D aparatūra
	1.3.1 Riteņu statīva konfigurācija
	1.3.2 iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija
	1.3.2.1 iTero Element 5D klēpjdatora pārvadāšana

	1.3.3 iTero Element 5D zizlis
	1.3.3.1 Zižļa uzmavas
	1.3.3.1.1 Zižļa uzmavu nomaiņa starp pacientiem



	1.4 iTero Element 5D programmatūra
	1.5 Darbs ar gandrīz infrasarkano staru attēlveidošanu (NIRI)
	1.6 Par šo dokumentu

	2 Darba sākšana
	2.1 Salikšanas norādījumi
	2.1.1 iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācijas skenera salikšana
	2.1.2 iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācijas skenera salikšana

	2.2 iTero Element 5D programatūras instalēšana – klēpjdatora konfigurācija
	2.3 Pirmoreiz piesakoties iTero Element 5D skenerī
	2.4 Strādāšana izmēģinājuma režīmā
	2.4.1 Iziešana no Demo Mode (Izmēģinājuma režīma)

	2.5 Skenera reģistrēšana – Make it Mine (Noslēdzošās darbības)

	3 Darbs ar iTero Element 5D skeneri
	3.1 Pierakstīšanās skenerī
	3.1.1 Paroles atiestatīšana

	3.2 Izrakstīšanās no skenera
	3.3 Skenera izslēgšana
	3.4 Skenera pārvietošana pa kabinetu
	3.5 Lietotāja saskarne
	3.5.1 Skenera rīkjosla
	3.5.2 Skārienekrāna kustības

	3.6 Skenera iestatījumu definēšana
	3.6.1 Datora iestatījumu definēšana
	3.6.1.1 Noklusējuma spilgtuma iestatījuma definēšana
	3.6.1.2 Noklusējuma skaļuma iestatījuma definēšana
	3.6.1.3 Wi-Fi iestatījumu definēšana
	3.6.1.4 Laika joslas definēšana

	3.6.2 Lietotāja iestatījumu definēšana
	3.6.2.1 Skenēšanas iestatījumu definēšana
	3.6.2.2 Rx iestatījumu noteikšana
	3.6.2.3 Paraksta iestatījumu definēšana
	3.6.2.4 Valodas iestatījumu definēšana

	3.6.3 Sistēmas iestatījumu definēšana
	3.6.3.1 Pierakstīšanās iestatījumu definēšana
	3.6.3.2 Diagnostikas palaišana
	3.6.3.3 Licences
	3.6.3.4 Sistēmas informācija
	3.6.3.5 Konfigurācijas sinhronizēšana
	3.6.3.6 Eksportēšanas iestatījumi



	4 Jaunas skenēšanas sākšana
	4.1 Rx aizpildīšana
	4.1.1 Darbs ar atjaunojošās skenēšanas veidiem
	4.1.2 Jaunas zižļa uzmavas apstiprināšana starp pacientiem
	4.1.2.1 Jaunas uzmavas apstiprināšana, aizpildot Rx
	4.1.2.2 Jaunās uzmavas apstiprināšana, piekļūstot Scan (Skenēšanas) režīmam


	4.2 Pacienta skenēšana
	4.2.1 Skenēšanas norādes
	4.2.2 Skenēšanas paraugprakse
	4.2.3 Skenēšanas iespējas
	4.2.3.1 Skenēšanas papildu atgriezeniskā saite
	4.2.3.2 Skenēšanas krāsas pārslēgšana
	4.2.3.3 Pārslēgšanās uz nākamo skenēšanas segmentu

	4.2.4 Pārslēgšanās starp 3D un skatu meklētāja displeju
	4.2.5 Pārslēgšanās starp krāsu režīmu un NIRI režīmu skatu meklētājā
	4.2.6 Skenējuma rediģēšana
	4.2.6.1 Segmenta dzēšana
	4.2.6.2 Atlases dzēšana
	4.2.6.3 Trūkstošās anatomijas aizpildīšana


	4.3 Skenēšanas skatīšana
	4.3.1 Paziņojumi par trūkstošiem skenēšanas segmentiem
	4.3.2 Darbs ar dzēšgumijas rīku
	4.3.3 Darbs ar klīrensa rīku
	4.3.4 Darbs ar malu apgriešanas rīku
	4.3.5 Darbs ar nospieduma atdalīšanas rīku
	4.3.6 Darbs ar pārskatīšanas rīku
	4.3.6.1 Attēlu tuvināšana vai tālināšana skatu meklētājā
	4.3.6.2 Spilgtuma un kontrasta pielāgošana attēliem skatu meklētājā
	4.3.6.3 Pārskatīšanas rīka attēlu iegūšana

	4.3.7 Skenēšanas taimera izmantošana

	4.4 Skenēto datu sūtīšana
	4.5 Atjaunojošās skenēšanas pamati
	4.6 Ortodontiskās skenēšanas pamati
	4.7 Darbs ar skatītāju
	4.7.1 Klīrensa rīks


	5 Darbs ar pacientiem
	5.1 Pacientu meklēšana
	5.2 Pacienta informācijas skatīšana
	5.3 Jauna skenējuma izveidošana pacientam
	5.4 Rx skatīšana
	5.5 Iepriekšējo skenējumu skatīšana skatītājā
	5.5.1 Iepriekšējo skenējumu salīdzināšana, izmantojot iTero TimeLapse tehnoloģiju


	6 Darbs ar pasūtījumiem
	7 Ziņu skatīšana
	8 Darbs ar MyiTero
	9 iTero Invisalign funkcijas
	9.1 Invisalign rezultāta simulators
	9.2 Invisalign progresa novērtējums
	9.3 Invisalign Go sistēma

	10 Kopšana un apkope
	10.1 Darbs ar zizli un vadu
	10.2 Zižļa tīrīšana un dezinficēšana
	10.3 Skenera skārienekrāna tīrīšana
	10.4 Tīmekļkameras kopšana

	11 Klīnikas LAN tīkla vadlīnijas
	11.1 Ievads
	11.2 Sagatavošanās
	11.3 Maršrutētāja vadlīnijas
	11.4 Interneta pieslēguma vadlīnijas
	11.5 Ugunsmūris
	11.6 Wi-Fi padomi
	11.7 Align resursdatora nosaukuma ieteikumi

	12 EMS deklarācija
	13 iTero Element produkta drošības dokuments
	14 Sistēmas specifikācijas
	14.1 Sistēmas specifikācijas – iTero Element 5D riteņu statīva konfigurācija
	14.2 Sistēmas specifikācijas – iTero Element 5D klēpjdatora konfigurācija

	Rādītājs

