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Contraindicações 
Para pessoas que foram diagnosticadas com epilepsia, existe o risco de choque epilético devido à luz 
intermitente do scanner iTero. Essas pessoas devem evitar qualquer contato visual com a luz piscante 
associada ao sistema durante a operação. 

Colaboração 

Conformidade do laser classe 1 

Este equipamento está em conformidade com “21 
CFR 1040.10” e “EN 60825-1”. 

 

Conformidade com normas de segurança 

Este equipamento está em conformidade com o 
seguinte padrão de segurança: 

“IEC 60601-1 Equipamento elétrico para medicina - 
Parte 1:Requisitos gerais de segurança básica e 
desempenho essencial".  

Conformidade com a CSA 

Este dispositivo está em conformidade com o 
seguinte padrão da CSA para o Canadá e EUA:“UL 
Std No. 60601-1 - Equipamento Elétrico Para 
Medicina Parte 1:Requisitos Gerais de Segurança”. 

 

Conformidade com a CE 

Este equipamento está em conformidade com a 
Diretriz do Conselho 93/42/EEC para Dispositivos 
Médicos. 

 

Conformidade com a FCC 

Este equipamento está em conformidade com a 
Parte 15 das Regras da FCC e sua operação está 
sujeita às duas condições a seguir: 

1. Este equipamento não causa interferência 
prejudicial. 

2. Este equipamento deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo as que 
possam causar funcionamentos indesejados. 

 

Alerta da FCC  

Modificações no equipamento que não sejam 
expressamente aprovadas pelo fabricante podem 
anular sua autoridade para operar o equipamento 
sob as regras da FCC.  

Conformidade com o EMC 

Este equipamento está em conformidade com o 
seguinte padrão do EMC: 

“IEC 60601-1-2 Equipamento elétrico para medicina 
- Parte 12-: Requisitos gerais para segurança básica 
e desempenho essencial - Norma colateral: 
Fenômenos eletromagnéticos - Requisitos e testes”. 
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Símbolos 
Os símbolos a seguir podem aparecer nos componentes de hardware do iTero Element 5D, além de 
aparecerem neste manual e em outros materiais do iTero Element 5D. 

 

Sempre que este símbolo aparecer no 
equipamento, é recomendável consultar este 
documento para obter informações sobre o uso 
adequado do equipamento. 

 

Peça tipo BF utilizada.  Qualquer componente no 
qual este símbolo aparece é de isolamento 
elétrico tipo BF. 

 

É necessária a coleta separada de lixo elétrico e 
de equipamentos eletrônicos. Em conformidade 
com a Diretiva Europeia sobre os Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), 
não é permitido o descarte deste produto em lixo 
doméstico ou municipal. Este dispositivo contém 
materiais WEEE. 

Favor entrar em contato com o serviço EARN. 

Link para o formulário de solicitação on-
line:http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select  

 

Atenção!  Este símbolo é usado para destacar o 
fato de que existem alertas ou precauções 
específicas associadas ao equipamento. Sempre 
que este símbolo aparecer no equipamento, é 
obrigatório consultar este documento para 
informações relacionadas à segurança. 

 

Peças ou acessórios que apresentem este 
símbolo não devem ser reutilizados. 

 

CUIDADO:A Lei Federal dos EUA restringe a 
venda ou encomendas deste equipamento para 
dentistas licenciados, ortodontistas ou 
profissionais da odontologia. O sistema funciona 
como um dispositivo para a prescrição médica e 
deve ser operado apenas por profissionais da 
saúde qualificados. 

 

Fabricantes de equipamentos médicos. 

 

Número do pedido. 

 

Número de série. 

 

Corrente alternada. 

 

Indica um equipamento médico que precisa ser 
protegido da umidade. 

 

Indica os limites de temperatura aos quais o 
equipamento médico pode ser exposto com 
segurança. 

 

Indica que o usuário necessita consultar as 
instruções de uso. 

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Código do lote do fabricante. 

 

Indica os limites da pressão atmosférica aos 
quais o equipamento médico pode ser exposto 
com segurança. 

 

Indica os limites de umidade às quais o 
equipamento médico pode ser exposto com 
segurança. 

 

Frágil, manuseie com cuidado. 

 

Este lado deve ficar para cima. 

 

IEC 60417-5031:Corrente direta. 

 

Leitor (unidade de scanner). 

 

conexão USB. 

 

Bateria elétrica. 

 

IEC 60417-5009:MODO DE ESPERA. 

 

ATENÇÃO:Não pise no hub da configuração do 
laptop iTero Element 5D. 

 

Indica o Representante Autorizado na 
Comunidade Europeia. 

 

Indica que o dispositivo está em conformidade 
com a RoHS na China. 
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Instruções de segurança 
Antes de começarem a trabalhar com o sistema, todos os usuários devem ler estas instruções de 
segurança.  

 

Fonte de energia  A energia é fornecida ao sistema através de um alimentador interno de nível médico. 

Potência da 
bateria 

Somente para configuração do suporte com rodas: 

• Carregamento – A bateria do scanner estará totalmente carregada após ser 
conectada a uma fonte de energia por 2 horas. 

• Com uma bateria totalmente carregada, você pode digitalizar por até 30 minutos. 

• Aviso: O scanner é fornecido com uma bateria recarregável de íons de lítio. Existe 
o risco de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substituir apenas 
pelo mesmo tipo recomendado pelo fabricante. Descartar as baterias usadas de 
acordo com as instruções do fabricante.  

Avisos elétricos • Perigo de choque elétrico!! Somente técnicos autorizados da Align Technology 
podem remover os painéis e coberturas externas. Não há qualquer elemento 
interno que possa ser manuseado pelo usuário.  

• Para evitar o risco de choque elétrico, o scanner deve ser conectado apenas a 
uma fonte de alimentação com aterramento de proteção.  

• Somente uma webcam ou disco na chave aprovada pela Align Technology deve 
ser conectada às entradas USB na parte traseira da tela tátil. 

Somente para configuração de laptop: 

• A configuração de laptop iTero Element 5D é fornecida com um hub que contém a 
fonte de alimentação para o leitor. O hub deve ser mantido seco e protegido para 
evitar quebra. 

• Conecte o hub apenas a um laptop aprovado de acordo com a IEC60950 e a 
UL60950-1.O laptop e todos os seus acessórios devem estar localizados a pelo 
menos 1,5 m de distância do paciente. Não digitalize um paciente e toque no 
laptop ou em qualquer um dos seus acessórios ao mesmo tempo.  

• Somente o leitor iTero e o laptop aprovado devem ser conectados às entradas 
USB do hub.  

• Somente o cabo de energia aprovado pela Align Technology deve ser usado para 
conectar o hub à tomada.  

LAN sem fio  O sistema vem equipado com uma unidade de LAN sem fio.  

Classificações 
de segurança  

• Tipo de proteção contra choque elétrico:Classe 1.  

• Grau de proteção contra choque elétrico:Tipo BF.  

• Grau de proteção contra entrada perigosa de água: Ordinária.  

• Equipamento não adequado para uso na presença de substâncias inflamáveis.  

• Modo de operação: Contínua.  

Equipamento 
médico sob 
prescrição  

 O sistema funciona como um dispositivo para a prescrição médica e deve ser operado 
apenas por profissionais da saúde qualificados. 
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Alertas do 
scanner  

• O leitor emite laser de luz vermelha (680 nm Classe 1), bem como emissões de 
LED branco e emissões de LED de 850 nm. A utilização normal do leitor não 
apresenta nenhum perigo para o olho humano. No entanto, você deve impedir que 
o brilho emitido pelo leitor seja dirigido aos olhos do paciente.  

• Evitar torcer, amarrar, puxar e pisar no cabo.  

• Quando o sistema não estiver em uso, o leitor deve ser colocado no suporte com a 
ponteira voltada para a tela, para que não haja contato visual com o laser, as 
emissões do LED branco piscante e as emissões do LED de 850nm. 

• Ative o leitor apenas enquanto a ponteira do leitor estiver dentro da boca do 
paciente. 

• Evite colocar o leitor no suporte enquanto a operação de digitalização ainda estiver 
ativa. 

• Se ocorrer mau funcionamento do scanner ou for observado dano físico, pare a 
digitalização e ligue para o Suporte ao Cliente. 

Limpeza & 
Desinfecção  

• Para evitar contaminação cruzada, é obrigatório: 

o Para limpar e desinfectar o leitor, conforme descrito na seção 10.2e substituir 
a ponteira descartável, conforme descrito na seção 1.3.3.1.1, após a seção 
com cada paciente. 

o Remover e substituir as luvas após cada sessão do paciente. 
o Descartar luvas rasgadas, contaminadas ou removidas. 

• Descartar as ponteiras de digitalização de acordo com os procedimentos 
operacionais padrão ou com as regulamentações locais para remoção de lixo 
hospitalar contaminado.  

Desembalagem 
& Instalação  

O sistema deve ser desembalado e instalado seguindo as instruções da Align 

Technology, descritas na seção 2.1.  

Ambiente de 
trabalho  

• O sistema deve ser movido entre as salas com o máximo cuidado para evitar 
danos.  

• Não bloqueie as aberturas de ventilação do leitor e da tela.  

• O sistema destina-se apenas a uso em área interna. Não deve ser exposto à luz 
solar direta, ao calor ou à umidade excessiva.  

• Somente para configuração de laptop: Se a configuração de laptop iTero Element 
5D acaba de ser trazida de um ambiente quente, frio ou úmido para o consultório, 
seu uso deve ser suspenso até que esteja adaptada à temperatura ambiente para 
evitar condensação interna.  

Interferência 
eletromagnética  

ATENÇÃO: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os requisitos 
para equipamentos médicos de acordo com o padrão IEC60601-1-2.  

Este padrão foi estabelecido para fornecer uma proteção razoável contra interferência 
prejudicial em uma instalação médica/odontológica típica. No entanto, com a 
proliferação de equipamentos transmissores de radiofrequência e outras fontes de 
interferência elétrica e eletromagnética em ambientes de assistência médica (i.e., 
telefones celulares, rádios intercomunicadores, equipamentos elétricos, RFID), é 
possível que altos níveis dessas interferências, por conta de proximidade ou 
intensidade da fonte, possam interferir no desempenho deste equipamento. Nesse 
caso, o dispositivo pode retornar ao modo de operação após a intervenção do usuário 
ou por recuperação-automática. 
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Geral ADVERTÊNCIAS:  

• Não é permitida nenhuma modificação deste equipamento.  

• Somente para configuração do suporte da roda: a tela tátil deve ser sempre 
conectada ao suporte após a montagem. 
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1 Introdução 

O scanner intrabucal iTero Element 5D é um sistema integrado de hardware (scanner) e software de última 
geração da Align Technology. 

Este sistema tudo-em-um está disponível com um leitor totalmente interativo, com tela tátil e fácil-de-usar. A 
topografia dos dentes de um paciente pode ser visualizada na tela conforme eles são digitalizados, e a 
determinação do grau de oclusão da mordida pode ser analisada quando a digitalização estiver concluída. 

O sistema iTero Element 5D combina: 

• Digitalização 3D: Gravação e visualização de dados topográficos 3D e imagem 2D com uma câmera 
intra-oral. 

• Tecnologia NIRI: captura de dados sob a superfície do dente sem radiação prejudicial, para ser usado 
como um auxílio diagnóstico para a detecção de lesões cariosas interproximais acima da gengiva e para 

monitorar o progresso dessas lesões. Para mais informações sobre NIRI, consulte a seção 1.5. 

O software iTero também inclui recursos administrativos que permitem ao usuário: 

• Preencher uma nova receita 

• Fazer um novo pedido para um paciente já existente ou novo paciente 

• Visualizar pedidos em andamento 

• Revisar e/ou rastrear pedidos anteriores 

1.1 Uso Previsto 

O iTero Element 5D é um scanner intrabucal com os seguintes recursos e propósito de uso: 

• O recurso de digitalização óptica (CAD/CAM) do iTero Element 5D tem o propósito/é indicado para o 
uso no registro de imagens topográficas de dentes e dos tecidos orais. Os dados gerados pelo iTero 
podem ser usados em conjunto com a produção de aparelhos dentários (p. ex. alinhadores, aparelhos 
ortodônticos, expansores etc.) e acessórios. 

• O software iTero Element 5D é usado com o scanner iTero na captura de imagens digitais 3D dos 
dentes, tecidos moles e cavidades orais e registros oclusais. O software controla o processamento dos 
dados, facilitando a integração dos dados e exportando os dados para a fabricação CAD/CAM de 
restaurações dentárias, dispositivos ortodônticos, abutments e acessórios. Além de digitalizar dados, 
várias informações de casos e de pacientes podem ser importadas/exportadas ou usadas para fins de 
simulação. Outras funções estão disponíveis para verificação e manutenção do sistema e para 
utilização como ferramenta de gerenciamento de pedidos. 

• A funcionalidade NIRI do iTero Element 5D é um auxiliar de diagnóstico para a detecção de lesões de 
cáries interproximais acima da gengiva e para monitorar o progresso de tais lesões. 

1.2 Benefícios 

O sistema iTero Element 5D oferece importantes vantagens em relação aos métodos existentes de 
produção de coroas, incluindo a digitalização sem pó, maior precisão na produção de coroas e feedback 
imediato durante o processo de digitalização. 

Consulte o nosso site http://www.itero.com para aprender como o Serviço iTero pode beneficiar o seu 
negócio aumentando a satisfação do paciente, aprimorando os resultados clínicos e realçando a eficiência 
do consultório. 

http://www.itero.com/
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1.3 Hardware do iTero Element 5D 

O scanner iTero Element 5D está disponível em dois modelos: 

• Configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

• Configuração de laptop iTero Element 5D (disponível apenas em países selecionados) 

Consulte http://www.itero.com/en/products/itero_element_flex para ver os requisitos mínimos do sistema. 

1.3.1 Configuração do suporte com rodas 

Vista frontal do sistema 

 

A Tela tátil 

B Interruptor de energia 

C LED de energia 

D Leitor 

E Suporte 

F Distância entre os eixos 

Figura 1: Vista frontal da configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

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


 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 3 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

Vista traseira do sistema 

 

A Conector do leitor 

B Cabo do leitor 

C Cabo de energia da tela 

Figura 2: Vista traseira da configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

1.3.2 Configuração do laptop iTero Element 5D 

 

A Tela tátil do 
laptop 

B Hub do iTero 
Element 5D 

C Leitor e 
suporte 

Figura 3: Configuração do laptop iTero Element 5D 
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1.3.2.1 Configuração do laptop iTero Element 5D 

Para garantir a máxima proteção do sistema, recomenda-se seguir as instruções abaixo ao transportar o 
sistema: 

1. Prenda a ponteira de proteção azul no leitor. 

2. Coloque todos os itens no estojo de transporte fornecido para transportar o sistema entre consultórios. 

  
Figura 4: Configuração do laptop iTero Element 5D no estojo de transporte fornecido 

3. Certifique-se de que o estojo seja mantido seco para proteger os componentes do sistema contra a 
umidade. 

1.3.3 Leitor do iTero Element 5D 

 

A Ponteira 
descartável 

B Touchpad 

C Botões 
laterais: 
Digitalizar, 
ligar/desligar, 
ativar o 
touchpad 

D Saídas de Ar 

E Cabo 
removível do 
leitor, com 
conector 
USB 

Figura 5: leitor do iTero Element 5D 

Nota: A fim de proteger o cabo do leitor se for aplicada muita força de tração, a tampa do cabo foi projetada 
para se desconectar do leitor. Se isso acontecer, reconecte-o com cuidado. 
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1.3.3.1 Ponteiras do leitor 

Existem 2 tipos de ponteiras do leitor: 

• Ponteira protetora: quando o scanner não estiver em uso, use a ponteira de proteção azul para 
proteger a superfície óptica do leitor. 

• Ponteira descartável: antes de digitalizar um paciente, coloque uma nova ponteira descartável. 

  

Figura 6: Ponteira protetora Figura 7: Ponteira descartável 

1.3.3.1.1 Substituindo as ponteiras do leitor após cada paciente 

As ponteiras do leitor destinam-se ao uso de um único paciente e devem ser descartadas e substituídas 
após cada paciente, a fim de evitar a contaminação cruzada. 

Antes de digitalizar um paciente, você será solicitado a confirmar que uma nova ponteira está acoplada ao 

leitor, conforme descrito na seção 4.1.2. 

ATENÇÃO: Descartar as ponteiras usadas de acordo com os procedimentos operacionais padrão 
ou com as regulamentações locais para remoção de lixo hospitalar contaminado. 

 

Para substituir a ponteira do leitor: 

1. Pressionando levemente o centro do leitor, puxe a ponteira lentamente para fora do leitor e descarte. 

 
Figura 8: Removendo uma ponteira do leitor 
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ATENÇÃO: SUPERFÍCIE ÓPTICA! 

NÃO toque na superfície óptica. O contato pode causar danos. Se for necessário limpar, use os tecidos 
anti-estáticos encontrados dentro da caixa de ponteiras. Para mais detalhes, consulte as instruções na 
caixa de ponteiras. 

 
Figura 9: Superfície óptica do leitor 

2. Limpe e desinfete o leitor, conforme descrito na seção 10.2. 

3. Deslize delicadamente uma nova ponteira na ponta do leitor até que se encaixe com um clique. 

Nota: Se o scanner não for usado imediatamente depois, prenda a ponteira de proteção azul. 

 
Figura 10: Deslize suavemente a nova ponteira até o lugar 

1.4 Software do iTero Element 5D 

O sistema iTero Element 5D contém os seguintes recursos exclusivos de software: 

• Confirmação de que uma nova ponteira do leitor é usada antes da digitalização, descrita na seção 4.1.2 

• Alternância entre a exibição 3D e no visor durante a digitalização, descrita na seção 4.2.4 

• Alternância entre o modo colorido e NIRI no visor durante a digitalização, descrita na seção 4.2.5 

• Visualização de uma área de interesse após a digitalização usando a ferramenta Revisão, descrita na 

seção 4.3.6 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 7 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

Os novos sistemas de suporte com rodas iTero Element 5D vêm com o software instalado.Para instalar o 

software em uma configuração de laptop iTero Element 5D, consulte a seção 2.2. 

1.5 Trabalhando com imagens próximas ao infravermelho (NIRI) 

O NIRI é um método de espectroscopia que utiliza a região próxima ao infravermelho do espectro 
eletromagnético (850 nm) para fornecer imagens da área abaixo da superfície do dente. 

 
Figura 11: Espectro de luz visível mostrando o NIRI no comprimento de onda de 850 nm 

Quando o leitor estiver posicionado acima do dente, o NIRI fornecerá imagens da área abaixo da superfície 
do dente. 

A translucidez da estrutura é mostrada no nível de brilho da imagem NIRI - quanto maior a translucidez, 
mais escuro o objeto e vice-versa.O esmalte dos dentes é translúcido para o NIRI e aparecerá escuro. 
Dentina e qualquer interferência no esmalte, por exemplo, cárie, são reflexivas e causam dispersão da luz e, 
portanto, terão aparência brilhante.  

 

A Leitor posicionado na 
superfície do dente 

B O esmalte dos dentes é 
translúcido 

C Dentina e cárie são 
reflexivas 

Figura 12: Conceito reflexivo - esmalte saudável é translúcido enquanto dentina e cárie são reflexivas 

E S P E C T R O  V I S Í V E L  

Ondas de rádio 

AM FM TV Radar  

Infravermelho 
Ultra-
violeta 

Raios-X Raios gama 

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 
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Nota: A imagem NIRI deve ser usada em conjunto com o tratamento padrão atual para detecção de cárie e 
não o substitui. 

Para obter mais informações sobre o uso do NIRI e os benefícios clínicos, consulte http://storagy-itero-
production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf  

1.6 Sobre este documento 

Este documento fornece informações gerais e uma visão geral do aplicativo iTero Element 5D.Além disso, 
descreve como montar o sistema, instalar o software nas configurações de laptop iTero Element 5D, iniciar 
e desligar o sistema, como manipular o leitor e o cabo, como limpar e desinfetar o leitor e como substituir as 
pontas do leitor após cada paciente. 

http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf
http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-Element-5D-Clinical-Guide.pdf
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2 Primeiros passos 

2.1 Instruções de montagem 

2.1.1 Montando a configuração do suporte com rodas do scanner iTero Element 5D 

Siga as instruções abaixo para montar o suporte com rodas do scanner iTero Element 5D. 

 

 

Energia AC 

 

Bateria 

 

Clique em 

 

Energia CC 

 

Botão 
liga/desliga 

 

Leitor 

 

2 pessoas são 
necessárias para 
a instalação 

 

A Suporte 

com rodas 

B Ponteira 

com cabo 

C Suporte da 

ponteira 

D Tela tátil 

HD 

E Bateria 

externa 

F Cabo de 

energia 

 

1. Verifique o conteúdo das caixas. 

 

2. Conecte o extensor ao suporte 

com rodas. 

 

3. Aperte os dois parafusos Allen 

usando a chave Allen maior. 

 

4. Remova a tampa da parte de 

trás do cabo. 

 

5. Acople o suporte do leitor à 

frente do suporte com rodas. 
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6. Segure o suporte.  

 

7. Aperte a parte traseira do 

suporte do leitor com o parafuso 

Allen usando a chave Allen 

menor. 

 

8. Recoloque a tampa atrás do 

cabo. 

 

9. Remova a tampa magnética da 

parte de trás do quadro do 

suporte com rodas. 

 

10. Solte os parafusos e remova a 

tampa da bateria. 

 

11. Deslize a bateria para dentro do 

slot da bateria e aperte os 

parafusos. 

 

12. Levante a tela tátil para montá-

la. 

 

13. Vire o scanner e aperte o 

parafuso para prender a tela. 

 

14. Conecte o cabo de energia à 

porta marcada como DC, 

conforme mostrado na próxima 

imagem. 
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Cabo de energia inserido.  

 

15. Acople a tampa magnética 

traseira. 

 

16. Coloque o leitor no suporte. 

 

17. Conecte o cabo do leitor na 

parte traseira da tela tátil. 

 

18. Conecte o cabo de energia na 

parte inferior do suporte com 

rodas. 

 

19. Prenda o cabo na parte inferior 

do suporte com rodas com o 

grampo. 

 

20. Posicione a webcam na tela tátil 

para treinamento remoto ou 

sessões de suporte. 

 

21. Conecte a webcam à porta USB 

na parte inferior da tela tátil. 

 

22. Conecte o cabo de energia na 

tomada elétrica e pressione o 

botão Liga/Desliga para ligar o 

scanner. 
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2.1.2 Montando a configuração de laptop do scanner iTero Element 5D 

Siga as instruções abaixo para montar a configuração de laptop do scanner iTero Element 5D. 

 

A Hub e cabo de energia do hub 

B Suporte 

C Ponteira e cabo do ponteira 

D Cabo USB para conectar o 

laptop ao hub 

 

 

1. Coloque o leitor no suporte 

 

2. Conecte o cabo de energia do 

hub ao hub. 

 

3. Conecte o cabo USB ao hub. 

 

4. Conecte o cabo USB ao laptop. 

 

5. Conecte o cabo do leitor ao hub. 

6. Conecte o cabo de energia do 

hub na tomada elétrica AC. 

Observações: 

• O hub deve estar conectado 
a uma tomada de parede AC 
em todos os momentos 

• O laptop deve estar 
conectado a uma tomada de 
parede AC durante a 
digitalização intrabucal. 
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2.2 Instalando o software iTero Element 5D - configuração de laptop 

Os novos sistemas de suporte com rodas do iTero Element 5D vêm com o software instalado, mas o usuário 
deve instalar o software nos sistemas de configuração de laptop iTero Element 5D. 

Nota: Antes de instalar o software de configuração de laptop iTero Element 5D, instale todas as 
atualizações disponíveis do Windows. Os computadores novos com Windows devem realizar as 
atualizações automaticamente. 

Para instalação e configuração adequadas do software do seu sistema de configuração do laptop iTero 
Element 5D, certifique-se do seguinte: 

• O leitor fica encaixado ao suporte e conectado ao hub 

• O hub está conectado ao laptop 

• O laptop está conectado à tomada elétrica da parede durante toda a instalação do software 

Para instalar o software iTero Element 5D em uma configuração de laptop iTero Element 5D: 

1. Instale todas as atualizações disponíveis do Windows. 

a. Para verificar se há atualizações do Windows, abra a janela Configurações do Windows (tecla 
Windows + I) e clique em Atualização & Segurança  

b. Clique emAtualização do Windows. 

c. Clique em Verificar atualizações para ver se existem novas atualizações disponíveis. 

2. Na caixa de entrada do e-mail registrado, procure o e-mail “Seu iTero foi enviado”, que inclui as 
instruções de download. 

3. Clique no link para acessar a página de download do software ou acesse http://download.itero5D.com. 

4. No site, clique no botão Primeiros Passos. O arquivo FirstTimeInstaller.exe será baixado. 

5. Execute o arquivo de instalação baixado e siga as instruções na tela para concluir a instalação do 
software iTero. 

A tela de Boas-vindas é exibida. Proceda como descrito na seção 2.3, below. 

http://download.itero5d.com/


 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 14 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

2.3 Efetuando login no scanner iTero Element 5D pela primeira vez 

Quando você liga o iTero Element 5D pela primeira vez, a tela de Boas-vindas é exibida: 

 
Figura 13: Tela de Boas-vindas 

Selecione o idioma desejado e um dos seguintes modos: 

• Modo de Demonstração: Permite se familiarizar com os recursos do scanner e executar digitalizações 

para prática sem enviar as digitalizações. Para mais informações, consulte a seção 2.4. 

• Registro de Aquisição: Permite registrar o scanner.Para mais informações, consulte a seção 2.5. 

Nota: Se você selecionar a opção Modo de demonstração antes da opção Registro de Aquisição, será 
necessário reiniciar o scanner para acessar a opção Registro de Aquisição. 

2.4 Trabalhando no Modo de Demonstração 

O Modo de Demonstração foi desenvolvido para treinar novos membros da equipe e praticar a digitalização. 
O Modo de Demonstração está disponível a qualquer momento para práticas odontológicas de treinamento 
em um equipamento iTero Element 5D, para técnicas de digitalização, guia de instruções para formulários 
de prescrição, tipos de casos, e para a familiarização com a interface do iTero. O Modo de Demonstração 
apresenta todos os aspectos do processo de digitalização e inclui uma grande variedade de casos de 
amostra, como casos clínicos, casos Invisalign e casos restauradores. Além disso, casos de demonstração 
que podem ser usados para fins de demonstração e treinamento da ferramenta iTero Element 5D Review e 
indicações clínicas mostradas pelo NIRI são exibidos. 

Quando o Modo de Demonstração estiver em uso para a prática de digitalização, um fundo levemente 
listrado e uma etiqueta vermelha no canto superior esquerdo indicarão que o Modo de Demonstração está 
em execução no momento. O Modo de Demonstração está disponível na tela de Boas-vindas ao efetuar 
login pela primeira vez ou a qualquer momento, pressionando o logotipo do iTero na tela inicial. 

Nota: As digitalizações capturadas no Modo de Demonstração não podem ser salvas ou enviadas para o 
tratamento do paciente. 
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Para entrar no Modo de Demonstração após efetuar login: 

1. Toque no logotipo do iTero Element na parte superior da tela do scanner. 

 
Figura 14: Logotipo do iTero Element 

2. Toque em Modo de Demonstração. 

 
Figura 15: Opção Modo de Demonstração 

A janela Login é exibida, permitindo selecionar o usuário de demonstração. 

 
Figura 16: Janela de login com uma lista de usuários de demonstração 
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3. Para visualizar os casos do iTero Element 5D, selecione o usuário do iTero Dr. Demo na lista suspensa 
Nome do Dentista. 

 
Figura 17: Botão Login de Demonstração 

4. Toque em Login de Demonstração. 

A tela inicial do Modo de Demonstração é exibida, com o Modo de Demonstração mostrado na parte 
superior esquerda da janela. 

 
Figura 18: Tela inicial do Modo de Demonstração 
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5. Para visualizar os casos de demonstração, toque em Pedidos para exibir uma lista de pedidos em 
andamento no momento, bem como uma lista de pedidos anteriores. 

Além dos exemplos de tipos de digitalização restauradores e ortodônticos, os seguintes casos de 
demonstração do iTero Element 5D são exibidos na lista de Pedidos Anteriores: 

o Demonstração, NIRI 5D 

o Demonstração, cárie proximal 5D 

o Demonstração, 5D com restaurações 

 
Figura 19: casos de demonstração do iTero Element 5D exibidos na lista de pedidos anteriores 
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6. Toque no caso de demonstração desejado. 

O caso selecionado é expandido para mostrar as seguintes opções: 

 
Figura 20: Painel Pedidos Anteriores - opções 

Para mais informações sobre como trabalhar com pedidos, consulte a seção 6. 

2.4.1 Sair do Modo de Demonstração 

Para sair do Modo de Demonstração: 

• Toque no logotipo iTero Element e depois toque em Sair da Demonstração para sair do modo de 
demonstração. 

 
Figura 21: Saindo do Modo de Demonstração 
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2.5 Registrando o scanner - processo de Registro de Aquisição 

Ao registrar o scanner, você precisa do seguinte para concluir o processo de registro: 

• Nome de Usuário 

• Senha do Usuário 

• ID da Empresa 

Você receberá um e-mail de um representante do iTero com credenciais de login e informações detalhadas 
sobre como fazer o processo de Registro de Aquisição. 

Nota: Se você acessou o Modo de Demonstração na página de Boas-vindas antes de registrar o scanner, 
será necessário reiniciar o scanner para acessar a opção Registro de Aquisição. 

Para registrar o scanner: 

1. Selecione o idioma desejado. 

2. Toque em Registro de Aquisição. 

A página de  Conexão  é exibida. 

 
Figura 22: Selecionando a rede 
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3. Selecione a conexão de rede desejada e toque em Avançar. 

A comunicação com a Align é verificada. 

 
Figura 23: Verificando a comunicação com a Align 

4. Quando a verificação estiver concluída, toque em Avançar. 

A página de Fuso Horário é exibida. 

 
Figura 24: Selecionando seu fuso horário 
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5. Toque em Avançar se o fuso horário padrão estiver correto ou selecione seu fuso horário na lista 
suspensa e toque em Aplicar. 

A página Registrar Sistema é exibida. 

 
Figura 25: Registrando o Sistema para personalizar a configuração 

6. Digite seu e-mail, senha e ID da empresa nos campos fornecidos e toque em Registrar. 

A página Configuração do Scanner é exibida, mostrando seu pacote de assinatura do iTero. 

 
Figura 26: Pacote de assinatura iTero 
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7. Toque em Avançar. 

A página Acordo de Licença é exibida. 

 
Figura 27: Acordo de licença 

8. Após revisar o acordo de licença, marque a caixa de seleção para aceitar os termos do acordo e então 
toque em Avançar. 

O sistema verifica se há uma atualização e será atualizado para a versão mais recente, se relevante. 

 
Figura 28: Verificando atualizações. 
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9. Toque em Avançar. 

O sistema foi registrado e está pronto. 

 
Figura 29: O sistema está registrado e pronto 

10. Toque em Efetuar Login no iTero Element para efetuar login no sistema, conforme descrito na seção 
a seguir. 
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3 Trabalhando com o scanner iTero Element 5D 

3.1 Efetuando login no scanner 

Quando o scanner for ligado, a janela de Login será exibida. 

 
Figura 30: Janela de login 

Certifique-se de ter as informações da sua conta MyAligntech prontas ao fazer login no scanner iTero. Você 
precisará do seu nome, e-mail da conta e senha. Preencha todos os campos necessários e toque no botão 
Login. 

Para efetuar login no scanner: 

1. Selecione seu nome de usuário na lista suspensa Nome do Dentista. 

2. Digite o endereço de e-mail usado ao se registrar no myaligntech.com. Seu endereço de e-mail será 
exibido automaticamente se você tiver selecionado a caixa de opção Lembrar-Me em uma sessão de 
login anterior. 

3. Digite sua senha. Se você esqueceu sua senha, poderá redefini-la, conforme descrito na seção 3.1.1. 

4. Marque a caixa de seleção Lembrar-Me para que o sistema lembre seu endereço de e-mail em sessões 
futuras. Você ainda precisará digitar sua senha para acessar o scanner. 

5. Clique em Login. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 25 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

A tela inicial do iTero Element 5D é exibida. 

 
Figura 31: Tela inicial do iTero Element 5D  

3.1.1 Redefinindo sua senha 

Você pode redefinir sua senha, se necessário. 

Para redefinir sua senha: 

1. Na janela Login toque em Esqueci a Senha. 

 
Figura 32: Botão Esqueci a Senha 

Uma janela é exibida, descrevendo o que você deve fazer a seguir. 
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Figura 33: Campo de e-mail para a senha esquecida 

2. No campo E-mail, digite o endereço de e-mail que você usou para se registrar no myaligntech.com. 

3. Clique em Enviar. 

Sua pergunta de segurança predeterminada é exibida. 

 
Figura 34: Campo de resposta de segurança 

4. Digite a resposta para sua pergunta de segurança. 

Uma senha temporária será enviada a você. 

5. Use a senha temporária para efetuar login no myaligntech.com e então redefina sua senha. 

6. Se você não souber o seu endereço de e-mail registrado, entre em contato com o Suporte ao Cliente iTero. 
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3.2 Efetuando logout no scanner 

Para proteger as informações do paciente, você deve efetuar logout do scanner quando ele não estiver em uso. 

Por padrão, você será desconectado após um período predefinido de inatividade, que pode ser definido nas 

configurações de Login, descritas na seção 3.6.3.1. 

Para efetuar logout no scanner: 

1. Toque  para retornar à tela inicial. 

2. Toque  para se desconectar do sistema. 

A janela Login é exibida, pronta para o próximo usuário efetuar login no sistema. 

3.3 Desligando o scanner 

É recomendável desligar o sistema no final de cada dia para permitir que as atualizações sejam instaladas. 

Para desligar o scanner: 

1. Feche todos os arquivos e aplicativos. 

2. Pressione e solte o botão Ligar/Desligar, localizado na parte inferior direita da tela, para desligar o 
sistema. 

Aviso: Manter o botão pressionado por mais de 4 segundos ativa uma redefinição definitiva, o que pode 
causar problemas como telas cinza e azul. 

3.4 Movendo o scanner dentro do consultório 

O scanner iTero Element 5D pode ser movido dentro do consultório. 

Para mover o scanner: 

1. Verifique se o leitor está firmemente posicionado no suporte. 

2. Desconecte o sistema da tomada de parede. 

3. Coloque o sistema em seu novo local e ligue-o a uma tomada de parede. 

3.5 Interface do usuário 

O sistema iTero Element 5D fornece uma interface de usuário intuitiva para a realização de digitalizações 
para uso na Ortodontia e na Reabilitação Oral. A tela tátil e os botões do leitor são usados para seguir as 
instruções da tela durante o processo de digitalização. 
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Para obter uma lista dos gestos da tela tátil que podem ser usados, consulte a seção 3.5.2. 

 
Figura 35: Tela inicial do iTero Element 5D  

Os seguintes botões são exibidos na tela inicial: 

 

Bateria: Toque para visualizar a carga restante da bateria externa do iTero. 

Um indicador de bateria será exibido, mostrando a porcentagem de carga restante da 
bateria. Quando o ícone da bateria exibe um símbolo de raio, a bateria está sendo 
carregada. 

 
Figura 36: Carga restante da bateria 

 

Centro de Aprendizagem: Toque para acessar materiais de treinamento e vídeos 
educativos para o seu scanner iTero Element 5D.  

 

Bloquear: toque para se desconectar da sua conta sempre que o iTero Element 5D 

não estiver em uso, conforme descrito na seção 3.2.Isso ajudará a garantir que a 

prática odontológica seja compatível com a HIPAA e que todas as informações 
médicas estejam seguras.  

Dica: Você deve bloquear o sistema enquanto efetua a limpeza, para evitar entradas 
não intencionais. 

 

Configurações: toque para ajustar as preferências do seu iTero Element 5D, por 
exemplo, configuração da ponteira, localização, configurações do usuário e mais.  

 Para mais informações, consulte a seção 3.6. 
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Ajuda:toque para exibir uma  tela sobreposta de Ajuda, com dicas para ajudar nas 

funções e ferramentas de navegação. 

 
Figura 37: Tela de Ajuda 

Nesta visualização, o botão muda para .Toque no botão para obter assistência 
remota do Suporte ao Cliente.  O Suporte ao Cliente está disponível em todas as 
telas de Ajuda. 

Nota: Ligue para o Suporte ao Cliente antes de tentar se conectar remotamente.  

Toque em qualquer lugar para fechar a tela de Ajuda e retornar à tela relevante. 

 

Nova Digitalização:Toque para abrir a janela de Nova Digitalização para preencher 
o Rx antes de iniciar uma nova digitalização.  

 Para mais informações, consulte a seção 4. 

 

Pacientes:Toque para visualizar a página Pacientes com uma lista de todos os 
seus pacientes, números do prontuário e data da última digitalização.  

  Para mais informações, consulte a seção 5. 

 

Pedidos: Toque para exibir uma lista de todos os seus pedidos.  

Para mais informações, consulte a seção 6. 
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Mensagens: Toque para ver suas mensagens da Align Technology.  

Para mais informações, consulte a seção 7. 

Os botões Bateria e Configurações também são exibidos em cada uma das janelas do scanner, conforme 

descrito na seção 3.5.1. 

3.5.1 Barra de ferramentas do scanner 

A barra de ferramentas a seguir é exibida na parte superior de cada janela do scanner: 

 

Os 4 botões centrais indicam o status atual do processo de digitalização. 

 

Toque para retornar à tela inicial. 

 Exibe o estágio atual do processo de digitalização, também indicado pelo botão relevante, 
que é destacado na barra de ferramentas. 

 
Toque para retornar à janela Nova Digitalização para visualizar o Rx, conforme descrito na 

seção 4.1. 

 
Toque para passar para o modo Digitalizar para digitalizar o paciente, descrito na seção 

4.2. 

 
Toque para ir para o modo Visualizar para visualizar o modelo digitalizado, descrito na 

seção 4.3. 

 Toque para enviar o modelo digitalizado ao laboratório, descrito na seção 4.4. 

 

Toque para visualizar a carga restante da bateria externa do iTero. 

Um indicador de bateria será exibido, mostrando a porcentagem de carga restante da bateria. 
Quando o ícone da bateria exibe um símbolo de raio, a bateria está sendo carregada. 

 
Figura 38: Carga restante da bateria 

 
Toque para ajustar as preferências do seu iTero Element 5D, por exemplo, configuração da 
ponteira, localização, configurações do usuário e mais.  

Para mais informações sobre as preferências de Configurações, consulte a seção 3.6. 
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 Toque para exibir uma tela de Ajuda em sobreposição, com dicas para ajudar nas funções 
e ferramentas de navegação. 

 
Figura 39: Tela de Ajuda 

Nesta visualização, o botão muda para . Toque no botão para obter assistência remota 

do Suporte ao Cliente.  O Suporte ao Cliente está disponível em todas as telas de Ajuda. 

Toque em qualquer lugar para fechar a tela de Ajuda e retornar à tela relevante. 

3.5.2 Gestos da tela tátil 

O aplicativo iTero Element 5D suporta gestos na tela tátil (também conhecidos como multi-touch). Estes 
gestos são movimentos predefinidos usados para interagir com dispositivos multi-touch. 

Exemplos de gestos comuns da tela tátil: 

   
Toque Toque duplo Manter pressionado 

   
Rolagem Girar Deslizar 

   
Panorâmica Reduzir o zoom Aumentar o zoom 
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3.6 Definindo as configurações do scanner 

As configurações do scanner permitem definir suas preferências e as configurações exibidas por padrão 
quando você usa o scanner. 

Para definir as configurações do scanner: 

1. Clique no botão  

A janela Configurações é exibida. 

 
Figura 40: Janela Configurações 

2. Toque nas configurações que você deseja definir. 

o Configurações do computador, descritas na seção 3.6.1 

o Configurações do usuário, definidas na seção 3.6.2 

o Configurações do sistema, definidas na seção 3.6.3 

A janela relevante é aberta. 

3. Faça as alterações e toque em  para salvar as alterações e retornar à janela Configurações. 
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3.6.1 Definindo as configurações do Computador 

As configurações do Computador permitem definir as configurações de brilho, volume, Wi-Fi e fuso horário 
do scanner. 

3.6.1.1 Definindo a configuração de brilho padrão 

Para definir a configuração de brilho padrão, toque no botãoBrilho, mova a alavanca até o nível de brilho 

desejado e toque em   para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações . 

 
Figura 41: Configurações de brilho 

3.6.1.2 Definindo a configuração de volume padrão 

Para definir o volume padrão do sistema, toque no botão Volume , mova o cursor deslizante para o nível de 

volume desejado e toque em  para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações . 

 
Figura 42: Configurações de volume 

Além dos sons do sistema, as configurações de volume definem o volume do conteúdo do Centro de 

aprendizagem . 
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3.6.1.3 Definindo as configurações de Wi-Fi 

Na primeira vez em que você conectar o scanner à rede Wi-Fi da clínica, será necessário adicionar sua 
senha. Depois disso, por padrão, o scanner se conectará automaticamente. 

Para conectar-se à rede Wi-Fi: 

1. Toque no botão Wi-Fi. 

Uma lista de redes Wi-Fi próximas será exibida. 

 
Figura 43: Lista de redes Wi-Fi próximas 

2. Selecione a rede da sua clínica e clique em Conectar. 

3. Digite sua chave de segurança de rede (senha) na janela que se abre e clique em Conectar. 

 
Figura 44: Conectando-se à rede Wi-Fi da clínica 

O scanner se conectará à rede Wi-Fi e o status mudará para Conectado. 
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4. Se você não deseja se conectar à rede automaticamente, toque na rede à qual está conectado e depois 
toque em Esquecer. 

Você precisará selecionar a rede necessária e inserir a senha do Wi-Fi na próxima vez em que desejar 
se conectar. 

 
Figura 45: Esquecendo ou Desconectando-se da rede 

5. Para desconectar-se da rede, clique em Desconectar. 

6. Toque  para salvar suas configurações e retornar à janela Configurações. 
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3.6.1.4 Definindo seu fuso horário  

Para definir seu fuso horário, toque no botão Fuso Horário , selecione seu fuso horário na lista suspensa e 

depois toque   para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações . 

 
Figura 46: Configurações de fuso horário 

Nota: As configurações de fuso horário podem ser acessadas somente quando você estiver conectado ao 
scanner. 
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3.6.2 Definindo as configurações do Usuário 

As configurações do Usuário permitem que cada usuário defina as configurações exibidas por padrão 
quando um usuário específico efetua login no scanner. 

3.6.2.1 Definindo as configurações de digitalização 

Você pode definir as configurações padrão que são levadas em conta ao digitalizar um paciente 

Para definir as configurações de digitalização: 

1. Toque no botão Configurações de Digitalização. 

 
Figura 47: Janela Configurações de Digitalização 
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2. Selecione suas preferências de digitalização padrão na janela Configurações de Digitalização. 

Configuração de 
digitalização 

Opções de digitalização 

Posição de 
Digitalização 

Selecione sua posição enquanto digitaliza o paciente: 

• Atrás do paciente 

• Na frente do paciente 

Orientação do Gyro Selecione a orientação padrão do Gyro: 

• Ponteira do Leitor em Direção à Tela 

• Base do Leitor em Direção à Tela 

Orientação do 
Touchpad 

Selecione a orientação padrão do touchpad: 

• Ponteira do Leitor em Direção à Tela 

• Base do Leitor em Direção à Tela 

Caixa de seleção 
Espelhar mira do 
visor para mandíbula 
superior 

Marque esta caixa de seleção para definir a orientação do visor ao 
digitalizar a mandíbula superior. 

Caixa de seleção 
Mostrar cores 
durante a 
digitalização 

Marque esta caixa de seleção para digitalizar em cores, por padrão. 

Ordem de 
Digitalização 

Selecione a ordem de digitalização das mandíbulas: 

• Primeiro Mandíbula Superior 

• Primeiro Mandíbula Inferior 

Ordem da mandíbula 
restauradora 

Selecione a ordem de digitalização das mandíbulas no caso de tipos de 
casos restauradores: 

• Primeiro mandíbula oposta 

• Primeiro Preparo da Mandíbula 

Ordem Restauradora 
dos Preparos 

Selecione a ordem de digitalização dos dentes e arcos preparados para os 
tipos de casos restauradores: 

• Preparos Primeiro 

• Arco Primeiro 

• Sem Orientação 

Ativar dicas de 
orientação 

Marque esta caixa de seleção para exibir orientações ao digitalizar, 

conforme descrito na seção 4.2.1. 
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Configuração de 
digitalização 

Opções de digitalização 

Marque a caixa de 
seleçãoDestacar 
intervalo de 
digitalização 
recomendado 

Marque esta caixa de seleção para realçar apenas o intervalo da 
digitalização nos controles de navegação. 

 
Figura 48: Somente o intervalo de digitalização é destacado 

Comentários 
Adicionais de 
Digitalização 

Marque as caixas de seleção relevantes para exibir áreas de anatomia 

ausente durante a digitalização, conforme descrito na seção 4.2.3.1. 

• Ortodôntico  

• Restaurador 

3. Toque  para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 40 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

3.6.2.2 Definindo as configurações do Rx 

Você pode definir as configurações exibidas por padrão ao abrir a janela Detalhes da Digitalização para 
preencher um novo Rx. 

Para definir as configurações do Rx: 

1. Toque no botão Configurações do Rx. 

 
Figura 49: Janela Configurações do Rx  

2. Selecione suas preferências padrão do Rx na janela Configurações do Rx. 

Configuração do Rx Opções do Rx 

ID do dente Selecione o sistema padrão de identificação do dente: 

• FDI 

• ADA 

• Quadrante 

Sistema de 
Tonalidades 

Selecione o sistema de tonalidades padrão: 

• VITA Lumin 

• VITApan 3D Master 

• Outros 
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Configuração do Rx Opções do Rx 

Tipo de Caso Selecione o tipo de caso padrão: 

• Sem Padrão 

• Invisalign 

• iCast 

• iRecord 

• Fresamento lateral da cadeira 

• Invisalign + iRecord 

• Vivera 

• Vivera Pre-Debond 

• Restaurador 

Nota: A lista de opções disponíveis muda conforme seu pacote de 
assinatura. 

3. Toque  para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações. 

3.6.2.3 Definindo as configurações de assinatura 

Você pode definir as configurações padrão exibidas ao enviar um pedido ao laboratório. 

Para definir as configurações de assinaturas: 

1. Toque no botão Configurações de Assinatura. 

 
Figura 50: Janela Configurações de Assinatura 
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2. Defina suas configurações de assinatura padrão. 

Configuração de 
assinatura 

Opções de assinatura 

Licença Adicione o seu número de licença. 

Assinatura Adicione a sua assinatura 

Uso da Assinatura Selecione uma das seguintes opções de assinatura: 

• Assinar uma vez e salvar para uso em cada Rx 

• Não salvar minha assinatura (requer uma assinatura para cada Rx) 

• Desabilitar esta função (somente para este usuário) 

3. Toque  para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações. 

3.6.2.4 Definindo as configurações de idioma 

Toque no botão Idioma, selecione o idioma desejado na lista suspensa e toque em  para salvar suas 
alterações e retornar à janela Configurações . 

 
Figura 51: Janela Configurações de Idioma 
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3.6.3 Definindo as configurações do Sistema 

As configurações do Sistema permitem definir as configurações de login, executar diagnósticos, visualizar 
as licenças, visualizar as informações do sistema, sincronizar a configuração e definir as configurações de 
exportação. 

3.6.3.1 Definindo as configurações de login 

Para estar em conformidade com os regulamentos de privacidade e segurança, você será desconectado do 
scanner após um período predefinido de inatividade. Por padrão, esse período é definido como de 4 horas, 
mas você pode alterá-lo, se desejar. 

Para definir o período de inatividade: 

1. Clique no botãoConfigurações de Login. 

A janela Configurações de Login é exibida. 

 
Figura 52: Janela Configurações de Login 

2. Selecione o período de inatividade após o qual o usuário será desconectado do scanner. (Tempo 
mínimo:10 minutos, Tempo máximo:10 horas) 

3. Marque a caixa de seleção Manter login ativo durante a reinicialização do sistema para lembrar a 
senha do usuário se o sistema reiniciar antes do término do período de desligamento por inatividade. 

4. Toque  para salvar suas alterações e retornar à janela Configurações. 
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3.6.3.2 Executando diagnósticos 

Toque no botão Diagnóstico para verificar a conexão e a velocidade da rede. 

Para executar o diagnóstico do sistema: 

1. Toque no botão Diagnóstico. 

A conexão e a velocidade da rede são verificadas. 

 
Figura 53: Janela de diagnóstico 

2. Toque em  para retornar às Configurações janela. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 45 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

3.6.3.3 Licenças 

Toque no botão Licenças para visualizar uma lista de componentes de software de terceiros instalados no 

scanner e depois toque em  para retornar à janela Configurações. 

 
Figura 54: Janela Informações de Licenciamento 
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3.6.3.4 Informações do sistema 

Toque no botão Informações do Sistema para visualizar detalhes sobre as versões de software atualmente 

instaladas e os números de série e ID do hardware e, em seguida, toque em  para retornar à janela 
Configurações. 

 
Figura 55: Janela Informações do Sistema 

3.6.3.5 Configuração de sincronização 

Toque no botão Configuração de Sincronização para sincronizar quaisquer novas atualizações do 
servidor, por exemplo, novas opções de software. 

Toque em  para retornar à janela Configurações. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 47 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

3.6.3.6 Exportar configurações 

Você pode definir por quanto tempo os arquivos exportados devem ser mantidos antes de serem excluídos. 
Além disso, você pode visualizar o endereço de rede local dos arquivos exportados, em negrito (começando 
com "\\"). Este endereço é acessível em qualquer computador da rede local. 

Nota: Se necessário, você pode exportar os arquivos a qualquer momento no MyiTero. 

Para editar as configurações de exportação: 

1. Toque no botão Exportar Configurações. 

2. Selecione o número de dias após os quais os arquivos exportados devem ser excluídos.  Por padrão, 
isso está definido como 30 dias. 

 
Figura 56: Janela Exportar Configurações - excluindo arquivos exportados 

3. Se desejar, clique em Limpar Dados de Exportação Agora para excluir imediatamente os arquivos 
exportados. 

4. Toque  para retornar à janela Configurações. 
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4 Iniciando uma nova digitalização 

Toque no botão Nova Digitalização para iniciar o processo de digitalização. 

 

A janela Nova Digitalização é exibida, bem como uma barra de ferramentas que mostra seu progresso ao 
longo do processo de digitalização. 

 
Figura 57: Janela Nova Digitalização mostrando um Rx vazio e a barra de progresso na parte superior da janela 

O processo de digitalização requer as seguintes etapas, que são exibidas na barra de ferramentas: 

 
 

 
Preenchendo o Rx, descrito na seção 4.1 

 
Digitalizando o paciente, descrito na seção 4.2 

 
Visualizando a digitalização, descrito na seção 4.3 

 
Enviando a digitalização ao laboratório, descrito na seção 4.4 

Seu progresso atual é destacado na barra de ferramentas. 
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4.1 Preenchendo o Rx 

A primeira etapa do processo de digitalização é preencher o Rx (prescrição).  A janela Nova Digitalização 
permite inserir os detalhes do paciente, bem como os detalhes sobre o tipo de caso.  Os campos marcados 
com um asterisco vermelho são obrigatórios. 

Depois de preencher o Rx, você pode clicar  para passar para o modo Digitalização e digitalizar o 

paciente, conforme descrito na seção 4.2. 

Para preencher o Rx: 

1. Digite o nome e o sobrenome do paciente nos campos fornecidos. 

2. Na lista suspensa Tipo de caso selecione o tipo de caso desejado. 

Nota: A lista de tipos de casos exibidos depende do seu pacote de assinatura. 

 
Figura 58: Selecionando o tipo de caso desejado 

Os seguintes tipos de casos estão disponíveis por padrão, dependendo se você possui um pacote de 
assinatura Restaurador ou Ortodôntico: 

o iRecord: Uma digitalização simples, sem modificação adicional, usada principalmente para 
referência e em vez de armazenar o modelo de gesso, conforme exigido por lei. (Esse tipo de caso 
pode ser alterado posteriormente para iCast ou Invisalign, se necessário.) 

o Fresamento Lateral da Cadeira: Uma digitalização restauradora sem a necessidade de enviar a 
digitalização a um laboratório para modelagem e fresagem. 

o iCast: O mesmo que o iRecord, mas mostrando o modelo ABO e uma etapa de modelagem que 
pode remover dados não utilizados e ajustar a mordida, se necessário. (Esse tipo de caso pode ser 
alterado posteriormente para Invisalign, se necessário.) 

o Invisalign: A digitalização básica para o tratamento Invisalign. O modelo deve ser digitalizado sem 
quaisquer furos para garantir que os alinhadores se encaixem perfeitamente com os dentes do 
paciente. 



 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 50 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

o Vivera: Uma digitalização simples, sem modificações adicionais, para a criação de um retentor claro 
que é semelhante a um alinhador Invisalign individual, que mantém a posição dos dentes após o 
tratamento. 

o Vivera Pre-Debond: Uma digitalização feita em pacientes enquanto seus aparelhos ainda estão 
fixos.Os retentores Vivera são então fornecidos na consulta de extração. 

o Invisalign + iRecord: Grava o arquivo (iRecord) e carrega uma digitalização Invisalign ao portal 
IDS.Salva duas digitalizações distintas, conforme pode ser solicitado para fins de reembolso de 
seguro. 

o Restauradora: Uma digitalização que você precisa enviar a um laboratório para modelagem ou 
fresagem. 

▪ Expandido - 6 dentes são digitalizados 

▪ Quadrante - 4-6 dentes são digitalizados para uma única coroa 

▪ Arco completo - todos os dentes são digitalizados 

▪ Referência - não há seleção de nenhum dente preparado ou restauração 

 

A janela Nova Digitalização é exibida, de acordo com o tipo de caso selecionado. 

 
Figura 59: Janela Nova Digitalização - tipo de caso iRecord 

3. Dependendo do tipo de caso selecionado, preencha os detalhes relevantes. 

o Tipos de casosRestaurador e  Fresamento Lateral da Cadeira, consulte a seção 4.1.1. 

o iCast:Marque a caixa de seleção Aparelho Presente se houver aparelho nos dentes do paciente. 
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o iRecord:  

▪  Marque a caixa de seleção Aparelho Presente se houver aparelho nos dentes do paciente. 

▪ Marque a caixa de seleção Mordida Múltipla se uma digitalização de mordida múltipla for 
necessária. Isso permitirá que você preserve a relação entre as mordidas com base em suas 
necessidades e fornecerá ao laboratório informações precisas sobre a mordida para a 
fabricação de aparelhos, como por exemplo, aparelhos para apneia do sono. 

Se o seu pacote de assinatura incluir a opção Registros Finais, você poderá selecionar o estágio 
do tratamento. Para mais informações, consulte a documentação do Invisalign. 

4. Se relevante, na lista suspensa Enviar Para, selecione o laboratório para o qual a digitalização deve ser 
enviada. 

5. Marque a caixa de seleção Nova ponteira acoplada para confirmar que uma nova ponteira foi acoplada 

ao leitor. Para mais informações, consulte a seção 4.1.2. 

 
Figura 60: Caixa de seleção Nova ponteira acoplada 

6. Toque em  na barra de ferramentas para ir para o modo Digitalizar, conforme descrito na seção 4.2. 
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4.1.1 Trabalhando com tipos de digitalização Restauradores 

Ao selecionar tipos de casos restauradores, é necessário selecionar o dente que precisa ser restaurado, o 
tipo de restauração desejado, bem como o material, tonalidade etc. da restauração. 

Para digitalizar um caso restaurador ou de fresamento lateral da cadeira. 

1. Na lista suspensa Tipo de Caso , selecione Restaurador. 

Um gráfico de dentes é exibido na janela. 

 
Figura 61: Janela Nova Digitalização - tipo de caso Restaurador com um gráfico de dentes 

2. Marque a caixa de seleção Digitalização Pré-tratamento se desejar digitalizar o paciente antes de 
preparar o dente relevante. Nesse caso, o paciente deve ser digitalizado duas vezes - antes e depois da 
preparação do dente. 

A digitalização pré-tratamento permite que o laboratório copie a anatomia original para a nova 
restauração. 
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3. No gráfico de dentes, toque no dente a ser restaurado. 

Uma lista de opções de tratamento disponíveis para o dente selecionado é exibida. 

 
Figura 62: Lista de opções de tratamento restaurador 

A lista de opções de tratamento é a mesma para todos os dentes, exceto os seguintes: 

o Inlays e Onlays: Relevante apenas para molares e pré-molares 

o Verniz: Relevante apenas para incisivos e pré-molares 
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4. Selecione a opção de tratamento desejada, por exemplo, Coroas. 

Você será solicitado a selecionar as opções de tratamento relevantes para o seu pedido odontológico 
selecionado. 

 
Figura 63: Definindo as propriedades da restauração 

5. Selecione as seguintes configurações nas listas suspensas relevantes.As configurações marcadas com 
um asterisco são obrigatórias. Inicialmente, apenas a seleção do material é obrigatória, mas depois que 
o material é selecionado, outras configurações se tornam obrigatórias, dependendo do material 
selecionado. Além disso, as opções de cada configuração mudam de acordo com o material 
selecionado. 

o Material: O material a partir do qual o pedido odontológico será fabricado. 

o Design de Preparação: O formato da linha final (linha de margem) criada pelo usuário durante a 
preparação.  Você deve escolher isso tanto para o bucal quanto para o lingual. 

o Design da Margem: O tipo de relação da borda de cerâmica e metal necessária para a coroa com 
base em metal selecionada.  Você deve escolher isso tanto para o bucal quanto para o lingual. Isso 
é relevante apenas para serviços odontológicos em metal. 

o Sistema de Tonalidades: O sistema usado para escolher a tonalidade da coroa. 

▪ Incisal: A tonalidade para a área incisal da coroa. 

▪ Corpo: A tonalidade para a área do corpo da coroa. 

▪ Gengival: A tonalidade para a área gengival da coroa. 

o Tonalidade Stumpf: A tonalidade do dente preparado. 
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6. Toque em  para salvar sua seleção e retornar à janela Nova Digitalização  

Suas preferências são exibidas na área Informações do Tratamento. 

 
Figura 64: Área de Informações do Tratamento 

Você pode editar suas preferências a qualquer momento antes de enviar a digitalização tocando em . 

4.1.2 Confirmando uma nova ponteira do leitor após cada paciente 

Para evitar a contaminação cruzada, você deve confirmar que uma nova ponteira do leitor é usada para 
cada paciente. Você pode confirmar a nova ponteira usando uma das seguintes opções: 

• Marque a caixa de seleção Nova ponteira acoplada ao preencher um novo Rx, conforme descrito na 

seção 4.1.2.1.Este método é minimamente intrusivo e não irá alarmar o paciente. 

• Clique em qualquer um dos botões do leitor ou toque em OK quando solicitado, ao tentar acessar o 

modo de Digitalização  descrito na seção 4.1.2.2. 

Não confirmar uma nova ponteira impedirá que você inicie uma nova digitalização. 

Ambos os métodos de confirmação de ponteira estão documentados no arquivo de log, que contém o nome 
do usuário que confirmou a nova ponteira, bem como a marca temporal. 
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4.1.2.1 Confirmando a nova ponteira ao preencher oRx 

Na Janela Nova Digitalização selecione a caixa Nova ponteira acoplada para confirmar que uma nova 
ponteira está acoplada ao leitor. 

 
Figura 65: Caixa de seleção confirmando uma nova ponteira 

• Se a caixa de seleção estiver marcada, você não verá mais nenhuma mensagem e poderá digitalizar ao 
entrar no modo de Digitalização. 

• Se a caixa de seleção não estiver marcada, você será impedido de acessar o modo Digitalizar e 
precisará confirmar a nova ponteira, conforme descrito na seção a seguir. 

4.1.2.2 Confirmando a nova ponteira ao acessar o modo Digitalizar  

Se você não marcou a caixa de seleção Nova ponteira acoplada ao preencher o novo Rx, a seguinte 

mensagem pop-up será exibida ao tocar na ferramenta Digitalizar . 

 
Figura 66: Mensagem pop-up de confirmação antes da digitalização 

Você ficará impedido de digitalizar até tocar em OK na tela ou pressionar qualquer um dos botões do leitor. 
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4.2 Digitalização do paciente 

Depois de preencher o Rx, toque em  na barra de ferramentas para entrar no modo Digitalizar. A janela 
Digitalizar é exibida, permitindo que você comece a digitalizar o paciente. 

Durante a digitalização, você pode executar as seguintes ações: 

• Veja o comentário adicional do scanner, descrito na seção 4.2.3.1 

• Alterne entre o modo colorido e monocromático, descritos na seção 4.2.3.2 

• Alterne entre a exibição 3D e no visor, descrita na seção 4.2.4 abaixo 

• Alterne entre o modo colorido e NIRI, descritos na seção 4.2.5 

Depois de digitalizar, você pode editar a digitalização: 

• Excluir um segmento, conforme descrito na seção 4.2.6.1 

• Excluir uma área selecionada, conforme descrito na seção 4.2.6.2 

• Capturar áreas com anatomia ausente, conforme descrito na seção 4.2.6.3 

Quando terminar de digitalizar o paciente, toque  na barra de ferramentas para ir para o modo 
Visualizar, onde você pode garantir que sua digitalização esteja concluída antes de enviá-la ao laboratório 

ou armazená-la, conforme descrito na seção 4.3. 

4.2.1 Orientações para a digitalização 

Assim que você passa para o modo Digitalizar, a sequência de digitalização recomendada para o segmento 
de digitalização selecionado é exibida no centro da janela do scanner. Ela desaparecerá automaticamente 
após alguns instantes, ou você pode tocar em qualquer lugar da tela para ocultá-la. 

O iTero recomenda que você siga a sequência de digitalização para obter os melhores resultados. 

 
Figura 67: Sequência de digitalização recomendada - mandíbula inferior 

Nota: Se você marcar a caixa de seleção Não mostrar novamente, esta orientação não será exibida em 
digitalizações futuras. Você pode retornar à orientação ativando-a nas configurações de Digitalização, 

conforme descrito na seção 3.6.2.1. 
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Além disso, se você clicar nos dois botões da ponteira simultaneamente, a seguinte orientação será exibida: 

 
Figura 68: Orientações do leitor 

4.2.2 Práticas de digitalização recomendadas 

O iTero recomenda as seguintes práticas, aprimoradas para a verificação de casos restauradores: 

• Certifique-se de que o dente preparado e a área circundante estão livres de detritos, saliva e 
contaminação sanguínea. 

• O dente preparado deve estar seco e a linha de margem deve estar livre de tecido. 

• Você deve estar familiarizado com as técnicas de digitalização adequadas e evitar a digitalização 
excessiva. 

4.2.3 Opções de digitalização 

No modo Digitalizar, você pode selecionar as seguintes opções: 

• Comentários adicionais de digitalização, descrito na seção 4.2.3.1 

• Alternar entre colorido/monocromático, descrito na seção 4.2.3.2 

• Alterne entre a exibição 3D e do visor, descritas na seção 4.2.4 

• Alterne entre o modo colorido e modo NIRI no visor, descritos na seção 4.2.5 
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• Editar a digitalização: 

o Excluir um segmento, descrito na seção 4.2.6.1 

o Excluir uma seleção, descrito na seção 4.2.6.2 

o Preencher a anatomia ausente, descrito na seção 4.2.6.3 

4.2.3.1 Comentários adicionais de digitalização 

Você pode ativar o modo de comentários adicionais de digitalização  para alertá-lo sobre as áreas que 
precisam de digitalização adicional, a fim de garantir que áreas críticas que possam comprometer todo o 
modelo não sejam despercebidas. 

Áreas com anatomia ausente ficam destacadas em vermelho ao digitalizar no modo monocromático e em 
roxo ao digitalizar no modo colorido.  

  

Figura 69: Áreas com anatomia ausente, mostradas com e sem comentários adicionais de digitalização - monocromo 

 

  
Figura 70: Áreas com anatomia ausente mostrada com e sem comentários adicionais de digitalização - modo colorido 

Por padrão, esse modo fica ativado, mas pode ser desativado em cada caso clicando em  ou por 

padrão nas configurações de Digitalização, conforme descrito na seção 3.6.2.1. 
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4.2.3.2 Alternância de cores na digitalização 

O botão alternar cores  permite alternar entre os modos monocromático e colorido. Isso se aplica a 
todos os tipos de casos de digitalização e de visualização.  

  
Figura 71: Modelo exibido nos modos colorido e monocromático 

Por padrão, os modelos são digitalizados em cores, mas você pode alternar a exibição em cada caso 

clicando em  ou por padrão nas configurações de Digitalização, conforme descrito na seção 3.6.2.1. 

4.2.3.3 Mudando para o próximo segmento de digitalização 

Durante a digitalização, o segmento atual é destacado em azul nos controles de navegação e também 
exibido na caixa de indicador de segmento, entre as setas. 

Você pode passar para o próximo segmento por: 

• Tocar no arco, preparação ou segmento de mordida relevante 

• Tocar nas setas 

 
Figura 72: Tocar no arco oposto ou tocar nas setas para selecioná-lo 

• Deslizar para a esquerda ou direita no touchpad do leitor. 

Nota: Para ativar o touchpad do leitor, pressione e solte ambos os botões do leitor simultaneamente. 
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4.2.4 Alternando a exibição em 3D e no visor 

Por padrão, ao digitalizar os dentes do paciente, uma grande imagem 3D da digitalização é exibida no 
centro da tela e a área sendo digitalizada no momento é exibida no visor, na parte inferior esquerda da 
janela.  

A fim de facilitar a exploração de uma área de interesse específica, você pode alternar a exibição para 
mostrar um visor ampliado no centro da janela e uma imagem 3D menor exibida na lateral da janela. 

 
Figura 73: Visualização padrão - digitalização 3D no centro da janela e visor à esquerda 

• Para alternar para um visor grande no centro da tela, toque no botão . 

 
Figura 74: Visor grande no centro da tela e imagem 3D à esquerda 
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4.2.5 Alternando entre o modo colorido e o modo NIRI no visor 

Além de mover o visor, você pode alternar a exibição para mostrar a imagem do visor em cores ou no modo 
NIRI. 

• Toque em  para alternar entre exibir uma imagem colorida ou uma imagem NIRI no visor. 

  

Figura 75: Visor exibindo uma imagem colorida (esquerda) ou uma imagem NIRI (direita) 

4.2.6 Editando uma digitalização 

Depois de digitalizar o modelo, você pode editá-lo usando as seguintes ferramentas: 

• Ferramenta Excluir Segmento, descrita na seção 4.2.6.1 

• Ferramenta Excluir Seleção, descrita na seção 4.2.6.2 

• Ferramenta de Preenchimento, descrita na seção 4.2.6.3 

As ferramentas de edição são acessadas pressionando na tela. 

 
Figura 76: Ferramentas de edição 
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4.2.6.1 Excluindo um segmento 

A ferramenta Excluir Segmento permite excluir todo o segmento digitalizado. 

Para excluir o segmento: 

1. Pressione a tela para exibir as ferramentas de edição. 

2. Toque na ferramenta Excluir Segmento . 

 
Figura 77: Ferramenta Excluir Segmento 

Uma mensagem de confirmação é exibida. 

3. Clique em OK para confirmar a exclusão. 

Todo o segmento digitalizado é excluído. 

4.2.6.2 Excluindo uma seleção 

A ferramenta Excluir Seleção  permite excluir uma seção da digitalização para que possa ser digitalizada 
novamente. 

Para excluir uma seleção: 

1. Pressione a tela para exibir as ferramentas de edição. 
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2. Toque na ferramenta Excluir Seleção . 

 
Figura 78: Ferramenta Excluir Seleção 

A ferramenta Excluir Seleção se expande e o modelo é exibido em monocromo: 

 
Figura 79: Ferramenta Excluir Seleção Expandida 
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3. Toque na área da anatomia que você deseja excluir. 

A seleção é removida. 

 
Figura 80: A área selecionada da anatomia é excluída 

4. Se necessário, toque em  para desfazer suas alterações. 

5. Toque em  para digitalizar novamente a anatomia excluída. 

4.2.6.3 Preenchendo anatomia ausente 

Ocasionalmente, há áreas com anatomia ausente que não são preenchidas, mesmo depois de se tentar 
digitalizar a área várias vezes. Essas áreas podem ser causadas pela interferência de anatomia (lábios, 
bochechas e língua) ou umidade no segmento digitalizado. 

A ferramenta Preenchimento  destaca essas áreas e verifica apenas as áreas destacadas, a fim de evitar 
o excesso de digitalização. 

Para usar a ferramenta Preenchimento: 

1. Pressione a tela para exibir as ferramentas de edição. 
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2. Toque na ferramenta Preenchimento . 

 
Figura 81: Ferramenta Preenchimento 

 

As áreas que requerem digitalização são destacadas em vermelho. 

 
Figura 82: Áreas que requerem digitalização são destacadas em vermelho - ferramenta Preenchimento 
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4.3 Visualizando a digitalização 

Após digitalizar o paciente, clique em  para ir para o modo Visualizar a fim de inspecionar o modelo e 
garantir que suficiente anatomia oclusal e bucal tenha sido capturada e que o modelo esteja preciso e 
completo. 

Se houver segmentos de digitalização ausentes ou mordidas ausentes, uma mensagem será exibida no 
início do estágio de pós--processamento, notificando-o disso e permitindo que você volte e corrija a 

digitalização. Para mais informações, consulte a seção 4.3.1. 

Ao visualizar a digitalização, você pode: 

• Excluir as áreas selecionadas de uma digitalização, conforme descrito na seção 4.3.2 

• Cortar o excesso de tecidos da digitalização, conforme descrito na sessão 4.3.4 

• Criar manualmente a separação da matriz se o ponto verde de dica não estiver no centro do dente 

preparado durante a digitalização, conforme descrito na seção 4.3.5 

• Visualizar uma área de interesse, conforme descrito na seção 4.3.6 

Depois de revisar a digitalização, toque em  na barra de ferramentas para enviá-la ao laboratório ou 

armazená-la, conforme descrito na seção 4.4. 

4.3.1 Notificações de segmento ausente na digitalização 

Se houver segmentos ausentes na digitalização ou digitalização de mordida, ao pressionar o botão , 
você será notificado no início do estágio de pós-processamento e poderá voltar e corrigir a digitalização, a 
fim de reduzir a posterior intervenção manual. 

As notificações serão exibidas nos seguintes casos: 

• Ausência de preparo do arco - os segmentos não foram digitalizados ou não foram unidos corretamente 

• Problemas de mordida: 

o Mordida ausente 

o Mordida digitalizada apenas de um lado 

o Discrepância entre as digitalizações de mordida esquerda e direita 

Além disso, a seção de mordida nos controles de navegação será destacada em vermelho. 
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A mensagem pode ser genérica ou muito específica para o problema, incluindo orientações sobre como 
corrigi-lo. Em alguns casos, você será avisado de que o caso poderá ser devolvido do laboratório se você 
não corrigir os problemas. 

 
Figura 83: Mensagem de digitalização ausente e segmentos ausentes destacados em vermelho 

 Você pode tocar em Retornar à Ddigitalização para voltar ao modo Digitalizar e digitalizar novamente os 
segmentos ausentes, destacados em vermelho nos controles de navegação. 

4.3.2 Trabalhando com a ferramenta Borracha 

A ferramenta  Borracha permite apagar uma área selecionada do modelo digitalizado e depois 
digitalizá-lo novamente. 

Por exemplo: 

• Você pode remover a umidade e os artefatos no nível da margem, tais como sangue ou saliva 

• Se o dente preparado mostrar áreas em vermelho na legenda Desobstrução Oclusal, você poderá 
reduzir o dente preparado, apagar a área do modelo e, em seguida, digitalizá-lo novamente, conforme 
descrito abaixo. 
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Para apagar parte da digitalização: 

1. Na janela Visualizar, verifique se você está na exibição Bucal e na seção relevante a ser apagada e 

toque na ferramenta Borracha . 

 
Figura 84: Ferramenta Borracha 

A ferramenta Borracha se expande para mostrar as seguintes opções: 

 
Figura 85: Opções da ferramenta Borracha 
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2. Com o dedo, marque a área a ser modificada. 

 
Figura 86: Área a ser modificada 

Assim que você levanta o dedo, a área selecionada é removida e a ferramenta de digitalização  é 
ativada. 

 
Figura 87: Área selecionada removida e ferramenta de digitalização ativada 

3. Se necessário, clique em para desfazer a exclusão. 
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4. Após ajustar a desobstrução do dente do paciente, toque em  para retornar ao modo Digitalizar e 
digitalizar novamente a área excluída, marcada em vermelho. 

 
Figura 88: Área excluída marcada em vermelho 

5. Toque na ferramenta Desobstrução  para confirmar que o dente preparado foi suficientemente 
reduzido. 

4.3.3 Trabalhando com a ferramenta Desobstrução 

A ferramenta Desobstrução  permite visualizar o contato e a distância entre os dentes opostos, para 
garantir que o dente preparado tenha uma redução suficiente para o material escolhido no Rx. 

A ferramenta Desobstrução pode ser acessada no modo Visualizar e no Visualizador, conforme descrito na 

seção 4.7.1. 

Nota: A ferramenta Desobstrução é exibida somente após a digitalização das mandíbulas superior e inferior, 
e da mordida. 
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Para exibir a desobstrução oclusal: 

1. Na janela Visualizar, toque na ferramenta Desobstrução . 

A desobstrução oclusal entre os dentes opostos é exibida. 

 
Figura 89: Desobstrução oclusal entre os dentes opostos 

2. Se necessário, reduza o dente preparado e digitalize novamente a área, conforme descrito na seção 

4.3.2, acima. 

3. Se necessário, você pode alterar os valores oclusais exibidos nos dentes opostos. 
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a. Na legenda, clique em Escala. 

A legenda é expandida para exibir uma lista de opções de intervalo, em milímetros. 

 
Figura 90: Opções de intervalo da Desobstrução Oclusal 

b. Selecione a escala desejada. 

A desobstrução oclusal é exibida de acordo com a nova escala. 
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4.3.4 Trabalhando com a ferramenta Corte de Margens 

O Corte de Margens (ferramenta)  permite cortar o excesso de tecido mole, como artefatos da 
bochecha ou do lábio, da digitalização. Essa ferramenta está disponível para todos os tipos de casos, 
exceto tipos de casos Restauradores. 

Para cortar o excesso de material: 

1. Na janela Visualizar, toque na ferramenta Corte de Margens . 

 
Figura 91: Ferramenta Corte de Margens 

A ferramenta Corte de Margens se expande para mostrar as seguintes opções: 

 
Figura 92: Opções da ferramenta de corte de Margens 
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2. Com o dedo, marque a área que você deseja cortar. 

 
Figura 93: Marcando a área a ser cortada 

 

A área a ser cortada é destacada e o ícone de confirmação fica ativado. 

 
Figura 94: Área selecionada é destacada e ícone de confirmação é ativado 

3. Se necessário, você pode tocar em  para desfazer o corte. 
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4. Toque em  para confirmar o corte. 

A área selecionada é removida. 

 
Figura 95: A área selecionada foi removida 

4.3.5 Trabalhando com a ferramenta Separação de Matriz 

A separação de matriz é criada automaticamente, de acordo com a posição do ponto verde de dica, que 
deve estar localizado no centro do dente preparado após a digitalização. 

Se necessário, a área de separação de matriz pode ser editada ou criada manualmente. 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 77 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

Para exibir a separação de matriz: 

1. Depois de digitalizar o dente preparado, verifique se o ponto verde de dica está centralizado no dente 
preparado. Mova-o manualmente, se necessário. 

 
Figura 96: Ponto de dica verde centralizado no dente preparado 

2. Toque em  na barra de ferramentas para ir para o modo Visualizar. 

3. Na janela Visualizar, toque na ferramenta Separação de Matriz . 

A separação da matriz é exibida em alta resolução. 

 
Figura 97: A separação de matriz é exibida em alta resolução 
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Para criar a separação de matriz manualmente: 

1. Na janela Visualizar, toque na ferramenta Separação de Matriz . 

A ferramenta se expande para mostrar as seguintes opções: 

 
Figura 98: Opções da ferramenta Separação de Matriz 

2. Toque em  e marque o segmento inteiro com o dedo. 

A digitalização é exibida em baixa resolução. 

 
Figura 99: A digitalização é exibida em baixa resolução 
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3. Toque em  para marcar o dente preparado em alta resolução. 

O modelo é exibido da seguinte maneira: 

 
Figura 100: Antes de selecionar a separação de matriz 

4. Desenhe a área para a separação de matriz. 

A área selecionada é exibida em alta resolução. 

 
Figura 101: O dente preparado é exibido em alta resolução 
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4.3.6 Trabalhando com a ferramenta Revisão 

O modo Visualizar inclui uma ferramenta de Revisão que permite visualizar uma área de interesse tanto no 
modo NIRI quanto no colorido, um abaixo do outro. 

Além disso, você pode: 

• Aumentar e diminuir o zoom das imagens no visor, conforme descrito na seção 4.3.6.1 

• Ajustar o brilho e o contraste das imagens no visor, conforme descrito na seção 4.3.6.2 

• Capturar imagens, conforme descrito na seção 4.3.6.3 

Ao revisar o modelo 3D no modo NIRI, a orientação das mandíbulas superior e inferior foi definida para 
parecer como se você estivesse olhando dentro da boca do paciente. 

 

Para ativar a ferramenta Revisão: 

• Na janela Visualizar, toque em  e arraste a lupa do painel direito para a área de interesse. 

 
Figura 102: Ferramenta Revisão com a ferramenta de captura na barra de ferramentas e a lupa no painel direito 

A área dentro da lupa é exibida no visor.A exibição no visor muda de acordo com a posição da lupa. 
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Imagens NIRI e colorida são exibidas, uma abaixo da outra, no visor à direita. As imagens nos modos 
colorido e NIRI no visor correspondem à direção da lupa e são atualizadas simultaneamente enquanto a 
lupa é movida sobre a tela 3D. 

 
Figura 103: Visor à direita mostrando a área da lupa tanto no modo NIRI quanto no colorido 

Nota:Se você notar um problema com uma imagem NIRI, entre em contato com o Suporte ao Cliente. 

4.3.6.1 Aumentar e diminuir o zoom das imagens no visor 

A fim de avaliar melhor as imagens digitalizadas no visor, você pode aumentar e diminuir o zoom das 
imagens, bem como ajustar o contraste e o brilho de cada imagem. 

Você pode aumentar ou diminuir o zoom na área selecionada das imagens exibidas no visor usando os 
seguintes métodos: 

• Fazendo movimento de pinça com os dedos em uma das imagens exibidas no visor 

• Toque duas vezes em uma imagem no visor para alternar entre aumentar zoom/diminuir zoom 

• Tocando no botão de zoom exibido na imagem desejada 

Aumentar ou diminuir o zoom usando os dois primeiros métodos aumentará ou diminuirá o tamanho de 
ambas as imagens do visor simultaneamente, mas manterá o tamanho da janela do visor. 

Aumentar o zoom usando a ferramenta de zoom aumentará e exibirá apenas a imagem relevante. 
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Para aumentar ou diminuir o zoom usando o botão de zoom: 

1. Toque  na imagem colorida ou na imagem NIRI para aumentar o zoom daquela visualização. 

 
Figura 104: Botões de zoom em ambas as imagens do visor 

A janela do visor será ampliada e apenas a imagem específica será exibida no visor. 

 
Figura 105: Somente a imagem com zoom aumentado é exibida no visor ampliado 

2. Toque  na imagem 2D ampliada para fazer a imagem retornar ao tamanho padrão. 
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4.3.6.2 Ajustando o brilho e o contraste das imagens no visor 

Você pode definir o brilho e o contraste de cada uma das imagens exibidas no visor, ajustando os cursores 
deslizantes relevantes na barra de ferramentas de brilho e contraste. 

• Brilho refere-se à claridade ou escuridão geral de uma imagem. Aumentar o brilho torna cada pixel da 
imagem mais claro e vice-versa.  

• Contraste é a diferença de brilho entre os objetos de uma imagem. Aumentar o contraste torna as 
áreas claras mais claras e as áreas escuras mais escuras, e vice-versa. 

Por padrão, a barra de ferramentas brilho e contraste fica recolhida. 

Nota: Os controles de cor e brilho são exibidos apenas quando as imagens são exibidas no visor e não 
quando a lupa está na posição padrão no painel direito. 

Os controles de imagem de contraste e brilho são redefinidos para seus valores padrão ao selecionar uma 
mandíbula diferente, empurrando a lupa de volta à sua posição padrão, ou ao sair da ferramenta. 

Para ajustar o brilho e o contraste das imagens no visor: 

1. Toque  na borda esquerda do visor para exibir a barra de ferramentas de ajuste de brilho e contraste. 

 
Figura 106: A barra de ferramentas brilho e contraste fica recolhida 
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Uma barra de ferramentas de ajuste de brilho e contraste é exibida em cada uma das janelas no visor. 
Por padrão, o nível de brilho é fixado na posição mais baixa e o contraste é fixado na posição do meio. 

 
Figura 107: Barras de ferramentas de brilho e contraste 

2. Mova o cursor deslizante para cima ou para baixo para ajustar o brilho ou o contraste . 

Dica: Você pode tocar em qualquer lugar da área deslizante e arrastar para cima ou para baixo para 
ajustar as configurações. 

3. Toque em  para recolher a barra de ferramentas. 

4.3.6.3 Capturando as imagens da ferramenta Revisão 

Se necessário, você pode capturar as imagens exibidas ao usar a ferramenta Revisão. Essas imagens se 
tornam parte do pacote de exportação do paciente e podem ser baixadas posteriormente no MyiTero. 

Por padrão, sempre que você toca na ferramenta Capturar, as seguintes imagens são capturadas e salvas 
em uma pasta separada, cujo nome inclui o ID do pedido e a data e hora das capturas de tela: 

• Janela inteira da ferramenta Revisão, incluindo imagem 3D, e imagens 2D NIRI e colorida no visor. 

• Imagem 3D 

• Imagem 2D NIRI no visor (se a lupa tiver sido arrastada sobre a imagem 3D) 

• Imagem 2D colorida no visor (se a lupa tiver sido arrastada sobre a imagem 3D) 

Cada conjunto de capturas de tela é salvo em uma pasta separada e em uma pasta com o nome do 
paciente, que pode ser baixada no MyiTero como um arquivo compactado. 
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Para capturar imagens da ferramenta Revisão: 

1. Na janela da ferramenta Revisão, arraste a lupa ao local necessário no modelo 3D e toque  na barra 
de ferramentas.(Se necessário, você pode capturar a imagem antes de arrastar a lupa sobre o modelo.) 

 
Figura 108: Capturando uma área de interesse 

A tela pisca, indicando que a captura de tela foi feita. 

2. Repita, conforme necessário, para cada conjunto de imagens que desejar capturar. 

As capturas de tela serão enviadas ao laboratório, juntamente com a digitalização, e poderão ser 
baixadas no MyiTero, na página Pedidos ou no Visualizador. 

 
Figura 109: Opção para baixar capturas de tela na página Pedidos do MyiTero 
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4.3.7 Usando o cronômetro da digitalização 

O cronômetro da digitalização permite ver quanto tempo levou para digitalizar o modelo. 

Para visualizar o tempo de digitalização: 

1. Na barra de ferramentas, clique em  (botão). 

O tempo de digitalização é exibido. 

 
Figura 110: Botão do cronômetro de digitalização na barra de ferramentas e tempo da digitalização 

2. Clique em OK para fechar a janela. 

4.4 Enviando a digitalização 

Depois de digitalizar o paciente e visualizar o caso, para garantir que não há falta de dados, você pode 
enviar a digitalização para o laboratório ou para o armazenamento, dependendo do tipo de caso. 

Para enviar a digitalização: 

1. Toque em  na barra de ferramentas para enviar o caso, incluindo as capturas de tela, se houver. 

2. Adicione sua assinatura para autorizar o pedido e toque em Confirmar e Enviar. 

 
Figura 111: Enviando a digitalização 

3. Se necessário, marque a caixa de seleção Salvar Assinatura para salvar a sua assinatura para 
autorizar casos futuros. 
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4. Se necessário, marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para pular o passo de autorização. 

Para retornar ao passo de autorização, defina as configurações de assinatura, conforme descritas na 

seção 3.6.2.3. 

Uma mensagem de notificação é exibida informando que o modelo está sendo enviado e, em seguida, a 
página de perfil do paciente é exibida, mostrando o status do pedido. 

4.5 Noções básicas de digitalização restauradora 

Para obter uma descrição detalhada de como digitalizar casos restauradores, consulte o Guia Eletrônico do 
iTero Element Restaurador http://storagy-itero-production-eu.s3.amazonaws.com/download/en/iTero-
Element-Restorative-Guidebook.pdf  

4.6 Noções básicas de digitalização ortodôntica 

Para obter uma descrição detalhada de como digitalizar casos ortodônticos, consulte o Guia Eletrônico do 
iTero Element Ortodôntico 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-Restorative-Guidebook.pdf
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-Ortho-Guidebook.pdf
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4.7 Trabalhando com o Visualizador 

O Visualizador é uma ferramenta que permite visualizar e manipular o modelo digital para apresentações de 
casos. Somente os casos que já foram enviados podem ser visualizados no Visualizador. 

O Visualizador pode ser acessado a partir de Pedidos Anteriores na página Pedidos ou na página de perfil 
de um paciente específico. 

 
Figura 112: Opção Visualizador no painel Pedidos Anteriores da página Pedidos 

 
Figura 113: Opção Visualizador na página de perfil do paciente 

No Visualizador, você pode clicar no seguinte para: 

 

Mostrar/ocultar a mandíbula superior 

 

Mostrar/ocultar a mandíbula inferior 

 

Mostrar ambas as mandíbulas 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 89 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

 

Abra a ferramenta Revisão para visualizar uma área de interesse nos modos NIRI e colorido, 

um abaixo do outro, conforme descrito na seção 4.3.6 

 

Exiba o modelo em visualização de uma janela, com as mandíbulas superior e inferior na 
mesma janela (visualização Frontal). 

 

Figura 114: Modelo em uma visualização de uma janela 

Relevante apenas para tipos de casos Ortodônticos. 
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Exibe o modelo de visualização em duas janelas, com as mandíbulas superior e inferior em 
janelas separadas (visualização Oclusal). Cada modelo pode ser controlado separadamente, 
para melhor avaliação. 

 
Figura 115: Modelo em uma visualização de duas janelas 

Relevante apenas para tipos de casos Ortodônticos. 

 

Exiba o modelo em visualização de cinco janelas, com as mandíbulas superior e inferior 
separadamente, e ambas as mandíbulas à esquerda, centro e direita (visualização Galeria). 
Cada modelo pode ser controlado separadamente, para melhor avaliação.  

 
Figura 116: Modelo em uma visualização de cinco janelas 

Relevante apenas para tipos de casos Ortodônticos. 
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Exibir/ocultar a linha de margem do dente preparado. 

Relevante apenas para tipos de casos Restauradores. 

 

Mostrar/ocultar o canal criado pela equipe de Modelagem.  

Relevante apenas para tipos de casos Restauradores. 

 

Alterne entre visualizar o modelo em cores ou monocromia. 

 

Mostrar/ocultar a desobstrução entre os dentes opostos, conforme descrito na seção 4.7.1. 

Nota: Quando o status do caso for iTero Modeling, estará nos estágios iniciais da modelagem e as 
ferramentas de linha de margem e matriz ficam desativadas. 

Quando o processo de modelagem for concluído e a margem e linha de matriz houverem sido editadas, as 
alterações aparecerão em cores no modelo e as ferramentas serão exibidas em cores, indicando que elas 
estão ativas. 
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4.7.1 Ferramenta de desobstrução 

Você pode visualizar a desobstrução oclusal entre os dentes opostos no Visualizador. 

No Visualizador, toque em . 

A desobstrução entre os dentes opostos é exibida. 

 
Figura 117: Ferramenta Desobstrução e legenda exibidas no Visualizador 

A desobstrução oclusal também pode ser visualizada no modo Visualizar durante a Digitalização do 

paciente, conforme descrito na seção 4.3.3. 
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5 Trabalhando com os pacientes 

Na tela inicial, toque no botão Pacientes para exibir a página Pacientes. 

 

A página Pacientes exibe uma lista de todos os seus pacientes, os números dos seus prontuários e a data 
da última digitalização. 

 
Figura 118: Página Pacientes 

Depois de selecionar um paciente, você pode visualizar a página de perfil do paciente com os dados do 
paciente. 
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5.1 Procurando pacientes 

Se necessário, você pode procurar pacientes no banco de dados do iTero usando seus nomes ou números 
de prontuário. 

Para procurar um paciente: 

• Na página Pacientes digite o nome do paciente ou o número do prontuário (ou parte dele) na barra de 

pesquisa e toque no botão de pesquisa . 

 
Figura 119: Procurando um paciente 

Os pacientes que correspondem aos seus critérios de pesquisa são exibidos. 

 
Figura 120: Os pacientes que correspondem aos critérios de pesquisa são exibidos 



 
 
 
 

© 2019 Align Technology, Inc. Todos os direitos reservados. 95 

Manual do Usuário do iTero Element 5D 

5.2 Visualizando os detalhes do paciente 

Você pode visualizar os detalhes do paciente, incluindo todas as digitalizações anteriores, na página de 
perfil do paciente. 

Para visualizar os detalhes do paciente: 

1. Toque no botão Pacientes na tela inicial. 

A página Pacientes é exibida, mostrando uma lista dos seus pacientes, o número dos seus prontuários 
e a data da sua última digitalização. 

2. Selecione o paciente desejado na lista. 

A página de perfil do paciente selecionado é exibida: 

 
Figura 121: Página de perfil do paciente 

Na página de perfil do paciente, você pode: 

o Criar uma nova digitalização para o paciente específico, descrito na seção 5.3 

o Ver os detalhes do Rx, descritos na seção 5.4 

o Ver as digitalizações anteriores do paciente no Visualizador, conforme descrito na seção 5.5 

o Comparar duas digitalizações anteriores usando a tecnologia iTero TimeLapse, descrita na 

seção 5.5.1 

o Visualizar quaisquer processos relacionados ao Invisalign 
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5.3 Criar uma nova digitalização para um paciente específico 

Se necessário, você pode criar uma nova digitalização para um paciente específico. O Rx será aberto com 
os detalhes do paciente já preenchidos. 

Para criar uma nova digitalização para um paciente específico: 

1. Na página de perfil do paciente, toque em Nova Digitalização. 

 
Figura 122: Página de perfil do paciente - Opção de Nova Digitalização 

A janela Nova Digitalização é exibida. 

 
Figura 123: Janela Nova Digitalização com os detalhes do paciente já preenchidos 

2. Preencha o restante dos detalhes do Rx de acordo com os novos requisitos. 
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5.4 Visualizando o Rx 

Se necessário, você pode visualizar o Rx de um pedido anterior. 

Para visualizar o Rx de um pedido anterior: 

1. Na página de perfil do paciente, selecione o pedido no qual visualizar o Rx e clique em Visualizar Rx. 

 
Figura 124: Página de perfil do paciente - Opção Visualizar Rx 

A janela Detalhes do Rx é exibida. 

 
Figura 125: Janela Detalhes do Rx 

2. Toque em  para retornar à página de perfil do paciente. 
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5.5 Visualizando digitalizações anteriores no Visualizador 

Se necessário, você pode exibir digitalizações anteriores no Visualizador. 

Para visualizar uma digitalização anterior no Visualizador: 

1. Na página de perfil do paciente, toque na digitalização que deseja exibir no Visualizador e depois clique 
em Visualizador. 

 
Figura 126: Página de perfil do paciente - opção Visualizador 

A digitalização é exibida no Visualizador. 

 
Figura 127: Digitalização exibida no Visualizador 

Para mais informações sobre como trabalhar com o Visualizador, consulte a seção 4.7. 
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5.5.1 Comparando digitalizações anteriores usando a tecnologia iTero TimeLapse 

Os pacientes que são digitalizados regularmente podem ter suas digitalizações analisadas usando a 
tecnologia TimeLapse. 

A tecnologia iTero TimeLapse compara duas das digitalizações 3D do paciente, capturadas anteriormente, 
para permitir a visualização das alterações dos dentes do paciente, da estrutura dentária e dos tecidos 
moles orais durante o período entre digitalizações. Por exemplo, a tecnologia iTero TimeLapse pode exibir 
desgaste dentário, recessão gengival e movimento dentário durante o período relevante. 

Nota: A tecnologia iTero TimeLapse está disponível apenas para os tipos de casos iRecord e ortodônticos. 

Para usar a tecnologia iTero TimeLapse: 

1. Selecione o paciente para quem criar uma visualização do iTero TimeLapse. 

2. Na página de perfil do paciente, selecione duas digitalizações para comparar. Você pode selecionar as 
digitalizações marcando as caixas de seleção próximas aos pedidos relevantes ou marcando as caixas 
de seleção na área Linha do Tempo, na parte inferior da página. 

 
Figura 128: iTero TimeLapse - selecionando as digitalizações para comparar 
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3. Toque no botão Comparar Selecionados para comparar e analisar as digitalizações. 

A janela iTero TimeLapse é exibida, destacando as áreas com alterações entre as digitalizações. 
Quanto mais escura a cor, maior a alteração entre as digitalizações, conforme exibido na legenda (as 
medidas da escala estão em milímetros). 

 
Figura 129: Janela iTero TimeLapse mostrando as alterações destacadas entre as digitalizações 

Nota:As alterações são destacadas apenas quando as digitalizações são exibidas no modo 
monocromático. 

Se necessário, clique em  para mover a digitalização para a visualização oclusal padrão - arco 
inferior com dentes dianteiros na parte de baixo e arco superior com dentes dianteiros na parte de cima 
e ambos os arcos em visualização frontal, como a visualização padrão do iRecord. 

4. Arraste a lupa no modelo para visualizar na janela de animação as áreas de interesse e as áreas de 
tratamento em potencial. 
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Uma animação é exibida, comparando o estado dos dentes na área de interesse atual nas datas de 
digitalização selecionadas. 

 
Figura 130: Área de interesse da primeira digitalização exibida na janela de animação 

 

 
Figura 131: Área de interesse da segunda digitalização exibida na janela de animação 
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Você pode aumentar o zoom da imagem na janela da animação ou tocar no botão de pausa  para 
pausar a animação. 

Se necessário, você pode alterar a escala das alterações exibidas. 

a. Na legenda, clique em Escala. 

A legenda é expandida para exibir uma lista de intervalos, em milímetros: 

 
Figura 132: Opções de escala do iTero TimeLapse 

b. Selecione a escala desejada. 

As alterações são exibidas de acordo com a nova escala. 
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6 Trabalhando com os pedidos 

Toque no botão Pedidos para exibir uma lista de todos os seus pedidos. O botão pode conter um símbolo 
que indica o número de pedidos que ainda não foram enviados. 

 

A página Pedidos é composta por dois painéis que listam os pedidos que ainda estão em andamento e os 
que já foram enviados. 

Você pode visualizar os seguintes detalhes de cada pedido: o nome do paciente, a data da digitalização, o 
tipo de caso e o status do pedido. 

O pedido pode ter um dos seguintes status, dependendo do tipo de caso: 

• Rx Criado: O Rx foi preenchido, mas o paciente ainda não foi digitalizado. 

• Digitalização: O processo de digitalização está em andamento 

• Enviando: A digitalização está em processo de envio 

• Enviado em: O caso foi enviado 

• iTero Modeling: O pedido foi enviado para o iTero Modeling 

• Revisão do Laboratório: O pedido foi enviado ao laboratório para revisão 

• Produção Align: O caso está passando por um processo interno 

• Exportando para o Doctor Site: O caso está a caminho do portal IDS 

• Concluído: O fluxo está completo 
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Figura 133: Página Pedidos 

Para visualizar ou revisar pedidos: 

1. Toque no botão Pedidos na tela inicial. 

A página Pedidos é exibida, mostrando dois painéis –Pedidos Em Andamento e Pedidos Anteriores. 

o Em Andamento: As digitalizações ainda não foram enviadas. 

o Pedidos Anteriores: As digitalizações já foram enviadas. 

2. Toque em um pedido no painel Em Andamento para visualizar as seguintes opções: 

 
Figura 134: Painel Em Andamento - opções 

o Visualizar Rx: Abre a janela Detalhes do Rx, permitindo visualizar a prescrição deste pedido. 
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o Digitalizar: Abre a janela Digitalizar, permitindo que você crie uma nova digitalização ou continue 
digitalizando o paciente. 

o Visualizar Digitalizações: Abre a janela Visualizar, permitindo revisar a digitalização atual. 

3. Toque em um pedido no painel Pedidos Anteriores para exibir as seguintes opções, dependendo do 
tipo de caso: 

 
Figura 135: Painel Pedidos Anteriores - opções 

o Visualizar Rx: Abre a janela Detalhes do Rx, permitindo visualizar a prescrição deste pedido. 

o Visualizador: Abre a janelaVisualizador, permitindo visualizar e manipular o modelo. 

o Adicionar Rx: Abre a janela Nova Digitalização e permite adicionar uma prescrição para este 
pedido (aplicável apenas para pedidos Ortodônticos e disponível por até 21 dias após a 
digitalização). 

o Os usuários do Invisalign também podem selecionar os seguintes recursos do Invisalign: 

▪ Simulador de Resultados Invisalign Go 

▪ Avaliação de Casos Invisalign Go 

▪ Simulador de Resultado Invisalign 

▪ Avaliação de Progresso Invisalign 
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7 Visualizando mensagens 

A página Mensagens exibe notificações, atualizações e outras mensagens do sistema da Align Technology, 
por exemplo, atualizações de produtos, próximas sessões educacionais ou problemas de conectividade com 
a Internet. 

Se houver, você pode visualizar o número de mensagens novas ou não lidas no símbolo do botão 
Mensagens. 

 

 

 
Figura 136: Página Mensagens 

Para visualizar as mensagens: 

1. Toque no botão Mensagens na tela inicial. 

Uma lista de notificações, atualizações e outras mensagens da Align Technology é exibida. 

2. No painel esquerdo, procure rapidamente uma mensagem específica por título do assunto ou role para 
baixo no painel para encontrar uma mensagem específica. 

3. Para marcar uma mensagem como não lida, pressione Marcar como Não Lida. 
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8 Trabalhando com o MyiTero 

O MyiTero é um portal baseado na internet, com a mesma aparência-e-aspecto do software iTero. Ele 
permite que os usuários realizem tarefas administrativas, como preencher um novo Rx em qualquer 
dispositivo suportado, por exemplo, um PC ou tablet, sem usar tempo valioso do scanner. Além disso, 
permite visualizar os modelos 3D depois de serem criados pelo scanner e rastrear Pedidos. 

O MyiTero é direcionado aos ortodontistas e dentistas de clínica geral e seus funcionários (assistentes, 
administradores do consultório etc.). 

Para mais informações sobre como trabalhar com o MyiTero, consulte o Manual do Usuário do MyiTero. 
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9 Recursos do iTero Invisalign 

9.1 Simulador de Resultado Invisalign 

O Simulador de Resultado Invisalign é uma ferramenta de software que permite mostrar aos pacientes o 
resultado simulado do seu tratamento com o Invisalign. 

Você pode fazer ajustes em tempo real no resultado simulado enquanto o mostra ao paciente. Essa 
ferramenta fornecerá informações adicionais ao paciente em sua decisão de aceitar o tratamento. 

Para obter mais informações sobre o Simulador de Resultado Invisalign, consulte http://storagy-itero-
production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf  

9.2 Avaliação de Progresso Invisalign 

A ferramenta de Avaliação de Progresso inclui um relatório que é uma tabela de movimento dentário com 
código de cores para ajudar o usuário a tomar decisões de tratamento para acompanhar o progresso do 
paciente em seu plano de tratamento ClinCheck. 

 
Figura 137: Janela Avaliação de Progresso 

Para obter mais informações sobre a ferramenta Avaliação de Progresso Invisalign, consulte a seção 
Avaliação de Progresso no  Guia do Usuário do Simulador de Resultado Invisalign http: //storagy-itero-
production-us.s3.amazonaws.com/download/en-us/iOSim_User_Guide.pdf. 

9.3 Sistema Invisalign Go 

O Invisalign Go é um produto alinhador que ajuda a avaliar e tratar seus pacientes em apenas alguns 
cliques, com orientações a cada passo do caminho. 

Para obter mais informações sobre o sistema Invisalign Go, consulte a documentação do Invisalign. 

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

10.1 Manuseando o leitor e o cabo 

O leitor contém componentes delicados e deve ser manuseado com cuidado. 

Quando não estiver em uso, o leitor deve ser mantido em seu suporte, com a ponteira protetora azul 
acoplada. Se você possui um sistema iTero Element Flex, o leitor deve ser armazenado no estojo de 
transporte fornecido quando o sistema não estiver em uso. 

Entre pacientes, desfaça quaisquer torções e nós no cabo do leitor para aliviar toda a tensão. Se o cabo se 
soltar do leitor, reconecte-o com cuidado. 

O leitor requer limpeza e desinfecção adequadas antes do primeiro uso e entre cada uso adicional, e, no 
mais tardar, 30 minutos após a última digitalização. Para obter mais informações sobre limpeza e 

desinfecção do leitor, consulte a seção 10.2, abaixo. 

10.2 Limpeza e desinfecção do leitor 

O leitor deve ser limpo e desinfetado da seguinte maneira: 

1. Molhe um pano sem fiapos em CaviCide 1 pronto para o uso e torça o pano até que fique úmido. 

2. Limpe o leitor cuidadosamente para remover o excesso de resíduos. 

Todo o equipamento precisa ser inspecionado visualmente para garantir que não permaneçam resíduos 
antes de prosseguir para a próxima etapa. 

3. Molhe outros dois panos sem fiapos em Cavicide 1 e torça até que estejam úmidos. 

4. Limpe o dispositivo por pelo menos 2 minutos, garantindo que todas as superfícies, incluindo todas as 
bordas e fendas, sejam limpas. 

5. Em seguida, limpe os panos sem fiapos com água destilada e limpe todas as superfícies por pelo 
menos 15-30 segundos. 

6. Seque as superfícies usando panos sem fiapos. 

10.3 Limpando a tela tátil do scanner 

A tela tátil do scanner deve ser limpa após cada paciente, da seguinte maneira: 

1. Limpe todas as superfícies externas do sistema usando toalhetes desinfetantes aprovados ou spray 
desinfetante em um-pano limpo e sem fiapos e siga as instruções do fabricante. 

2. Remova qualquer desinfetante líquido residual com um pano limpo e sem fiapos. 

Nota: Não use produtos de limpeza abrasivos e/ou agentes de limpeza corrosivos ou desinfetantes com 
ácidos, bases, agentes oxidantes e solventes. 

10.4 Manutenção da Webcam 

A webcam fornecida não requer manutenção e pode ser limpa com um pano sem fiapos, se necessário. 
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11 Regras para rede LAN da clínica 

11.1 Introdução 

O scanner iTero Element 5D usa o Wi-Fi para enviar e recuperar digitalizações de e para a nuvem iTero. 

Abaixo, algumas orientações úteis para a melhor conexão Wi-Fi. 

Níveis de Conectividade Wi-Fi à Internet 

 

Excelente 

> -50 dBm 

 

Boa 

-50 a -60 dBm 

 

Satisfatória 

-60 a -70 dBm 

 

Fraca 

<-70 dBm 

IMPORTANTE: Para obter o melhor desempenho do seu scanner iTero Element 5D, certifique-se de que a 
intensidade do sinal Wi-Fi é Excelente ou, pelo menos, Boa. 

CUIDADO: Certifique-se de que um cabo LAN não esteja conectado ao seu iTero Element 5D ao digitalizar 
um paciente - isso é proibido por motivos de segurança. 

11.2 Preparações 

• O modem/roteador necessário deve ser configurado com o padrão de segurança WPA2, incluindo uma 
senha. 

• Verifique se os profissionais de TI estarão disponíveis quando a instalação do scanner estiver planejada 
para ocorrer. 

• Certifique-se de que suas credenciais de SSID de Wi-Fi estejam disponíveis: Login & senha 

• O sinal de intensidade mínima do Wi-Fi para o sistema deve exibir pelo menos duas barras, conforme 
mostrado acima. 

• A seguir estão algumas sugestões para a equipe de TI do consultório, sobre o que deve ser considerado 
para evitar problemas como o acesso ou a conectividade ao/com o scanner iTero: 

• Recomendações de nome do host relacionadas aos serviços Align das portas 80 e 443, conforme 

descrito na seção 11.7. 

• Não impeça a comunicação FTP, pois o scanner envia arquivos de tipos específicos 
(.3dsand.3dc/.3dm). 

• Desabilite qualquer cliente proxy para a comunicação de dados por meio de TCP/IP. 

• Não adicione o scanner a nenhum grupo de domínio. 

• Não execute nenhuma política de grupo no scanner, pois isso pode prejudicar seu funcionamento. 

11.3 Regras para o roteador 

Requisitos mínimos:802.11N / 802.11AC 
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11.4 Regras de conexão à internet 

Para obter o melhor desempenho do seu scanner iTero Element 5D, certifique-se de que a velocidade de 
upload da sua conexão à internet seja de pelo menos 1 Mbps por scanner. Além disso, saiba que quaisquer 
dispositivos adicionais conectados à internet em paralelo com o scanner podem afetar o desempenho do 
scanner. 

11.5 Firewall 

Abra as seguintes portas (no caso de um firewall): 

• 80 - HTTP - TCP 

• 443 - HTTPS - TCP 

11.6 Dicas de Wi-Fi 

Os roteadores Wi-Fi permitem que você acesse seu sistema de internet usando uma conexão Wi-Fi de 
praticamente qualquer lugar dentro da faixa funcional da rede sem fio. No entanto, o número, a 
profundidade e a posição das paredes, tetos ou partições adicionais pelos quais os sinais sem fio devem 
passar podem limitar o alcance e a intensidade do sinal. Os sinais normais variam dependendo dos tipos de 
material e do ruído de fundo RF (radiofrequência) em sua casa ou empresa. 

•  Certifique-se de ter o número mínimo de paredes e tetos entre o roteador e outros dispositivos de rede. 
Cada barreira pode reduzir o alcance do seu adaptador em 1-3 metros (3-9 pés). 

• Certifique-se de ter uma linha reta, livre de qualquer divisão, entre os dispositivos de rede. Até mesmo 
uma parede aparentemente fina pode bloquear um sinal de 1 metro (3 pés) se a parede estiver em 
ângulo por apenas 2 graus. Para obter a melhor recepção, posicione todos os equipamentos de modo 
que o sinal Wi-Fi passe diretamente por uma parede ou divisória (em vez de estar em ângulo). 

• Os materiais de construção fazem a diferença. Uma porta de metal sólida, ou pregos de alumínio, 
podem ser muito densos e causar um efeito adverso no sinal do Wi-Fi. Tente posicionar os pontos de 
acesso, roteadores sem fio e computadores para que o sinal viaje através de paredes de gesso ou de 
portas abertas. Os materiais e objetos como vidro, aço, metal, paredes com isolamento, tanques de 
água (aquários), espelhos, fichários, tijolo e concreto podem reduzir o sinal sem fio. 

• Mantenha seu produto iTero longe (pelo menos 3-6 pés ou 1-2 metros) de dispositivos elétricos ou 
equipamentos que geram ruído RF. 

• Se você estiver usando telefones sem fio de 2,4 GHz ou X-10 (produtos sem fio como ventiladores de 
teto, acionamento remoto de luzes e sistemas de segurança doméstica), sua conexão sem fio pode 
baixar muito ou cair totalmente. A base de muitos dispositivos sem fio transmite um sinal de RF, mesmo 
que o dispositivo não esteja em uso. Posicione os demais dispositivos sem fio o mais longe possível do 
seu scanner e roteador. 

• Em sua área, pode haver mais de uma rede sem fio ativa. Cada rede usa um ou mais canais. Se o canal 
estiver próximo aos canais do seu sistema, a comunicação poderá diminuir gradualmente. Peça ao seu 
departamento de TI para verificar isso e, se necessário, altere o número de canais usados pela sua 
rede. 
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11.7 Recomendações de nome de host da Align 

A Align aprimora constantemente seus produtos e serviços e, portanto, pode comprometer-se a um nome de 
host, em vez de um endereço IP específico. 

A lista de nomes de host a seguir foi criada para fornecer aos scanners da Align as funções de operação 
adequadas, a fim de poder utilizar todos os recursos avançados do desempenho do scanner. 

Recomendação de nome de host da Align: 

Nome de host Porta 

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 

Faixa de IP do AWS - Serviço CDN 
global da Amazon - o intervalo de 
endereços IP varia dependendo da 
localização do scanner. 

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 Declaração EMC 

IEC 60601-1-2 Edição 4.0 (2014) Equipamento elétrico para medicina; Parte 1-2:Norma 
Colateral: Compatibilidade eletromagnética - Requisitos 
e testes 

CFR 47 FCC Normas e Regulamentos: Parte 15. Dispositivos de 
radiofrequência. Subparte B:Radiadores não 
intencionais (2015) 

ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17  
(relevante apenas para configurações de 
suporte com rodas) 

Norma de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para 
equipamentos e serviços de rádio  

Ambiente para o uso previsto Ambiente de Assistência Odontológica Profissional e de 
Assistência Odontológica Domiciliar 

Os desempenhos essenciais do scanner intraoral iTero Element 5D são: 

• Exibição próxima a-imagens em infravermelho, sem interferência na tela tátil do iTero Element 5D, como 
parte da solução de detecção de cárie. 

• Os dados de digitalização armazenados estão acessíveis e podem ser exibidos. 

Devido a distúrbios eletromagnéticos, em alguns casos, a imagem poderá desaparecer e uma mensagem 
de não comunicação aparecerá na tela tátil. O scanner retornará ao modo de operação após a intervenção 
do usuário ou por recuperação automática. 

A seguir, é apresentado um resumo dos resultados do teste EMC para os scanners iTero Element 5D: 

Teste Padrão Nível de severidade/linhas Resultados 
do teste 

Emissão (IEC 60601-1-2 seção 7) 

Emissão conduzida 
Faixa de freq.:  
150 kHz - 30 MHz 

CISPR 11 
Grupo 1 Classe B em 230, 220, 120 & 
100 VAC @ 50 Hz; 220 VAC @ 60 Hz 

Em 
conformidade 

Emissão conduzida 
Faixa de freq.:  
30 - 1000 MHz 

CISPR 11 
Grupo 1 Classe B 

Em 
conformidade 

Teste de emissão de 
corrente harmônica 

IEC 61000-3-2 230 VAC @ 50 Hz & 220 V @ 50 Hz & 
60 Hz 

Em 
conformidade 

Alterações de Tensão, 
flutuações de Tensão e 
teste de Oscilação 

IEC 61000-3-3 
230 VAC @ 50 Hz & 220 VAC @ 
50 Hz 

Em 
conformidade 
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Teste Padrão Nível de severidade/linhas Resultados 
do teste 

Imunidade (IEC 60601-1-2, seção 8) 

Imunidade da descarga 
Eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 Descargas de contato de 8 kV e 
descargas de ar de 15 kV  

Em 
conformidade 

Imunidade dos campos 
eletromagnéticos 
irradiados 

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

Em 
conformidade 

Imunidade do campo de 
Proximidade de 
equipamentos de 
comunicação sem fio 

IEC 61000-4-3 Lista de frequências, de 9 V/ma 
28 V/m, PM (18 Hz ou 217 Hz),  
FM 1 kHz 

Em 
conformidade 

Imunidade dos 
transientes Elétricos 
Rápidos (EFT) 

IEC 61000-4-4 ± 2.0 kV em 230 VAC @ 50 Hz; 
& 220 VAC @ 60 Hz;  
Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz 

Em 
conformidade 

Imunidade contra 
Sobretensão 

IEC 61000-4-5 ±2.0 CM / ±1.0 kV DMon 230 VAC @ 
50 Hz; & 220 VAC @ 60 Hz; Tr/Th – 

1.2/50 (8/20) s  

Em 
conformidade 

Imunidade na condução 
de perturbações 
induzidas por campos de 
radiofrequência 

IEC 61000-4-6 3.0, 6.0 VRMS em 230 VAC @ 50 Hz& 
220 VAC @ 60 Hz & cabo do leitor; 
0.15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz  

Em 
conformidade 

Imunidade em quedas 
de tensão, interrupções 
curtas e variações de 
tensão 

IEC 61000-4-11 Em 230 VAC& 100 VAC @ 50 Hz: 0 % 
- 0.5 ciclo & 1 ciclo;  
70% - 25 ciclos; 0% - 250 ciclos; 
em 220 VAC @ 60 Hz:0 % - 0.5 ciclo & 
1 ciclo; 70% - 30 ciclos; 0% - 
300 ciclos 

Em 
conformidade 

Emissão (conforme ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17) 

Relevante somente para a configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

Emissões conduzidas 
em terminais de rede em 
faixa de freq. de  
150 kHz - 30 MHz 

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

Grupo 1 Classe B rede VAC 230 

Em 
conformidade 

Emissões conduzidas 
em faixa de freq. de  
30 - 6000 MHz 

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

Classe B Em 
conformidade 
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Teste Padrão Nível de severidade/linhas Resultados 
do teste 

Teste de corrente 
harmônica 

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

Rede VAC de 230  Em 
conformidade 

Testes de oscilação ETSI EN 301 489-1 / 
EN 61000-3-3 

Rede VAC de 230  Em 
conformidade 

Imunidade (conforme ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17) 

Relevante somente para a configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

Imunidade da descarga 
Eletrostática (ESD) 

EN 61000-4-2 Descarga de contato de 4 kV descarga 
de ar de 8 kV 

Em 
conformidade 

Imunidade dos campos 
eletromagnéticos 
irradiados 

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

Em 
conformidade 

Imunidade dos 
transientes Elétricos 
Rápidos (EFT) 

EN 61000-4-4 Redes AC± 1,0 kV; Tr/Th - 5/50 ns, 
5 kHz 

Em 
conformidade 

Imunidade contra 
Sobretensão 

EN 61000-4-5  Redes AC± 1,0 kV DM / ± 2,0 kV CM, 

Tr/Th - 1,2/50 (8/20) s 

Em 
conformidade 

Imunidade na condução 
de perturbações 
induzidas por campos de 
radiofrequência 

EN 61000-4-6  Redes AC3,0 VRMS; 0,15÷ 80 MHz, 
80% AM @ 1 kHz 

Em 
conformidade 

Imunidade em 
interrupções de Tensão  

EN 61000-4-11  Redes AC0 % - 0.5 ciclo & 1 ciclo;  
70% - 25 ciclos; 0% - 250 ciclos 

Em 
conformidade 
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13 Documento de segurança do produto iTero Element 

Este documento se aplica à série de sistemas de digitalização óptica iTero® Element ™. Dependendo da 
versão do produto que você adquiriu, podem haver diferenças nos recursos do produto. Além disso, como 
esse artefato foi criado em um determinado momento, podem ter ocorrido alterações nas práticas de 
segurança de produtos da Align Technology para tratar da evolução e maturação no ecossistema de 
segurança do produto. 

Entendemos as ciências da vida e o setor de saúde e nos dedicamos à segurança em toda a 
organização. 

A ameaça de ataques cibernéticos às ciências da vida e aos produtos 
da área da saúde está em constante evolução. Com isso em mente, 
estabelecemos proativamente um programa de segurança de 
produtos focado em minimizar o risco de segurança associado a 
nossos produtos, permitindo-nos estar vigilantes ao enfrentar 
ameaças emergentes e melhorar continuamente nossos produtos. 

Reconhecemos a importância de incorporar considerações de 
segurança e privacidade desde o projeto e durante todo o ciclo de 
vida do produto. Para isso, estabelecemos uma equipe multifuncional 
de segurança do produto, incluindo representantes do 
desenvolvimento de engenharia/software, segurança, jurídica/ 
privacidade, tecnologia da informação e qualidade. 

Nós identificamos riscos de segurança usando processos robustos de gerenciamento de 
riscos. 

A Align Technology está comprometida em tratar e minimizar os riscos de segurança e privacidade nos 
produtos que projetamos, desenvolvemos e mantemos. Nós realizamos avaliações detalhadas de nossos 
produtos para que possamos implementar medidas apropriadas de mitigação de riscos no início do 
desenvolvimento do produto. Com base no nível de risco do produto, bem como na funcionalidade do 
produto, a metodologia abaixo é aplicada. 

Avaliação de Riscos de Segurança do Produto 
(PSRA):A Align Technology conduziu um PSRA na série 
de sistemas de digitalização óptica iTero® Element ™.A 
metodologia de avaliação incluiu planejamento e coleta de 
informações, identificação de perfis de produtos aplicáveis, 
desenvolvimento de um registro de componentes, 
execução de uma análise de controles, identificação de 
vulnerabilidades, cálculo da classificação de risco da 
vulnerabilidade, identificação de controles mitigadores 
apropriados e cálculo da classificação de risco residual. Os 
riscos de segurança e privacidade considerados como 
parte da avaliação alavancam as principais estruturas de 
risco de segurança da indústria líder do setor, incluindo, 
entre outras, NIST 800-53, NIST CSF, UL 2900-2-1, ISO 80001 e o Content of Premarket Submissions for 
Management of Cybersecurity in Medical Devices da FDA. 
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Recursos de segurança e privacidade do produto. 

Os seguintes controles de segurança não exaustivos são implementados na série de sistemas de 
digitalização óptica iTero® Element ™: 

• Os dados de PII armazenados são criptografados: As informações de Identificação Pessoal (PII) são 
armazenadas em um banco de dados criptografado. Isso ajuda a impedir que um invasor capture as 
informações de pacientes e clientes armazenadas no scanner. 

• Os dados em trânsito são criptografados: As informações de digitalização, das quais é feito backup 
para os servidores da Align são transmitidas por criptografia TLS (Transport Layer Security) usando 
certificados confiáveis. Isso ajuda a impedir que um invasor capture informações do paciente e cliente 
enquanto estiverem em trânsito. 

• As proteções anti-malware estão em vigor: Os scanners vêm com o software antivírus Trend Micro 
pré-instalado, que verifica se há arquivos maliciosos no sistema. As definições do software antivírus são 
atualizadas com freqüência e as verificações são agendadas para execução diária nos dispositivos. 

• A manutenção remota não é possível sem permissão: Os dispositivos usam o TeamViewer para 
estabelecer uma sessão remota. O software TeamViewer requer um ID de usuário e senha que devem 
ser fornecidos pelo cliente à equipe de serviço da Align antes que a conexão possa ocorrer. 

• As alterações no sistema operacional e no software são restritas: Os scanners implementam um 
modo de quiosque que impede o usuário de fazer alterações indesejadas no sistema operacional e nos 
componentes de software. 

• Os controles de gerenciamento de acesso do usuário são impostos: É necessária uma conta de 
usuário e senha para utilizar os scanners. Isso ajuda a proteger o acesso ao scanner e protege contra 
uso não autorizado. 

• A segregação de funções é aplicada: Os scanners oferecem a possibilidade de registrar várias contas 
de usuário com funções diferentes em um scanner. Existem funções para Dentista, Assistente e Técnico 
de Suporte. Isso ajuda a garantir a capacidade de rastrear atividades realizadas por usuários 
individuais, protegendo melhor o dispositivo. 

• Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre os riscos descritos, não hesite em entrar em contato 
com TRM@aligntech.com ou privacy@aligntech.com. 
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14 Especificações do sistema 

14.1 Especificações do sistema - configuração do suporte com rodas do iTero Element 5D 

Monitor Tela tátil HD de 21,5" 

Leitor  O leitor emite laser de luz vermelha (680 nm Classe 1), bem como 
emissões de LED branco e emissões de LED de 850 nm. 

LAN sem fio  Uma placa LAN fornece comunicações em rede local com conectividade 
sem fio. 

Segurança  Consulte o documento de segurança do produto na seção 13. 

Potência de Operação  100-240 VAC - 50/60 Hz – 200VA (máx.)  

Temperatura Operacional  18 °C a 26 °C / 64,4 °F a 78,8 °F 

Nota: O sistema operará com desempenho degradado - sem capacidade 
de digitalização - quando sujeito a temperaturas de 10 °C a 17 °C (50 °F a 
62,6 °F) e 27 °C a 40 °C (80,60 °F a 104 °F). 

Temperatura de 
Armazenamento/Transporte  

-5 °C a 50 °C / 23 °F a 122 °F 

Pressão & Altitude de 
Operação  

Pressão:520 mmHg a 771 mmHg (-69 kPa a -103 kPa) 

Altitude:-400 pés a 10.000 pés 

Pressão & Altitude de 
Armazenamento/Transporte  

Pressão:430 mmHg a 760 mmHg (~ 57 kPa a ~ 101 kPa)  

Altitude:0 pés a 15.000 pés 

Umidade Relativa  Operacional:40% a 70% 

Armazenamento:30% a 90% 

Dimensões  Tela tátil HD iTero: 

• Altura:356 mm (~ 14 pol.) 

• Largura:552 mm (~ 21,7 pol.) 

• Profundidade:65 mm (~ 2,5 pol.) 

Leitor: 

• Comprimento:346 mm (13,3 pol.) 

• Largura:50 mm (2,0 pol.) 

• Profundidade:68 mm (2,7 pol.) 

Suporte com rodas: 

• Altura:1280 mm (~ 50 pol.) 

• Largura:645 mm (~ 25 pol.) 

• Profundidade:625 mm (~ 24,5 pol.) 

Peso Líquido  Tela tátil HD iTero:8,3 kg (~ 18,3 lbs) 

Leitor:0,47 kg (~ 1 lbs.), sem o cabo 

Suporte com rodas:13,6 kg (~ 30 lbs) 

Peso do Transporte ~37,5 kg (~83 lbs) 
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14.2 Especificações do sistema - configuração do laptop iTero Element 5D 

 

Monitor Tela tátil do laptop 

Leitor O leitor emite laser de luz vermelha (680 nm Classe 1), bem como 
emissões de LED branco e emissões de LED de 850 nm. 

Segurança A Align Technology leva muito a sério a responsabilidade de proteger os 
dados de nossos clientes e de seus pacientes. Todos os dados do 
paciente são transmitidos por um canal TLS criptografado e as 
comunicações e informações são armazenadas com segurança, 
permitindo que nossos clientes tomem medidas razoáveis para proteger os 
dados dos seus pacientes. 

Potência de Operação 100-240 VAC - 50/60 Hz - 40 VA (máx.) 

Temperatura de operação 18 °C a 26 °C / 64,4 °F a 78,8 °F 

Temperatura de 
Armazenamento/Transporte 

-5° a 50 °C / 23° a 122 °F 

Pressão & altitude de 
operação 

Pressão:520 mmHg a 760 mmHg (~ 69 kPa a ~ 101 kPa)  

Altitude:0 pés a 10.000 pés 

Pressão & altitude de 
Armazenamento/Transporte 

Pressão:430 mmHg a 760 mmHg (~ 57 kPa a ~ 101 kPa)  

Altitude:0 pés a 15.000 pés 

Umidade relativa Operacional:40% a 70%  

Armazenamento:30% a 90% 

Dimensões Hub de configuração de laptop iTero 
Element 5D: 

• Comprimento:206 mm (~ 8 pol.)  

• Largura:94 mm (~ 3,7 pol.)  

• Profundidade:36,5 mm (~ 1,4 pol.) 

Leitor do iTero Element 5D: 

• Comprimento:346 mm (13,3 pol.) 

• Largura:50 mm (2,0 pol.) 

• Profundidade:68 mm (~ 2,7 pol.) 

Suporte: 

• Comprimento:262 mm (~ 10 pol.) 

• Largura:89 mm (~ 3,5 pol.)  

• Profundidade:52 mm (~ 2 pol.) 

Estojo de transporte: 

• Altura:326,5 mm (~ 13 pol.)  

• Largura:455 mm (~ 18 pol.)  

• Profundidade:184 mm (~ 7 pol.) 

Peso líquido Hub de configuração de laptop iTero Element 5D:~ 0,5 kg (~ 1 lbs)  

Leitor do iTero Element 5D:0,47 kg (~ 1 lbs) 

Estojo de transporte vazio:~ 2 kg (~ 4,5 lbs) 

Peso de expedição ~ 8 kg (~ 17,6 lbs) 
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Align Technology, Inc. 
2820 Orchard Parkway 
San José, CA 95134 
EUA  

 

Align, Invisalign, iTero Element, entre outros, são marcas comerciais e/ou de serviço da Align 
Technology, Inc. ou de uma de suas subsidiárias ou empresas filiadas e podem estar 
registradas nos EUA e/ou em outros países. 
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