
คู่มอืฝึกอบรมการบรูณะซ่อมแซมโดยใช้เครือ่ง

สแกนภายในช่องปาก iTero Element

ส ำหรบักำรรกัษำจดัฟันแบบ Invisalign



2

เน้ือหา

03 - 13 ภำพรวมฮำรด์แวร ์(หน้ำจอสมัผสั ปลอกแขน สแกน ก้ำนสแกน)

14 - 15 ระบบของฉัน / เข้ำสู่ระบบ

16 - 34 หน้ำแรก (จอแสดงผล ไอคอนต่ำง ๆ ควำม ช่วยเหลอื)

35 - 50 หลกักำรเบือ้งต้นในกำรสแกนทัง้ปำก

51 - 56 หลกักำรเบือ้งต้นในกำรสแกนเพือ่กำรจดัฟัน แบบ Invisalign 

57 - 84 วธิกีำร

Invisalign, iTero, iTero Element, TimeLapse, OrthoCAD, and ClinCheck, เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำและ / หรือเครื่องหมำยกำรบริกำรของบริษัทAlign Technology, Inc หรือหน่ึงในบริษัทย่อย หรือ

บริษัทในเครือและอำจจะจดทะเบยีนในสหรัฐอเมริกำและ / หรือประเทศอื่น ๆ 



ฐาน ลอ้เลือ่น

หน้าจอระบบสมัผสั

ฮารด์แวร์

อปุกรณ์ตัง้โต๊ะเป็นอปุกรณ์เสริมสามารถซ้ือแยก
ต่างหากได้

iTero Element 

ปุ่ม เปิด / ปิด เครื่อง อยู่ ตรง มุมด้าน ล่าง ทาง ขวา มือ ของ ตัว

อุปกรณ์ ใต้ไฟแสดงสถานะการเปิดปิดเครื่อง

ปลอกแขนสแกน

ก้านสแกน / ทัชแพด

iTero element 1 เป็นอปุกรณ์รุ่นแรกของ 

iTero element มนัเป็นอปุกรณ์ขนาดเลก็แบบ

ถอดแยกได้บนฐานล้อเล่ือนเพื่อความสะดวกในการ

เคล่ือนย้ายไปมาระหว่างจุดปฏิบติังานแต่ละจุด 

• หน้าจอ ระบบมลัติ-ทชั ความละเอียดสูง ขนาด 19 น้ิว

• ใช้งานได้ กบั ถงุมือ ทางการแพทย์ ทุก ประเภท

• โปรดดู ท่ี คู่มือการใช้งาน ส าหรบั ค าแนะน าในการท าความ

สะอาด และฆ่าเช้ือ
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สายไฟ

ตัวล็อคล้อ

ฐานแบบล้อเล่ือน

ฮารด์แวร์
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ฮารด์แวร์

หน้ำจอสมัผสัแบบหน้ำจอกว้ำงขนำด 21.5 น้ิว ให้มุมมองทีด่กีว่ำทีม่ำพรอ้มกบัคณุภำพของสทีีด่ยี ิง่ขึ้น

แท่่นวำงซึง่จดัไว้ตรงกึง่กลำง ถูกออกแบบตำมหลกัสรรีะศำสตร ์ให้ควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึก้ำนสแกนได้

อย่ำงงำ่ยดำย

ระบบการค านวณท่ีล า้ยคุ
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ฮารด์แวร์

แบตเตอรีท่ ีม่อีำยุกำรใช้ยำวอนัยำวนำนและสำมำรถชำรต์ซ ้ำได ้เพื่อควำม

สะดวกในกำรพกพำโดยไม่ต้องเสยีบปลัก๊ไฟหรอืรบีตูเครือ่งใหม่
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ฮารด์แวร์

แลป็ท็อปท่ีใช้งานร่วมกนัได้

(ซื้อแยกต่างหาก)

ก้ำนสแกนกบัระบบทีม่เีพยีงฮบัเท่ำนัน้

“จ ำลองสภำพแวดล้อมทำงคลนิิก” อุปกรณ์แลป็ทอ็ปและอุปกรณ์เสรมิต่ำง ๆ 

จะต้องตัง้อยู่ให้ห่ำงจำกผู้ป่วยอย่ำงน้อย 1.5 เมตร ห้ำมท ำกำรสแกนผู้ป่วยไป

พรอ้ม ๆ กบักำรสมัผสัแลป็ทอ็ปหรอืชิ้นส่วนอุปกรณ์เสรมิใด ๆ ในเวลำเดยีวกนั
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ฮารด์แวร์

พกพำไดส้ะดวก เหมำะกบักำรใช้งำนในสถำนทีท่ ำงำนหลำย ๆ 

แห่ง
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุคร ัง้ว่ำปลอกแขนเข้ำท ี่

เรยีบรอ้ยก่อนกำรใช้งำน

หำกต้องกำรถอดออกหรอืต่อเข้ำใหจ้บัท ีด้่ำนข้ำง

หมายเหตุ: กรุณาอย่าสมัผสัเลนส์ท่ี

ก้านสแกน

rปลอกแขนสีฟ้าใช้ปกป้องเลนส์เม ื่อก้ำนสแกนไม่ได้ใช้

งำน

ปลอกแขนแบบใช้แล้วทิง้ส ำหรบักำรใช้งำนเพยีงคร ัง้เดยีว

ในกำรสแกนผูป่้วย โปรดทิง้ทกุคร ัง้หลงัใช้งำน

ปลอกแขนเครื่องสแกนแบบต่างๆ
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เพือ่เริม่และการหยุดการสแกน กดและปล่อยปุ่มด้านขา้ง ปุ่มใดปุ่มหนึง่

การเปิดใช้งานแผงสมัผสับนก้านสแกน 

กดและปล่อยปุ่มทัง้สองขา้งพร้อมๆกัน

ตวัควบคมุการท างานของก้านสแกน
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วิธีจบัก้านสแกน

เพือ่ท่ำทำงสรรีะทีเ่หมำะสมและหลกีเลีย่งควำมเมือ่ยล้ำ ใหแ้น่ใจว่ำ

ข้อศอกอยู่ใกล้กบัล ำตวั จบัก้ำนสแกนตรงส่วนเรยีวถดัจำกปลอกแขน

อย่าปิดกัน้ช่องระบายอากาศ
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กดและปล่อยปุ่มทัง้สองพรอ้มกนัจะเปิดใชง้ำนแผงสมัผสั เมื่อ

เปิดใชง้ำน ใชน้ิ้วเลื่อนไปบนแผงสมัผสัทีอ่ยู่บนก้ำนสแกนท ำให้

สำมำรถเคลื่อนไหวไปในบรเิวณทีต่้องกำรท ำกำรสแกนได้

บรเิวณทีก่ ำลงัท ำกำรสแกนอยู่จะปรำกฏอยู่ในช่องบอกต ำแหน่ง

ทีอ่ยู่ระหว่ำงลกูศรทัง้สอง

กดแผงสมัผสัค้ำงไว้หำกต้องกำรหมุนภำพ

ตวัควบคมุการท างานของก้านสแกน
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* โปรดดูคู่มอืกำรใช้งำนส ำหรับค ำแนะน ำเพิม่เติม

แนะน ำแนวทำงปฏิบตัิส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ชุดสแกน ฐำน
เครื่องสแกน ลอ้เลื่อน และ/หรอืเครื่องสแกนแบบตัง้โต๊ะระหว่ำงกำรใชง้ำนใน
ผูป่้วยแต่ละรำย

• อย่ำฉีดน ้ำยำฆ่ำเชือ้โดยตรงบนพืน้ผวิของระบบเครื่องสแกน

• สเปรยย์ำฆ่ำเชือ้บนผำ้ขนหนู หรอืใชผ้ำ้เชด็ท ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้
ส ำหรบัชุดสแกนและฐำนเครื่องสแกน

• ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลติยำฆ่ำเชือ้ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หมำะสม
ในกำรสมัผสักบัน ้ำยำ

• ท ำคำมสะอำดน ้ำยำฆ่ำเชือ้ทีต่กค้ำง ด้วยผำ้สะอำดไม่มขีุย

การดแูลและบ ารงุรกัษา

Description pH Manufacturer

Birex Quat Wipes 7.6 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12.7 Metrex

CaviCide 12.5 Metrex

CaviWipe

CaviCide 1 12.5 Metrex

CaviWipe 1

Clorox Healthcare Hydrogen 

Peroxide Cleaner 

Disinfecting Liquid

2-3 Clorox Healthcare

Clorox Healthcare Hydrogen 

Peroxide Cleaner 

Disinfectant Wipes

2-3 Clorox Healthcare

Opti-Cide 3 Liquid 7.6 Biotrol Intl.

Opti Cide 3 Wipes 7.6 Biotrol Intl.

OPTIM 33TB Liquid 2.5-3.5 SciCan Inc.

OPTIM 33TB Wipes 2.5-3.5 SciCan Inc.

ProSpray 10 Certol

ProSpray wipes

Webcol Alcohol Prep Pads 7 Medtronic
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เข้าสู่ระบบ

กำรลงทะเบียนเขำ้ระบบ iTero Element ใช้

ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี*

• ชื่อผูใ้ช้

• รหสัผ่ำนผูใ้ช้

• รหสับรษิทั

หำกมปัีญหำหรอืต้องกำรขอควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคเกีย่วกบั

iTero Element scanner กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน

ระบบของฉัน / ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
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• การเขา้สู่ระบบเครื่องสแกน

• เลอืกช่ือแพทย์

• ป้อนชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน*

• คลิกท่ีช่อง ‘Remember Me' 

เพื่อเขา้สู่ระบบได้นาน 9 ชัว่โมง

* หากมีปัญหาหรือต้องการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเก่ียวกบั iTero Element scanner กรณุาติดต่อฝ่าย

บริการลูกค้าของท่าน

15
เข้าสู่ระบบ



หน้าแรก

ไอคอนต่างๆ บนหน้าจอหลกั

แตะเพ่ือดูการแจ้งเตือน อพัเดทข้อมูล และข้อความอ่ืน ๆ จาก

Align Technology

แตะสองครัง้เพ่ือเช่ือมต่อกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ iTero ส าหรบัการแก้ไข

ปัญหาระยะไกล

(กรุณาโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ iTero ก่อน)

แตะเพ่ือตัง้ค่าของคุณ

แตะเพ่ือลอ็คเดสก์ทอ็ป

แตะเพ่ือเข้าสู่ศูนยก์ารเรียนรู้หรือเร่ิมต้นการฝึกอบรม

แตะเพ่ือตรวจสอบสถานะของการสัง่ซ้ือของคุณ

แตะท่ีใดก็ได้บนหน้าจอเพ่ือปิด

หน้าต่างความช่วยเหลือท่ีซ้อนทบั

โหมดสาธิต
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โหมดสาธิต

แตะท่ีโลโก้ iTero Element 

และเลือกท่ีปุ่ มโหมดสาธิต

เลือกผู้ใช้และท าการลอ็กอินเข้าสู่ระบบ

17
หน้าแรก



โหมดสาธิต
การสาธิต Invisalign Outcome Simulator 

การสาธิต TimeLapse

ตรวจสอบเคสสาธิตต่าง ๆ 
ในแท็บผู้ป่วย

ภาพวอลล์เปเปอรเ์บือ้งหลังถกูถอดออกเพื่อเป็นการเตือนให้คุณถึง
สถานะโหมดการสาธิต

ท าการฝึกหดัการสแกนด้วยการเลือกไอคอนการ

สแกนใหม่ ป้อนข้อมลูใน Rx ให้ครบถ้วนและท าการ

สแกนตามข ัน้ตอนของประเภทของเคสท่ีเลือก หมาย

เหต:ุ เคสท่ีถกูสแกนในโหมดสาธิตจะไม่สามารถส่ง

เพ่ือท าการสัง่ผลิตได้

โหมดสาธิตจะเหมาะกบัการให้สมาชิกใหม่ในทีมท า

การฝึกหดัสแกนและตรวจสอบเคสก่อนจะด าเนินการ

ทางคลินิกได้อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน 

ออกจากโหมดสาธิตด้วยการแตะท่ีโลโก้ iTero 

Element และเลือกออกจากโหมดสาธิต

18
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รปูหมวกปรญิญำคอื ลงิค์เชื่อมโยงไปยงัศูนย์กำรเรยีนรู ้

เลอืกไอคอนนี้เพ ือ่เข้ำถงึส ื่อสนับสนุนกำรฝึกอบรมทัง้หมด

• วดิโีอกำรฝึกอบรมออนไลน์

• กำรฝึกอบรมและเอกสำรอำ้งองิ

• ลงทะเบยีนและดูสมัมนำผำ่นเว็บไซต์

ไอคอนขนาดเลก็ - ศนูยก์ารเรียนรู้
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ด้วยต้องปฏิบติัตามกฎของ HIPAA ไอคอนLockท าให้หน้าจอเดสก์ท็อปกลบัไปยงัหน้าลอ็กอิน 

ระบบการลอ็คมีไว้เพ่่ือท าความสะอาดและยงัช่วยหลีกเล่ียงการเขา้ระบบท่ีไมไ่ด้ตัง้ใจ

ไอคอนขนาดเลก็ – ลอ็ค
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แตะท่ีไอคอนการตัง้ค่าท าให้หน้าจอจะขึน้มาให้สามารถเปล่ียนการตัง้ค่าของคอมพิวเตอร์ การตัง้ค่าเครื่องสแกน โซนเวลา ภาษา เพ่ิมลายเซน็ของ

แพทย ์เลขท่ีใบอนุญาต และซิงค์ระบบเพ่ืออพัเดทขอ้มลู

ไอคอนขนาดเลก็ – การตัง้ค่า
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ในกำรตัง้ค่ำเคร ือ่งสแกน เลอืกกำรตัง้ค่ำในแนวไจโรและแผงสมัผสั
ตัวอย่ำงเช่น ในภำพด้ำนบนหันต ำแหน่งของส่วนฐำนของแสกนชี้ไปทำงหน้ำจอส ำหรับกำรใช้งำนไจโรและแผง
สมัผสั

การตัง้ค่า - การตัง้ค่าเครื่องสแกน

กำรเปิดใช้งำนโหมดสขีณะท ำกำรสแกน ช่วงของกำรสแกนทีแ่นะน ำ กำรแนะ
แนวทำง และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ท ำใหก้ำรใช้งำนเคร ือ่งสแกนรำบรืน่
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เปล่ียนล าดบัการสแกน 

ล าดบัขากรรไกร ข ัน้ตอนการเตรียมพร้อม

การตัง้ค่า - การตัง้ค่าเครื่องสแกน

23
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• ป้อนเลขท่ีใบอนุญาตแพทยล์งในช่อง

• ลงลายเซน็ในช่องลายเซน็

• เลอืกตวัเลอืกท่ีต้องการ

การตัง้ค่า - การตัง้ค่าเครื่องสแกนเนอร์

24หน้าแรก



แตะหน่ึงครัง้ท่ีเครื่องหมายค าถามจะเปิดใช้งานหน้าต่างโปร่งใสซ้อนขึน้มาท่ีจะช่วยแสดงภาพรวมคร่าวๆ แตะท่ีใดกไ็ด้เพ่ือปิดหน้าจอความ

ช่วยเหลอืและกลบัไปยงัหน้าจอท่ีเก่ียวขอ้ง

หน้าต่างความช่วยเหลือ

25หน้าแรก



แตะท่ีหฟัูงจะช่วยให้ท าการประเมินเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาได้ในระยะไกล หากมีปัญหาหรือต้องการขอความช่วยเหลอืทางเทคนิคเก่ียวกบั iTero Element scanner 

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน

หลงัจากติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ iTero พนักงานจะพิจารณาขัน้ตอนในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการเช่ือมต่อระยะไกล

ฝ่ายสนับสนุนลกูค้าของ iTero

26หน้าแรก



• แตะท่ีไอคอนความช่วยเหลอืเพ่ือเปิดหน้าต่าง

แสดงภาพซ้อนพร้อมค าสัง่และค าอธิบาย

เก่ียวกบัเครื่่องมอื

• ใช้น้ิวมอืหมนุ ยา้ย หรือขยายภาพจ าลองท่ี

สแกนไว้เพ่ือวิเคราะห์

ความช่วยเหลือ / ภาษามือบนหน้าจอแสดงผล

27หน้าแรก



หากต้องการค้นหาผู้ป่วยจากฐานขอ้มลูของ iTero ให้เลอืกไอคอน Patients ในหน้าแรก 

ล  าดบัรายช่ือของผู้ป่วยจะเปิดขึน้

ค้นหาตามชื่อหรือเลขท่ีชาร์ตเพื่อค้นหาผู้ป่วย

ผู้ป่วย
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ไอคอน Patients สามารถใช้เพ่ือเร่ิมต้นการสแกนใหม ่หรือเปิดการสแกนก่อนหน้าน้ี ด้วย Viewer และ/หรือ Invisalign Outcome 

Simulator

ผู้ป่วย
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ไอคอนขนาดใหญ่ / Messages

ไอคอน Messages เป็นไอคอนท่ีแจ้งให้ผู้ใช้รบัทราบขอ้ความท่ีส าคญัจาก Align Technology เช่น 

ขอ้มลูอพัเดทผลิตภณัฑ์ การประชุมการศึกษาท่ีจะเกิดขึน้ หรือปัญหาการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

Dr. Test, Test
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ภายในไอคอน Orders คือรายการค าสัง่ซื้อทัง้ท่ีก าลงัด าเนินอยูห่รือ

การสัง่ซื้อท่ีผ่านมาแลว้

ไอคอนขนาดใหญ่ / ค าสัง่ซื้อ

31
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ในกลุม่ In Progress view Rx, continue, view, 

หรือ delete a scan. 

ในกลุม่ Past Orders view an Rx, เปิดดคู าสัง่ซื้อได้ท่ี 

Viewer หรือ เปิดการสแกนแบบ Invisalign โดยใช้

viewer หรือท่ี Invisalign Outcome Simulator

ไอคอนขนาดใหญ่ / ค าสัง่ซ้ือท่ีก าลงัด าเนินอยู่และค าสัง่ซ้ือท่ีเสรจ็ส้ิน
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การจดัวางท่าทางสรีระมีบทบาทส าคญัเพ่ือให้เกิดความ

สบายในขณะท าการสแกน แนะน าให้จดัท่าผู้ป่วยในท่า

นอนหงาย 

ลดศีรษะของผู้ป่วยลงและนัง่ในท่าสบายโดยวางขอ้ศอก

ไว้ด้านขา้ง วางจอแสดงผลไว้ด้านท่ีถนัดเพื่อดหูน้าจอได้

โดยไมต้่องหนัหรือเอ้ียวตวั

จบัก้านสแกนด้วยแรงท่ีพอดี ไมค่วรจบัแน่นเกินไป

การจดัวางท่าทางสรีระ
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การเปิดไอคอนnew scanจะเป็นการ

กระโดดขา้มไปยงัหน้า Rx

Rx เป็นส่วนในการป้อนขอ้มลูทัง้หมดท่ีจ าเป็น
ของผู้ป่วย ส่วนท่ีมีเครื่องหมายดอกจนัสีแดง
(*) เป็นขอ้มลูท่ีจ าเป็นต้องใส่

ไอคอนขนาดใหญ่ / การสแกนใหม่

New Scan

℞

34หน้าแรก



หลกัปฏิบติัในการสแกนทัง้ปาก- เร่ิมใบสัง่ยาใหม่

มีประเภทของเคสผู้ป่วยให้เลอืกหลายประเภท

ค าแนะน าใดๆท่ีใช้ในการรกัษาจดัฟันแบบ Invisalign ต้องสามารถระบุ

ได้ใน Invisalign Doctor Site

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนทัง้ปาก
35



หลกัปฏิบติัในการสแกนทัง้ปาก - Guidance Hints

เครื่องสแกน ITero Element มี

Guidance Hints ท่ีช่วยเรียกคืน

ล าดบัการสแกน 

ปิดใช้งาน Guidance Keys โดย

เลอืกช่อง ‘Don’t show again’

เปิดใช้งาน Guidance Keys ได้

ใหมท่ี่ ไอคอนการตัง้ค่ารูปเฟือง

36
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สแกนพ้ืนผิวด้านบดเค้ียวด้วยการเคลือ่นไหวอยา่ง

ต่อเน่ืองในครัง้เดียว

เมือ่ก้านสแกนถงึฟันเข้ียว ให้เลือ่นไปเรื่อยๆจนถงึฟัน

หน้า และเอียงเลก็น้อยไปทางด้านใกลล้ิ้นจนก้าน

สแกนสมัผสักบัฟันเข้ียวท่ีอยูต่รงกนัขา้ม

ท าต่อไปเรื่อยๆโดยดนัส่วนหวัสแกนให้ถงึฟันกรามซ่ี

หลงัสุด

ด้านบดเคี้ยว 
(สามารถเลือกส่วนโค้งแนวฟันบนหรือฟันล่างก่อนกไ็ด้)
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สแกนด้านใกลล้ิ้นโดยเร่ิมจากด้านบดเค้ียว น าก้าน

สแกนด้านท่ีติดกบัสายไฟออกไปด้านขา้งและรกัษา

มมุ 45 องศาในแนวตัง้ของหวัสแกนกบัด้านปลาย

ล้ิน 

เพ่ือให้ได้ภาพท่ีวิเคราะห์อยา่งละเอียดของซอกฟัน

ด้านใกลก้ลางและด้านไกลกลาง บิดหวัสแกนไป

ทางขวาและซ้ายไปมาให้ก้านสแกนเคลือ่นไปตาม

แนวโค้งของฟัน ถอืก้านสแกนให้หวัสแกนอยูต่รงฟัน

ช่วยในการหดล้ิน

ด้านใกล้ล้ิน
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ด้านใกล้แก้ม
จากด้านใกลล้ิ้นเลือ่นมาท่ีด้านใกลแ้ก้มท่ีมมุ 45 องศาใน

แนวนอนและโยกก้านสแกนไปมาไปทางเส้นกึ่่งกลาง

เพ่ือให้ได้ภาพวิเคราะห์ท่ีละเอียด

หลงัจากผ่านเส้นกึ่งกลางแลว้ ให้เร่ิมจากฟันกรามซ่ีสุดท้าย

ทางด้านตรงขา้มและโยกก้านสแกนไปมาเพื่อให้ได้ภาพ

ด้านใกลแ้ก้มจากฟันหลงัไปฟันหน้า

การเคลือ่นก้านสแกนจากฟันหลงัไปฟันหน้าทางด้านใกล้

แก้มช่วยลดการรบกวนจากกระพุ้งแก้มท าให้การสแกน

เป็นไปอยา่งราบรื่น

น าก้านสแกนด้านท่ีติดกบัสายไฟไปทางโค้งแนวฟันเพ่ือให้ได้ภาพกายวิภาคศาสตรซ์อกฟันด้านใกล้กลางท่ี

ละเอียด และน าก้านสแกนด้านเดิมให้ห่างออกจากโค้งแนวฟันเพ่ือให้ได้ภาพกายวิภาคศาสตรซ์อกฟันด้านไกล

กลาง
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วางก้านสแกนท่ีฟันเข้ียวและฟันซ่ีขา้งให้อยูก่ึ่งกลางในช่องมองภาพ และ

ยา้ยก้านสแกนจากด้านใกลล้ิ้นเหนือขอบของด้านปลายฟันกบัใบหน้า

ให้ท าซ า้ข ัน้ตอนน้ีกบัด้านตรงขา้ม

ฟันหน้า / ด้านปลายฟัน

การสแกนเหลา่น้ีช่วยให้แน่ใจว่าเซก็เมนต์ด้านใกลล้ิ้นและ

ด้านใกลแ้ก้มเช่ือมกนักบัพ้ืนผิวปลายฟันอยา่งแมน่ย  า

ขัน้ตอนน้ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เครื่องมอืจดัฟันใส 

Invisalign สวมใส่ได้อยา่งพอดี
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เมือ่เปิดใช้ไอคอน Optimized Scanning Feature พ้ืนท่ีกายวิภาคท่ีหายไปจะถกูไฮไลต์ด้วยสีแดงเมือ่ใช้โหมดขาวด าขณะท าการสแกน และจะเป็นสี

มว่งเมือ่ท าการสแกนในโหมดสี คณุสมบติัพิเศษน้ีจะเตือนคณุถงึพ้ืนท่ีท่ีต้องมีการสแกนเพ่ิมเติม ไอคอนสีช่วยให้คณุสามารถสลบัระหว่างโหมดสี หรือ โหมดสีเดียว 

และยงัสามารถใช้ได้ทัง้โหมดสแกนและโหมดviewของเคสผู้ป่วยทุกประเภท

การสแกนให้ได้ผลสงูสดุ

Scan Color Toggle

Additional Scan 

Feedback
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สบัเปล่ียนไปยงัส่วนโค้งแนวฟันด้านตรงข้าม โดยการกดบนส่วนโค้งบนหน้าจอสมัผสั หรือใช้แผงสัมผสับน

ก้านสแกน 

ท าตามขัน้ตอนเดียวกนัทัง้ฟันบนและฟันล่าง ด้านบดเค้ียว ด้านใกล้ล้ิน / ด้านเพดานปาก ด้านใกล้แก้ม และ

ขอบด้านปลายฟัน

การสบัเปล่ียนไปยงัส่วนโค้งแนวฟันด้านตรงข้าม
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• ส าหรบัการจดัฟันแบบ Invisalign 

+ irecord หรือ ภาพสแกน iRecord

• หลงัจากสแกนกายวิภาคด้านใกลล้ิ้นเสรจ็แลว้

• เร่ิมต้นท่ีเส้นกึ่งกลางใบหน้าตรงด้านหลงัของฟันต้ด

หน้าซ่ีกลาง

• สแกนในแนวเส้นตรงท่ีเพดานออ่น

• เติมเพดานให้เตม็จากเส้นกึ่งกลางใบหน้าไปยงัฟันท่ี

อยูแ่ต่ละขา้ง

การสแกนด้านใกล้เพดานปาก
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เซก็เมนต์สุดท้ายของการสแกนคือการสบฟัน ก่อนท่ี

จะสแกน ยนืยนัการสบฟันของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยอา้

ปากใช้ก้านสแกนดนักระพุ้งแก้มออกไป และผู้ป่วย

จะต้องอยูใ่นท่ากดัปกติท่ีฟันสบกนัมากท่ีสุดใน

สภาพท่ีมีปัญหา น าหวัสแกนแตะไปตามกายวิภาค

ฟันเบาๆ

การสบฟัน

เคลือ่นก้านสแกนไปขา้งหน้าในลกัษณะคลืน่

เลก็ๆ พร้อมจบัภาพฟัน 3 – 4 ซ่ี และยา้ยไป

ด้านตรงขา้มโดยใช้เทคนิคเดียวกนั
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ท าตามขัน้ตอนต่อไปน้ีให้เสรจ็สมบรูณ์ถา้มีเซก็

เมนต์ท่ีขาดหายไปในการสแกนของคณุ:

• กลบัไปท่ีโหมดการสแกน

• สแกนเซก็เมนต์ท่ีขาดหายไปท่ีไฮไลต์ด้วยสี

แดงให้เสรจ็สมบรูณ์

• ท าซ า้ข ัน้ตอนขา้งต้นถา้จ าเป็น

เซก็เมนตข์องสแกนท่ีขาดหายไป
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หลงัจากเสรจ็ส้ินการสแกน คณุสามารถใช้ไอคอน Scan Timer เพือ่

ดเูวลาการสแกนของคณุ

นาฬิกาจบัเวลาขณะสแกน
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คณุสมบติัพิเศษของการสแกนแบบMulti-

Bite ท าให้ทุกอยา่งเรว็ขึน้ ง่ายขึน้ และ
แมน่ย ามากขึน้ในการจบัภาพและส่งต่อขอ้มลู
การสบฟันไปยงัห้องแลบ็ส าหรบัการผลิต
เครื่องมอืจดัฟันต่อไป

ตวัอยา่งคือ:

• เครื่องมอืฟังก์ชนันอล

• เครื่องมอืช่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลบั -
ท าให้ขากรรไกรลา่งยืน่ออกมาเพ่ือเปิดทาง
เดินอากาศ

Multi-Bite

บริเวณสบฟันที่จะถูกบนัทึกนัน้คือส่วนที่เป็นสมี่วงตรงฟันกรำมน้อยและฟันกรำม

ความสมัพนัธ์ของการสบฟันครัง้แรก ความสมัพนัธ์ของการสบฟันเพ่ิมเติม

47

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนทัง้ปาก



Multi-Bite

เลอืกส่วนโค้งแนวฟันท่ีจะแสดง

มีการสบฟันสองรูปแบบใน Viewer.

ไอคอนบนด้านซ้ายของหน้าจอแสดงการสบฟันหลายรูปแบบ

Bite 

Toggle

การสบฟันท่ี 1 การสบฟันท่ี 2
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ภาพสแกนของผู้ป่วยท่ีสแกนไว้อยา่งต่อเน่ืองเป็น

ประจ าสามารถน ามาวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องมอืน้ี 

ในหน้าประวติัของผู้ป่วย เลอืกภาพสแกนสองภาพ

จากไทมไ์ลน์ท่ีอยูด้่านลา่งสุดของหน้าจอ เมือ่เลอืกได้

แลว้ ตวัเลอืก “Compare Selected” จะถกู

เปิดใช้งานและเมือ่กด Comparison Tool จะ

ถกูเปิดขึน้

iTero TimeLapse
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iTero TimeLapse

การร่นของเหงือกการสึกหรอของฟัน การเคลือ่นไหวของฟัน

เส้นเวลาของภาพเคลือ่นไหว การสลบัค่าสี เลน่/หยุดภาพเคลือ่นไหว
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Invisalign Powered by iTero

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 

ในส่วนน้ีเราจะครอบคลมุเรื่อง:

การประมวลภาพจ าลองผลส าหรบัเคสจดัฟันแบบ 

Invisalign

ภาพจ าลองผลของการจดัฟันแบบ Invisalign

เครื่องมือประเมินความก้าวหน้า
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เพ่ือการผลิตเครื่องมอืจดัฟันท่ีพอดีแมน่ย า ประมวลผลภาพจ าลองของบริเวณ

ต่อไปน้ีก่อนท่ีจะส่งเคส

• จบัภาพ 2 มม ของเน้ือเยือ่เหงือก

• ผนังไกลกลางของฟันซ่ีสุดท้าย

• กายวิภาคซอกฟันด้านใกลก้ลางและด้านไกลกลาง

• ด้านปลายฟันทัง้หมด / พ้ืนผิวด้านบดเค้ียวของทัง้ขากรรไกรลา่งและขากรรไกร

บน

• รอยกดัท่ีแมน่ย าของผู้ป่วยในท่ากดัท่ีีการสบฟันมากท่ีสุด

ประมวลผลภาพจ าลอง

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 
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ประมวลผลภาพจ าลอง

ผนังด้านไกลกลางของฟันบนซ่ีในสุด ผนังด้านไกลกลางของฟันลา่งซ่ีในสุด

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 
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ประมวลผลภาพจ าลอง

ด้านปลายฟันทัง้หมด / พืน้ผิวด้านบดเคีย้วของทัง้ขากรรไกรล่างและขากรรไกรบน

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 
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ใช้แผนภมิูภาพระยะปลอดการสบฟันเพ่ือก าหนดระยะห่างระหว่าง

ฟันด้านตรงขา้ม

ประมวลผลภาพจ าลอง / การวิเคราะหก์ารสบฟัน

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 
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ท าการส่งเคสผู้ป่วย เพียงแค่แตะบนรูปซองจดหมาย

จะมีขอ้ความปรากฏขึน้ระบวุ่า ในเวลาประมาณ 15 นาที คณุจะ

สามารถหาการสแกนนัน้ ๆ ได้ในเวบ็ไซต์ Invisalign 

Doctor Site เพื่อใช้ส่งต่อเพื่อการรกัษา เลอืก OK

ถดัไปคลิกyesเพ่ือเปิด Invisalign Outcome 

Simulator

การส่งเคสผู้ป่วย

หลกัการเบื้องต้นในการสแกนเพื่อการจดัฟันแบบ Invisalign 
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โหมดการเติม (Fill Mode)
อาจมีบางคร ัง้ท่ีพื้นท่ีถาวรของกายวิภาคขาดหายไป โดยไม่ค านึงถึงจ านวนคร ัง้ท่ีคณุพยายามจะจบัภาพเหล่านัน้ในโหมดสแกน 

พื้นท่ีท่ีขาดหายไปเหล่าน้ีอาจเกิดจากการแทรกแซงทางกายวิภาคเหล่าน้ี (ริมฝีปาก, คางและลิ้น) หรือเกิดจากความชื้นในส่วนท่ีท าการสแกน 

เคร่ืองมือการเติมน้ีถกูเพ่ิมเข้ามาในซอฟต์แวร ์iTero Element เพ่ือให้คณุสามารถจบัภาพของพืน้ท่ีเหล่าน้ีได้ง่ายย่ิงขึน้ 

57

แหล่งท่ีมา

1. ในการใช้เคร่ืองมือเติมในขณะท่ีอยู่ในโหมดสแกน 

ให้กดค้างบนหน้าจอเพ่ือเข้าสู่เมนตูวัเลือกการสแกน

2. เลือกตวัเลือก “เติม” อาจจะต้องใช้เวลาเลก็น้อยเพ่ือเตรียมอปุกรณ์สแกนเพ่ือให้โหมดการ

เติมปรากฎขึน้ ทัง้น้ีขึน้กบัจ านวนของการสแกนท่ีได้ท าไปแล้ว 

เม่ือเมนูปรากฎข้ึน แบบจ าลองจะปรากฎเป็นเส้นขอบสีแดงเพ่ือแสดง

พ้ืนผิวทัง้หมดท่ีสามารถท าการเติมได้



โหมดการเติม (Fill Mode)

58
แหล่งท่ีมา

3. ท าการสแกนพื้นท่่ีทางกายวิภาคท่ีขาดหายไปซ ้าอีกคร ัง้ หมายเหต:ุ ไม่จ าเป็นต้องท าการ

เติมพื้นท่ีท่ีท าเคร่ืองหมายเป็นสีแดงทัง้หมด ขอแนะน าให้ท าการเติมเฉพาะพืน้ท่ีท่ีไม่ถกูจบั

ภาพไว้ก่อนหน้าน้ีเท่านัน้

4. กดปุ่ มใด ๆ  ท่ีก้านสแกนเพ่ือส้ินสุดคณุสมบติัของโหมด

การเติม น่ีจะเป็นการกลบัไปยงัโหมดการสแกนปกติและการ

ยกเลิกรายการก่อนหน้าน้ีกจ็ะถกูก าจดัออกไป



การใช้ Eraser

วิธีการ

1. แตะท่ีไอคอนeraser

2. เลอืกบริเวณท่ีจะลบบนหน้าจอ

3. แตะท่ีไอคอนscanner sleeve

4. สแกนเพ่ือเติมในบริเวณท่ีถกูลบ

5. แตะท่ีไอคอนview

6. ยนืยนัการแก้ไข
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ใช้เครื่องมอืตดัแต่งขอบถา้มีส่วนแก้มหรือริมฝีปากมากเกินไปควรเอาออกจากการสแกน

1. แตะท่ีไอคอน scissor

2. วงกลมบริเวณท่ีจะลบ

3. ตรวจสอบบริเวณท่ีเลอืกไว้

4. แตะท่ีรูปเครื่องหมายถกูสีเขียว

5. แตะท่ีปุ่ มviewเพ่ือยนืยนัว่ามีการตดัแต่งบริเวณท่ีถกูเลอืก

การใช้ Trim

วิธีการ 60



หาได้ในโหมดสแกน

1. แตะท่ีส่วนโค้งแนวฟันท่ีจะลบ

2. กดค้างไว้ท่ีภาพจ าลอง

3. แตะท่ีถงัขยะหรือไอคอนbroom

4. ยนืยนัการลบ

5. สแกนบริเวณนัน้ซ า้

ภาพสแกนขากรรไกรผิด

น าส่ิงแปลกปนออก (เน้ือเยือ่ออ่น)

ฟันกายวิภาคศาสตร์ไมไ่ด้เยบ็

เครื่องมือ – ลบการสแกน

วิธีการ

Unstitched 

Segment

Main 

model
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บนัทึกการสบฟันท่ีไมถ่กูต้อง Occlusogram แสดงผล
จุดสมัผสัท่ีไมดี่

แผนการกัษา Clinical Scenario

ผู้ป่วยไมส่ามารถท่ีจะปิดสนิทการสบสบัหว่างท่ีดีได้และท าให้เกิดสมัผสัท่ีแขง็บนแถบกระดาษหารอยสบฟัน ระหว่างการสแกน ผู้ป่วยไม่

สามารถกดัได้อยา่งเหมาะสม

วิธีการ

เครื่องมือ – การลบสแกนและการแก้ไขการสบฟัน
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แตะส่วนรอยกดัทัง้สองเพื่อท่ีจะลบ

สแกนซ า้

วิธีการ

เครื่องมือ – การลบสแกนและการแก้ไขการสบฟัน

63

การแก้ไข

ลบและสแกนซ า้การสบฟัน bi-lateral 



ตรวจสอบการบนัทึกรอยกดัใหม่ Occlusogram แสดงผล 

จุดสมัผสัท่ีเพียงพอ

วิธีการ

เครื่องมือ – การลบสแกนและการแก้ไขการสบฟัน
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เงื่อนไขในการเพ่ิม Rx เพ่ือจะเปิดใช้งาน:

• สามารถเขา้ไปท่ีไอคอนOrdersและไอคอนPatients

• ส าหรบัทุกเคสยกเว้นเคสบรูณะซ่อมแซมและchair side milling

• เปิดใช้งานได้ถงึ 21 วนันับจากวนัทีท่่ีสแกนเคส

• ภาพจ าลองต้องอยูใ่นหน่วยพื้นฐานของเครื่องสแกน

เพ่ิม Rx ไปยงัการสแกนท่ีส่งไปแล้วและยงัคงอยู ่– อนุญาตให้มีขัน้ตอนการประมวลผลเพ่ิมเติม

วิธีการ 65



เพ่ิม Rx ไปยงัการสแกนท่ีส่งไปแล้วและยงัคงอยู่ – ขัน้ตอนการประมวลผล

วิธีการ

2. เพ่ิมการสแกนตามความจ าเป็น

3. แตะบนview 4. ส่งเคสผู้ป่วย

1. เลอืกประเภทเคสผู้ป่วย
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Viewer ป็นเครื่องมอืท่ีช่วยให้เครื่องสแกนจดัการและแสดงภาพจ าลองในการน าเสนอเคสของผู้ป่วย

Viewer

วิธีการ
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Viewer

วิธีการ

มมุมองท่ีตัง้ค่าไว้แล้วของแบบจ าลอง

ซ่อน / แสดง

ขากรรไกรบนหรือ
ขากรรไกรล่าง

แนวหน้าหลัง

การสบฟัน

แกลลอรี่

ภาพสี/ภาพขาวด า

Occlusogram
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เครื่องมอื Occlusogram 

สามารถแสดงให้เหน็ในมมุมองต่าง ๆ 

โดยการแตะท่ีไอคอน 

Occlusogram

Viewer / Occlusogram

วิธีการ
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ใน Gallery View ภาพจ าลอง

ในแต่ละหน้าต่างสามารถแยก

ควบคมุได้ต่างหากเพื่อการ

ประมวลผลท่ีดีกว่า

Viewer

วิธีการ
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หากมีปัญหาหรือต้องการขอความช่วยเหลอืทางเทคนิคเกีย่วกบั iTero Element scanner กรุณา

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน

OrthoCAD
ซอฟแวร์ OrthoCAD เป็นโปรแกรมดภูาพจ าลองส าหรบัทุกเคสทันตกรรมจดัฟัน

ของคณุ 

หลงัจากท่ีคณุส่งเคสผู้ปู่วยท่ีอยูใ่นเครื่องสแกน iTero Element แลว้ คณุก็

สามารถด ูจดัการ และวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอือนัทรงประสิทธิภาพน้ีจากคอมพิวเตอร

ท์่ีส านักงานหรือเวิร์กสเตชนัได้ทุกแห่ง

บางส่วนของโปรแกรมการรกัษาส าหรบัซอฟต์แวร์น้ีคือ

a) ติดต่อส่ือสารระหว่างส านักงานทันตกรรม - การพิมพ์หรือส่งอีเมลภาพจ าลอง 

3 มิติ

b) ด าเนินการ วินิจฉัยของภาพจ าลอง การจดัฟันแบบ 3 มิติ

c) น าเสนอเคสให้กบัผู้ป่วยเพื่อหารือเรื่องการวางแผนการรกัษา

วิธีการ
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เขา้สู่ระบบ Invisalign Doctor Site (IDS) 

ผ่านทางลิงค์บนเวบ็ไซต์ MyAligntech เพื่อเขา้ไปยงั

แฟ้มผู้ป่วย

หลงัจากท่ีท าการส่งภาพพิมพ์จ าลองจากเครื่องสแกน อาจ

ใช้เวลาถงึ 15 นาทีท่ีจะไปขึน้อยูบ่นเวบ็ไซต์ของ IDS 

เพื่อการส่ง 

ภาพสแกนระบบดิจิตลัอาจจะถกูเช่ือมกบัใบสัง่ยาใน IDS 

ก่อนท่ีจะมีการส่งค าสัง่ซื้อเครื่องมอืจดัฟัน

Invisalign Doctor Site

วิธีการ
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Invisalign Outcome Simulator เป็นเครื่องมอื

ซอฟต์แวร์ท่ีแสดงให้ผู้ป่วยเหน็ภาพจ าลองผลของการรกัษาการ

จดัฟัน

การใช้โปรแกรม Invisalign Outcome 

Simulator, 

• ท าการสแกนเคสผู้ป่วยทันตกรรมจดัฟัน

• ท าการส่งเคส

• ไปท่ีค าสัง่หรือหน้าเพจผู้ป่วยเพ่ือเปิดเคสด้วย 

Invisalign Outcome Simulator

Invisalign Outcome Simulator

วิธีการ
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• แพทยส์ามารถท าการปรบัแต่งและได้ผลการประมวลเพื่อแสดง

ให้ผู้ป่วยได้ ในทันที

• เครื่องมอืน้ีจะให้ขอ้มลูเพ่ิมเติมแก่ผู้ป่วยเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจของพวกเขาในการท่ีจะเขา้รบัการรกัษา 

• แพทยจ์ะยงัต้องคิดวางแผนการรกัษา ClinCheck ใน

เวบ็ไซต์ Invisalign Doctor Site และส่งเคสผู้ป่วย

ส าหรบัการผลิตเครื่องมอื

Invisalign Outcome Simulator

74
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เพ่ิม / ลบ / แก้ไขเส้นแกน

เป้าหมายการรกัษา:
ฟันทีถู่ถอนหรอืไม่สำมำรถถอนได้

อนุญำต IPR

ปรบัแต่งผลลพัธ์
ฟัน

ส่วนโคง้แนวฟัน

เครือ่งมอื Inter-arch Collision

ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย

ส่งเรื่องการรกัษา

บนัทึกภาพจ าลอง

Invisalign Outcome Simulator – ขัน้ตอนการประมวลผลภาพจ าลองการจดัฟัน

วธิกีำร 75
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เขา้ใช้ Invisalign Outcome Simulator ได้

ตามท่ีเหลา่น้ี:

MYALIGNTECH

Invisalign Outcome Simulator

วธิกีำร

Orders’ page view
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เคสท่ีเปิดอยูจ่ากค าสัง่ซื้อหรือผู้ป่วย

การประเมินความคืบหน้า

วธิกีำร

แก้ไขเส้นแกน (ทางเลอืก)
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เขา้ใช้ฐานขอ้มลู IDS

การประเมินความคืบหน้า

วธิกีำร

วิเคราะห์การประเมินความคืบหน้าเลอืก ClinCheck
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เครื่องมอืการประเมินความคืบหน้ารวมถงึรายงานท่ีเป็นตารางแถบสีแสดงการเคลือ่นไหวของฟันไว้ให้แพทยป์ระกอบการตดัสินใจในการรกัษาเพื่อ

ติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยในการวางแผนการรกัษา ClinCheck ของพวกเขา

การประเมินความคืบหน้า

เครื่องมอืกำรประเมนิ

ตัวเลื่อนขัน้ตอน

ปุ่มเลอืกขัน้ตอน

กำรควบคุมขัน้ตอน

แผนภูมิ

ปุ่มเลอืกหน้ำ

แผงรำยงำน

วธิกีำร 79
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MyiTero.com

จากเวบ็เบราว์เซอร์ของคณุ โปรดไปท่ี www.myitero.com

ขอ้มลูการลอ็กอินจะเป็น
ขอ้มลูเดียวกนักบัท่ีคณุ
ใช้กบัเครื่องสแกนของ
คณุ

MyiTero.com มอบประสบการณ์การใช้งานแบบออนไลน์ของเครื่องสแกน iTero® Element ที่ง่ายดายให้กบัคณุ โปรด

สงัเกตว่าไอคอนหน้าจอหลกัเป็นไอคอนเดียวกนักบัในเครื่องสแกน

80

แหล่งท่ีมา
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MyiTero.com

ขยายประสบการณ์การแสดงผลของแบบจ าลองเสมอืนเพื่อการศึกษาผู้ป่วย การวางแผนการรกัษา งานด้านการดแูลระบบ และค าสัง่ส่งออก STL คณุสามารถดกูารสแกนของ iTero Element ได้ทัง้จาก

เครื่องสแกนและจากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ใด ๆ ผ่าน myitero.com

ช่ือผ ู้ใช้บริษัท

ออกจากระบบ

ศนูยก์ารเรียนรู้

สถานะของเคส

เพ่ิมการสแกนใหม่ให้กบัเครื่อง

สแกน

ฐานข้อมลูท่ีมีอยู่ของผ ู้ป่วย

การแจ้งเตือน

การตัง้ค่า

แหล่งท่ีมา
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MyiTero.com – เวิรค์โฟลวท่ี์มี

แหล่งท่ีมา

เปิด Rx เปลี่ยนประเภทของเคส

เปิดการเรียกดทูางเว็บ ค าสัง่ส่งออก STL

เปิด Invisalign 

Outcome Simulator

เปิด Invisalign Progess

การประเมินผล



Align Technology, Inc.

2560 Orchard Parkway

San Jose, CA 95131

หากมีปัญหาหรือต้องการขอความช่วยเหลอืทางเทคนิคเก่ียวกบั iTero Element 

scanner กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของท่าน

สัง่ซื้อปลอกแขนเครื่องสแกนแบบใช้แลว้ท้ิง อปุกรณ์ขากรรไกรจ าลอง และโบรชวัร์ของ

ผู้ป่วยออนไลน์ได้ท่ี iTero Store (www.store.itero.com) หรือคลิกท่ี 

แท็บ iTero Store ใน MyAligntech 

ตรวจสอบMyAligntechและขอ้ความเพื่ออพัเกรดการแจ้งเตือนและขอ้มลูได้ท่ี

การสมัมนาการผ่านเวบ็ไซต์เรื่องการฝึกอบรมขัน้สูง iTero ท่ีมีเป็นประจ าทุกเดือน 

ฝ่ายสนันสนุนลกูค้า iTero 
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คู่มือปฏิบติัการ iTero Element

คู่มืออ้างอิง Invisalign Outcome Simulator

ค าสัง่ส่งออก STL

วีดีโอ iTero Element 

ไฟล์ PDF 
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