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Leírás 
 

A szkenner 2018-ban került bemutatásra az Align Technology által. Fő profilja a 

fogszabályozás, de ezen kívül indikációnak az implantációs tervezést, koronák, hidak, inlayk, 

onlayk és a héjak készítését jelöli meg a gyártó. Cart verzióban érhető el, melyen a képernyő 

dőlésszöge tetszőlegesen állítható. A kijelző érintőképernyős, ehhez a szkenner kézidarabját 

egy kábel segítségével lehet csatlakoztatni. A szkenner piros lézer és fehér LED fényt bocsát 

ki, a képalkotás párhuzamos konfokális lézerszkenner technológiával történik. Színes és 

monokromatikus szkennelésre is van lehetőség. A szkennelés gyors, teljes állcsontra a cég 

szerint elég 60 másodperc is. A fájlokat STL fájlformátumban lehet továbbítani egy felhő alapú 

platformon keresztül. Fogszabályozáshoz az OrthoCAD szoftver áll rendelkezésre, amelyhez 

speciálisan kifejlesztett program az Invisalign Outcome Simulator, amivel demonstrálni lehet a 

páciensek számára a kezelés végeredményét. A változások folyamatos követésére a ClinCheck 

program áll rendelkezésre. A Restorative Platform alapvetően a rendszer protetikai 

felhasználásának segítésére lett kifejlesztve. 

 
 
 
 

 
Tesztelési időszak: 
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Gyártó/ forgalomba hozatal éve Align Technology, 2018 

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód) piros lézerfényt (680 nm 1. osztály) és fehér LED fényt bocsát ki 

Porozás/Szín pormentes/színes 

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro nincs adat,, 14,50 ± 1,79 µm 

Szkennelési idő: gyártó/általunk mért in vivo kvadráns/általunk 

mért in vivo teljes állcsont 
60 sec / 5p 51 mp / 13p 33mp 

Kivitel gurulós állvány (cart verzió) 

Exportálható fájltípusok STL 

Adattovábbítás felhő alapú 

Nyílt/Zárt nyílt 

Chair-side iTero Chairside CAD (Glidewell.io és Exocad) 

Lab-side Nincsen 

Implantológia kiépítve 

Fogszabályzás OrthoCAD software 

Speciális tulajdonságok 

iTero Timelapse, Invisalign Outcome Simulator,  

Invisalign Progress Assessement, Clincheck 

 

Szoftveres háttér az első év után éves lincens díjat szükséges fizetni  

Támogatás 

(szerviz, oktatás) 

Szerviz: online 

Oktatás: tanfolyamok, cég honlapján segédletek, videók 

Minimum rendszerigény 

Windows/Mac kompatibilitás 

Windows 10, 
4-Core i7: i7-8809G / i7-8709G / i7-8706G / i7-8705G, 8Gb RAM 

 

Hazai disztribútor 
hazai: nincs 

külföldi: Align Technology 

Listaár  39 369 EUR ( Itero Element 2, 1 év licenszdíjjal) 
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Hardver 

színes            
                                    
érintőképernyő                   
 
távirányító                          

nem élethű: 
0,5   élethű: 1 
 
nem: 0       igen:1 
 
nem:0        igen:1 

Konfiguráció 

 
egy elérhető konfiguráció: 0 
 
több választható konfiguráció: 1  

Exportálható fájltípusok/ Digitális 
munkafolyamat 

  
saját felhő alapú platform: +1  

Nyílt vs. zárt 

 
zárt: 0 
 
nyílt: 1  

 

Chair-side  
saját chairside rendszer: +1 

Felhasználhatóság 

 
Implantológia:1 
 
Fogszabályozás:1  

Speciális tulajdonságok: 

 
Fogszín-meghatározás:1 
 
Csonkszín-meghatározás:1 
 
Egyéni mozgáspályák detektálása:1 
 
Prepreparációs szkennelési lehetőség:1 
 
Emergencia profil szkennelés:1 
 
Csap szkennelés:1 
 
Lenyomat szkennelés:1 
 
Fogsor munkafolyamat:1 
 
Több különböző méretű szkennerfej:1 
 
Smile design: 1 



 
Caries detektálás:1 
 
Invisalign Outcome Simulator:1 
 
Egyéb speciális tulajdonság, annak 
megnevezésével:1 
 
Egyéb speciális tulajdonság, annak 
megnevezésével:1  

Támogatás 

 
évenként megújítandó licensz:0 
 
megvásárlással korlátlan támogatás:1  

Infrastruktúra 

szerviz 
 
nincs szakszerviz: 0 
külföldi/online szakszervíz:0,5 
hazai szakszerviz:1 
 
forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség 
 
nem megoldott: 0 
külföldi/online: 0,5 
hazai: 1 

 

 

Összesen: 11 pont/26 
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Vizsgált paraméter Mért adat 

Tömeg (g)  

501,66 g  

Szkennerfej méret (mm)  

85 mm  

Szkennelés folytonossága, megszakadások száma  

2 

Szkennelés sebessége (perc, másodperc) teljes fogív modellen  

6 p 45 mp  
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In vivo idők 

  alsó felső harapás     

 
kvadráns teljes kvadráns teljes kvadráns teljes jobb teljes  

bal 

Teljes 
állcsont 
összeg 

Kvadráns 
összeg 

Átl.: 
2 p 54 
mp 6 p 35 mp 2 p 44 mp 6 p 33 mp 12 mp 12 mp 12 mp 13 p 33 mp 5 p 51 mp 
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In vivo idők 
Csak szkennelés Utólagos módosítás 

Teljes állcsont  Kvadráns Teljes állcsont Kvadráns 

13 p 33 mp 5 p 51 mp   
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In vitro átlag idő 

Teljes felső állcsont 
6p 45mp 

 


