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1. Leia isto primeiro 
O OralScan é um scanner intraoral que funciona com os programas de            

software fornecidos. Com o OralScan, você pode realizar o escaneamento          

oral e, digitalmente, adquirir e salvar imagens coloridas em 2D / 3D dos             

dentes de um paciente para uso em ortodontia, implante e restauração. 

Este Manual do Usuário fornece procedimentos e informações        

importantes sobre como operar o scanner e configurar o software do           

OralScan de maneira correta e segura. Antes de tentar operar o produto, leia             

este Manual do Usuário e observe estritamente todos os avisos e           

precauções. Sugerimos que você tenha acesso fácil ao Manual do Usuário           

para sempre que necessário. Tenha uma atenção extra às informações das           

informações de segurança no capítulo 2. 

1.1. Direitos autorais 
Direitos autorais © 2016 Shining3D Corporation. Todos os direitos         

reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida,        

transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou         

traduzida para qualquer idioma ou linguagem de computador, de qualquer          

forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, óptico,         

químico, manual ou outro, sem a permissão prévia por escrito da Shining3D            

Corporation. 

Todos os outros logotipos, produtos ou nomes de empresas         

mencionados neste manual do usuário podem ser marcas registradas ou          

direitos autorais de suas respectivas empresas e são usados apenas para           

fins informativos. 

1.2. Aviso Legal 
A Shining3D Corporation não faz representações ou garantias,        

expressas ou implícitas, com relação ao conteúdo deste documento e se           
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isenta especificamente de quaisquer garantias, comercialização ou       

adequação a qualquer finalidade específica. Além disso, a Shining3D         

Corporation se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações            

periodicamente no conteúdo deste documento sem a obrigação da         

Shining3D Corporation de notificar qualquer pessoa sobre essa revisão ou          

alteração. 

Atualizações nos componentes de hardware e/ou software são feitas         

regularmente; portanto, algumas das instruções, ilustrações e especificações        

mencionadas neste Manual do Usuário podem diferir ligeiramente da sua          

situação particular. Para obter a versão mais atualizada e informações mais           

precisas, acesse en.shining3d.com para a última versão deste Manual do          

Usuário.  

1.3. Uso pretendido 
Um sistema de impressão óptica para projeto e fabricação assistida por           

computador (CAD / CAM) é um dispositivo usado para registrar as           

características topográficas de dentes, impressões dentárias ou modelos em         

pedra por métodos analógicos ou digitais para uso no projeto e fabricação de             

dispositivos protéticos restauradores assistidos por computador. Esses       

sistemas podem consistir em uma  

câmera, scanner ou tipo equivalente de sensor e um computador com           

software. 

 

 AVISO PRÉVIO 

● Ambiente eletromagnético: ambiente profissional de instalação de       

saúde. 

 

AVISO 

● Não use o scanner para outros fins que não os pretendidos e            
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expressamente declarados acima. 

● Este produto foi projetado e destinado ao uso por profissionais de           

odontologia e de tecnologia em laboratório dentário. O produto não pode ser            

operado pelos próprios pacientes. 

● Não faça mau uso do scanner, e não use ou opere os programas de              

software incorretamente. 

● Os ambientes clínicos em que o scanner e os programas de software            

podem ser usados incluem clínicas odontológicas, hospitais odontológicos e         

laboratórios dentários. 

● Somente pessoal médico treinado pode usar o scanner e os          

programas de software fornecidos. 

● A instalação, uso e operação do scanner estão sujeitos à lei nas            

jurisdições em que é usado. Instale, use e opere o scanner apenas de             

maneira que não entre em conflito com as leis ou regulamentos aplicáveis            

que têm força de lei. O uso do scanner para outros fins que não os               

pretendidos e expressamente declarados aqui, bem como o uso ou operação           

incorreta, livram a Shining 3D Tech Co. e seus agentes de todas ou algumas              

responsabilidades por não conformidade, danos ou ferimentos resultantes. 

● Os usuários deste scanner e software são responsáveis pela         

qualidade da imagem e sua interpretação. Eles devem garantir que os dados            

de inspeção estejam sendo utilizados apenas para análise e interpretação e,           

além disso, os dados são suficientes espacial e temporalmente para a           

abordagem de medição utilizada. 

● As imagens adquiridas pelo scanner devem ser interpretadas por um          

profissional médico qualificado. O software de forma alguma interpreta essas          

imagens ou fornece um diagnóstico médico do paciente que está sendo           

examinado. 
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1.4. Advertências 
Antes de usar o OralScan, leia estas advertências e as Informações de            

Segurança no capítulo 2. 

 

ADVERTÊNCIAS 

● Não tente desmontar, reparar ou modificar o scanner e o software. 

● Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro do           

scanner. As modificações necessárias devem ser feitas apenas pelo         

fabricante ou por seus agentes designados. 

● Não permita que nenhum líquido entre neste scanner e em seu           

suporte. Água e umidade podem causar curto-circuito nos componentes         

eletrônicos e causar mau funcionamento. 

● Não deixe o equipamento cair e nem permita choques ou vibrações           

neste scanner e em seu suporte. Impactos fortes podem danificar os           

componentes internos. 

● Não corte, dobre, modifique, coloque objetos pesados ou pise nos          

cabos. 

● Caso contrário, o isolamento externo pode ser danificado e resultar em           

curto-circuito ou incêndio. 

● Para evitar choques elétricos, use apenas o adaptador de energia          

fornecido e conecte-o apenas a tomadas na parede adequadamente         

aterradas. 

● O dispositivo não deve ser usado adjacente ou empilhado com outro           

equipamento. Se o uso adjacente ou empilhado for necessário, o dispositivo           

deve ser observado para verificar a operação normal na configuração em que            

será usado. 

1.5. REEE 
Descarte de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos        
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usados por usuários em residências particulares na União Europeia. 

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que não pode ser            

descartado como lixo doméstico. Você deve descartar o        

equipamento usado, levando-o ao esquema de descarte       

adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e        

eletrônicos e / ou bateria. Para obter mais informações sobre a           

reciclagem deste equipamento, entre em contato com a        

prefeitura, a loja onde você comprou o equipamento ou o serviço de coleta             

de lixo doméstico. A reciclagem de materiais ajudará a conservar os recursos            

naturais e garantir que eles sejam reciclados de maneira a proteger a saúde             

humana e o meio ambiente. 

1.6. Descarte 
 

 CUIDADO 

O scanner deve ser reprocessado antes do descarte para evitar          

contaminação cruzada. 

Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos devem ser descartados         

separadamente dos outros resíduos domésticos, a fim de promover a          

reutilização, reciclagem e outras formas de recuperação, para evitar         

possíveis efeitos adversos de substâncias perigosas no meio ambiente e na           

saúde humana, e também para reduzir a quantidade de resíduos em aterros.            

Isso inclui acessórios como adaptadores de energia, cabos de energia, etc.           

Elimine com segurança o dispositivo e seus acessórios de acordo com as leis             

e regulamentos aplicáveis. 

Para obter informações específicas sobre o descarte do dispositivo e da           

embalagem, entre em contato com o distribuidor ou provedor de serviços           

local. 
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1.7. Definições 
Notas especiais, cuidados e avisos que aparecem neste Manual do          

Usuário foram projetados para garantir que você execute tarefas específicas          

corretamente, evitando erros desnecessários. 

Este ícone marca NOTA(S); informações adicionais para situações        

particulares.  

Este ícone marca CUIDADO(S); ações ou condições impróprias que         

possam danificar o produto ou causar ferimentos e, consequentemente,         

anular sua garantia ou contrato de serviço, ou perder os dados do            

paciente ou do sistema. 

Este ícone marca AVISO(S); as instruções de segurança que você deve           

seguir com precisão para evitar ferimentos. O não cumprimento dessa          

instrução pode causar danos ao seu produto ou resultar em ferimentos           

pessoais ou até morte. 

1.8. Garantia 
A garantia é anulada se pessoal não autorizado executar serviço ou           

manutenção no conjunto do OralScan. Para garantir o desempenho correto          

do produto e obter o serviço de garantia, entre em contato com o suporte              

técnico. Para mais informações, consulte o próximo capítulo. 

1.9. Informações de Contato 
Fabricante 

Shining 3D Tech Co., Ltd 

No.1398, Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang,       

China 

en.shining3d.com 

Suporte ao cliente 

E-mail: dental_support@ shining3d.com 
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2. Informação de Segurança 

2.1. Precauções 
 

 AVISO 

Siga os procedimentos cuidadosamente e verifique se os requisitos de          

energia, o elétrico e os ambientais são atendidos. A inobservância das           

instruções ou a desconsideração dos avisos podem resultar em danos ao           

produto, ferimentos pessoais ou até a morte do usuário ou do paciente. 

Observe cuidadosamente as seguintes precauções. 

● Não use o hardware e o software para nenhum aplicativo até ter lido,             

compreendido e conhecido todas as informações de segurança,        

procedimentos de segurança e procedimentos de emergência contidos neste         

capítulo. Operar o hardware e o software sem o conhecimento adequado do            

uso seguro pode causar danos fatais ao hardware ou perda permanente de            

dados. 

● Verifique se a conexão foi realizada corretamente, seguindo as         

instruções fornecidas em “Conectando o Scanner” no capítulo 4. 

● Use apenas dispositivos de uso médico com o scanner no ambiente           

do paciente. 

● O hardware e o software devem ser utilizados apenas em instalações           

médicas, sob a supervisão de pessoal treinado. 

● Somente laboratórios de serviço autorizados devem realizar       

manutenção. É expressamente proibido abrir o scanner com ferramentas. 

● O hardware e o software foram totalmente ajustados e testados antes           

do envio da fábrica. Modificações não autorizadas invalidarão sua garantia. 

● Se o hardware ou software for modificado, inspeções e testes          

apropriados deverão ser realizados para garantir o uso seguro contínuo. 
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● Use apenas os acessórios fornecidos e o software aprovado com o           

scanner a fim de obter o desempenho projetado. 

● Não use um adaptador de energia que não seja o fornecido com a             

embalagem. 

● Conectar o scanner a um adaptador de energia desconhecido é muito           

perigoso e pode causar incêndio ou explosão. 

● O uso de cabos ou acessórios diferentes daqueles especificados para          

uso com o scanner pode resultar em aumento de emissões ou diminuição da             

imunidade do dispositivo. 

● O adaptador de energia de nível médico fornecido deve ser conectado           

apenas a uma tomada aterrada. 

● Não conecte periféricos USB com um cabo USB estendido. A conexão           

estendida pode causar falha de uso inesperada. 

● Sempre manuseie o scanner com cuidado e evite bater ou arranhar as            

superfícies, pois ele contém componentes frágeis. Deixar o scanner cair no           

chão pode causar danos permanentes. Se você deixar o scanner cair           

acidentalmente, DEVE descartar a ponta do scanner imediatamente e não a           

use novamente. O espelho na ponta pode se partir em pedaços pequenos e             

usá-lo novamente representa risco maior de causar ferimentos graves ao          

usuário e ao paciente. 

● O scanner pode aquecer acima da temperatura normal do corpo, mas           

essa exposição a curto prazo e o contato com pequenas áreas não            

representam um risco à saúde ou à segurança do paciente. 

● Nunca coloque ou carregue objetos no scanner e em seu suporte. 

● Preste muita atenção às diretrizes de higiene fornecidas em         

“Pré-limpeza, desinfecção e esterilização” no capítulo 9. 

● Não descarte este scanner como lixo municipal não classificado. O          

scanner deve ser coletado separadamente e descartado de acordo com as           
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leis e regulamentos locais. Para o descarte adequado deste scanner, entre           

em contato com o seu representante local da Shining3D Corporation. 

 

2.2. Legenda de Etiquetas e Símbolos 
Os símbolos a seguir fornecem informações nas etiquetas do produto e           

na conformidade regulamentar. 

2.2.1. No dispositivo 

Especificação para o número de série do scanner 

O número de série AOS-AH001K13 representa o produto 001          

fabricado em 13 de novembro de 2018, onde: 

● AOS - Significa o modelo de scanner, abreviação de OralScan          

(nome no país de fabricação); 

● AH - Representa o ano de produção, as letras “A” até “I” em             

ordem alfabética representam os números “1:9” e “0” representa o          

número “0”. 

● 001 – Representa o número de série de produção; unidade 1. 

● K – Representa o mês, as letras de A-L para 1-12. 

● 13 - Representa a data, expressa pelos números 01-31. 

Especificação para número de série do calibrador 

O número de série iCII-AH001L05 representa o produto 001 produzido           

em 05 de dezembro de 2018, onde: 

●  iCII - Representa o modelo do calibrador. 

● AH - Representa o ano de produção, as letras “A” até “I” em              

ordem alfabética representam os números “1:9” e “0” representa o          

número “0”. 

●  001 – Nome do número off-line da água. 

●  L – Representa o mês, as letras de “A-L” para “1-12”. 
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● 05 - Representa a data, expressa pelos números 01 - 31. 

Tabela 2-1 Etiquetas e símbolos no dispositivo 

 

Na caixa de transporte / pacote 

 
Tabela 2-2 Etiquetas e símbolos na caixa de transporte / embalagem. 

 
2.3. Conformidade 

Qualquer pessoa que crie ou altere um sistema elétrico médico através           

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 14 -                          Copyright © 2019  All Rights 
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Símbolo Explicação 

Aviso geral – cuidado. 

Indica que o dispositivo está em conformidade com os         

requisitos para a Parte Aplicada Tipo BF, de acordo com         

a IEC 60601-1, fornecendo proteção contra choque       

elétrico. 

Símbolo Explicação 

 Aviso geral – cuidado. 

 

Indica que o dispositivo está em conformidade com os         

requisitos para a Parte Aplicada Tipo BF, de acordo com a           

IEC 60601-1, fornecendo proteção contra choque elétrico. 

 
Indica que o conteúdo da embalagem de distribuição é frágil,          

por isso deve ser tratado com cuidado. 

 

Indica que a embalagem de distribuição deve ser mantida         

afastada da chuva e mantida em condições secas. 

 
Indica que esta é a posição vertical correta do pacote de           

distribuição. 

 
Inca qual material deve ser reciclado 
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de uma combinação com outros dispositivos, de acordo com a norma IEC            

60601-1 (especificação para a segurança de sistemas elétricos médicos)         

Parte 1, é responsável por garantir que os requisitos dessa norma sejam            

atendidos em toda a extensão, a fim de garantir a segurança dos pacientes,             

operadores e do meio ambiente. 

 

2.4. Declaração de conformidade com a FCC 
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da            

FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo             

não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar           

qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar        

operação indesejada. 

 

2.5. Segurança elétrica 
Somente pessoal médico treinado deve operar este scanner. O produto          

está em conformidade com as seguintes normas: 

2.5.1. Elétrico 

● IEC 60601-1-2 

● IEC 60601-1 

● IEC 60601-1-6 

● IEC 62366-1 

2.5.2. Classificação 

● Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe II 

● O grau de proteção contra choque elétrico: Tipo BF 

● O modo de operação: Operação contínua 

● Grau de poluição 2 
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Para segurança máxima, observe estritamente as seguintes       

diretrizes: 

 

ADVERTÊNCIAS 

● Existem riscos de choque se o adaptador de energia estiver danificado           

ou não estiver adequadamente aterrado. Use apenas o adaptador de energia           

de nível médico fornecido. 

● Para evitar o risco de choque elétrico, conecte o scanner apenas a            

tomadas adequadamente aterradas. 

● Somente laboratórios de serviço autorizados podem fazer       

substituições internas do scanner e modificar o software. 

● Não use o scanner se a ponta ou o cabo estiverem danificados. Entre             

em contato com o suporte técnico para substituir o equipamento danificado           

(consulte “Informações de Contato” no capítulo 1). 

● Para evitar o risco de choque elétrico, sempre verifique as conexões           

do scanner e dos cabos antes de usá-lo. 

● Verifique a carcaça do cabo antes de usar. Não use o scanner se a              

carcaça estiver danificada ou se o cabo estiver desgastado. 

● Todos os dispositivos conectados ao OralScan devem estar em         

conformidade com as normas IEC 60601-1 e IEC 60950. 

 

2.5.3. Aviso da EMC 

Emissões eletromagnéticas 

Equipamentos elétricos médicos, como o OralScan, requerem       

precauções especiais com relação à compatibilidade eletromagnética e        

devem ser instalados e colocados em serviço de acordo com as seguintes            

tabelas eletromagnéticas. 

O OralScan foi projetado para uso no ambiente eletromagnético         
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especificado abaixo. O cliente ou usuário do OralScan deve garantir que ele            

seja usado nesse ambiente. 

Tabela 2-3 Orientação e declaração do fabricante - emissões         

eletromagnéticas 

 

Imunidade a interferências 

O OralScan foi projetado para uso no ambiente eletromagnético         

especificado abaixo. O cliente ou usuário do OralScan deve garantir que ele            

seja usado nesse ambiente. 
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Medição de 

emissão 
Conformidade Ambiente eletromagnético - Diretrizes 

Emissões de RF 

CISPR 11 
Grupo 1 

O OralScan usa energia de RF apenas para        

suas funções internas. Portanto, suas     

emissões são muito baixas e provavelmente      

não causará interferência em equipamentos     

eletrônicos próximos. 

Emissões de RF 

CISPR 11 
Classe A 

O OralScan é adequado para uso em todos        

os estabelecimentos, incluindo  

estabelecimentos domésticos e aqueles    

diretamente conectados à rede pública de     

fornecimento de energia de fornecimento de     

energia de baixa tensão que alimente      

edificações para fins domésticos. 

Emissões de 

harmônicos 

IEC 61000-3-2 

Classe A 

Emissões 

devido à 

flutuação de 

tensão/ 

cintilação 

IEC 61000-3-3 

Cumpre 
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Ensaio de 

imunidade 

Nível de Ensaio 

IEC 60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente 

eletromagnético - 

orientação 

Descarga 

eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2 

± 8kV por contato 

±2, ±4, ±8, ±15 kV 

pelo ar 

± 8kV por contato 

±2, ±4, ±8, ±15 kV 

pelo ar 

Os pisos devem   

ser de madeira,   

concreto ou telha   

cerâmica. Se o   

piso for com   

material sintético,  

uma umidade 

relativa de pelo   

menos 30% é   

recomendada. 

Transitórios 

elétricos rápidos/ 

trem de pulsos 

IEC 61000-4-4 

±2 kV para linhas 

de fornecimento de 

energia 

±2 kV para linhas 

de fornecimento de 

energia 

A qualidade da   

energia da rede   

deve ser a de um     

ambiente comercial  

típico ou ambiente   

hospitalar. 

Onda 

IEC 61000-4-5 

±0,5, ±1 kV de 

linha para linha 

±0,5, ±1 kV de 

modo diferencial 

Ensaio de 

imunidade 

Nível de Ensaio 

IEC 60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente 

eletromagnético - 

orientação 

Quedas de tensão, 

interrupções curtas 

e variações de 

tensão nas linhas 

0% UT (queda de 

100% em UT) por 

0.5/1 ciclo 

0% UT (queda de 

100% em UT) por 

0.5/1 ciclo 

A qualidade da   

energia da rede   

deve ser a de um     

ambiente comercial  
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de entrada da fonte 

de alimentação 

IEC 61000-4-11 

70% UT (queda de 

30% na UT) por 

25/30 ciclos (para 

0.5 segundo) 

0% UT (queda de 

100% em UT) por 

250/300 ciclos 

(para 0.5 segundo) 

70% UT (queda de 

30% na UT) por 

25/30 ciclos (para 

0.5 segundo) 

0% UT (queda de 

100% em UT) por 

250/300 ciclos 

(para 0.5 segundo) 

típico ou ambiente   

hospitalar. Se o   

usuário do  

OralScan quiser a   

operação contínua  

durante 

interrupções na  

rede elétrica, é   

recomendável que  

o OralScan seja   

alimentado por  

uma fonte de   

alimentação 

ininterrupta ou por  

uma bateria.  

Campo magnético 

na frequência de 

alimentação (50/60 

Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Os campos 

magnéticos de  

frequência de 

energia devem  

estar em níveis   

característicos de  

um local em um   

ambiente comercial  

típico ou ambiente   

hospitalar. 

Se ocorrer  

distorção da  
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Tabela 2-4 Orientação e declaração do fabricante - imunidade         

eletromagnética 
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imagem, pode ser   

necessário 

posicionar o  

OralScan longe de   

fontes de campos   

magnéticos de  

frequência de 

energia ou instalar   

blindagem 

magnética. O  

campo magnético  

da frequência de   

potência deve ser   

medido no local de    

instalação 

pretendido para  

garantir que seja   

suficientemente 

baixo.  

Nota: UT é a tensão de alimentação c.a. antes da aplicação do nível de              

ensaio. 
aPor exemplo, 10/12 significa 10 ciclos em 50Hz ou 12 ciclos em 60 Hz. 

Ensaio de 

imunidade 

Nível de Ensaio 

IEC 60601 

Nível de 

conformidade 

Ambiente eletromagnético - 

orientação 
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RF conduzida 

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz até 80 

MHz fora das 

bandas ISM 

3 Vrms 

Equipamentos de  

comunicação de RF portátil e     

móvel não devem ser   

utilizados próximos a   

qualquer parte do OralScan,    

incluindo cabos, com   

distância de separação menor    

que a recomendada,   

calculada a partir da equação    

aplicável à frequência do    

transmissor.  

Distância de separação   

recomendada:  

d=1.2√P 

IEC 60601-1-2 

d=1.2√P 80MHz para 800    

MHz 

d=2.3√P 800MHz para 2.5    

GHz 

d=2.0√P 80 MHz para 2.7     

GHz 

Onde P é a potência máxima      

nominal saída do transmissor   

em watts (W) de acordo com      

o fabricante do transmissor, e     

d é a distância de separação      

recomendada em metros (m). 

RF Radiada 

IEC 61000-4-3 

6Vrms 

Bandas ISM entre 

150 kHz e 80 

MHz 

80 MHz para 2.7 

GHz 

3V/m 

6Vrms 

Bandas ISM 

entre 150 kHz e 

80 MHz 

3V/m 
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É recomendada que a    

intensidade de campo   

estabelecida pelo transmissor   

de RF, como determinada   

através de uma inspeçãoa    

eletromagnética no local, seja    

menor que o nível de     

conformidade em cada faixa   

de frequênciab. Pode ocorrer    

interferência ao redor do    

equipamento marcado com o    

seguinte símbolo: . 

NOTA 1: Em 80 MHz e 800 MHz aplica-se uma frequência mais alta. 

NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A             

propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,         

objetos e pessoas. 
aAs intensidades de campo dos transmissores fixos, como estações de rádio base,           

telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de           

rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com              

precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF           

fixos, deve ser considerada uma inspeção eletromagnética do local. Se a           

intensidade do campo no local medido em que o OraScan é usado exceder o nível               

de conformidade de RF utilizado acima, o OralScan deve ser observado para            

verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado,           

medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o          

OralScan. 
bAcima da faixa de frequência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo               
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Tabela 2-4 Orientação e declaração do fabricante - imunidade         

eletromagnética 

 

Para limitar a exposição à interferência eletromagnética de        

equipamentos próximos que possam prejudicar a qualidade da imagem ou          

lançar mensagens de aviso, é necessário posicionar o OralScan longe de           

fontes de interferência eletromagnética ou instalar blindagem eletromagnética        

para bloquear interferências indesejadas. O cliente ou o usuário do OralScan           

deve operar o dispositivo sob condições EMI (do inglês, Interferência          

Eletromagnética) que minimizem os transitórios da fonte de alimentação,         

interações mecânicas, vibração e radiação térmica, óptica e ionizante. 

Distâncias de separação 

O OralScan é destinado ao uso no ambiente eletromagnético no qual os            

distúrbios de RF irradiados são controlados. O cliente ou o usuário do            

OralScan pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas, mantendo        

uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e           

móveis (transmissores) e o OralScan conforme recomendado abaixo, de         

acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 
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deve ser menor que 3 V/m. 
cAs bandas ISM (do inglês: industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz               

são de 6.765 MHz até 6.795 MHz; 13.553 até 13.567 MHz; 26.957 até 27.283              

MHz; e 40.66 MHz até 40.70 MHz. 

Potência 
máxima 

nominal de 
saída do 

transmissor 
W 

Distância de separação de acordo com a 
frequência do transmissor (m) 

IEC 60601-1-2 
150 kHz a 
80 MHz 
d= 1,2√P 

80 MHz para 
800 MHz 
d= 1,2√P 

800 MHz a 2,5 GHz  
d = 2,3√P 
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Tabela 2-5 Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de          

comunicação de RF portátil e móvel e o OralScan. 

 

O equipamento eletromédico é adequado para o ambiente profissional         

de saúde conforme 60601-1-2. É adequado para uso em consultórios          

médicos, clínicas, hospitais e outros ambientes de saúde, exceto perto de           

equipamentos cirúrgicos de alta frequência e da sala protegida por RF de um             

sistema ME para ressonância magnética ou outros ambientes onde a          

intensidade de distúrbios eletromagnéticos é alta. 

Os ambientes clínicos em que o dispositivo pode ser usado incluem           

consultórios médicos, clínicas, hospitais e pontos de atendimento clínico para          

avaliação de pacientes, exceto ambientes onde a intensidade de distúrbios          

eletromagnéticos é alta. 
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0,01 0.12 0.12 0.23 

0,1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 
Para transmissores classificados com uma potência de saída máxima não          
listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m)           
pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do          
transmissor, em que P é a potência máxima de saída do transmissor em             
watts (W ) de acordo com o fabricante do transmissor. 

NOTA 1: Em 80 MHz até 800 MHz, aplica-se a distância de separação             
para a faixa de frequência mais alta. 

NOTA 2: Essas diretrizes podem não se aplicar a todas as           
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e         
reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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 AVISOS 

● Os equipamentos portáteis de comunicação de RF (incluindo        

periféricos, como cabos de antena e antenas externas) devem ser          

usados a uma distância mínima de 30 cm (12 polegadas) de qualquer            

parte do OralScan, incluindo os cabos especificados pelo fabricante.         

Caso contrário, poderá resultar em degradação do desempenho deste         

equipamento. 

● Se NÍVEIS DE ENSAIOS DE IMUNIDADE mais altos do que os           

especificados na IEC60601-1-2. 

● Na tabela 9, a distância mínima de separação pode ser          

reduzida. As distâncias mínimas de separação mínimas devem ser         

calculadas usando a equação especificada na IEC60601-1-2, capítulo        

8.10. 

● AVISO: O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com         

outro equipamento deve ser evitado, pois pode resultar em operação          

inadequada. 

● AVISO: O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes         

daqueles especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento        

pode resultar em aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição         

da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar em        

operação inadequada. 

● Nota: As características EMISSÕES deste equipamento o       

tornam adequado para uso em áreas industriais e hospitais (CISPR 11,           

classe A). Se for usado em um ambiente residencial (para o qual            

normalmente é necessário o CISPR 11, classe B), este equipamento          

poderá não oferecer proteção adequada aos serviços de comunicação         

por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de         
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mitigação, como realocar ou reorientar o equipamento. 

 

3. Visão geral 

3.1. Benefícios do Produto 
O OralScan foi projetado para fornecer escaneamento intraoral em cores          

sem pó, com velocidades mais altas, proporcionando maior precisão e          

menos tempo para aquisição de imagens. Ele pode ser usado para escanear            

um único dente, vários dentes e arcos dentários inteiros. As impressões           

digitais 3D capturadas dos dentes e das áreas de tecidos moles foram            

projetadas para serem usadas em conjunto com os programas de software           

fornecidos: o Dental Order System Module, que ajuda a gerenciar as           

informações do paciente e os registros digitalizados, e o módulo Scan, que            

auxilia na aquisição de impressões digitais e suporta a exportação de dados            

de escaneamento (no formato STL/OBJ) para sistemas CAD/CAM para         

diferentes fins de atendimento odontológico. 

 

3.2. Lista de caixas de transporte 
Marque a caixa de transporte para os seguintes itens. Se algum item            

estiver faltando ou estiver danificado, entre em contato com o distribuidor ou            

provedor de serviços imediatamente. 
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1. 1 x Scanner Intra-Oral com um cabo upstream USB 3.0           

(comprimento: 2 metros) 

2.  1 x base de scanner (12 Vdc, 1,67 A) 

3.  1 x tampa de proteção 

4. 2 x ponta do scanner (1 já está conectado ao scanner intraoral             

quando enviado) 

5. 1 x cabo USB 3.0 (para a conexão entre o berço e o computador;              

comprimento do cabo: 1,5 metros) 

6. 1 x adaptador AC/DC de classe médica (fabricante: Adapter         

Technology Co., Ltd .; nome do modelo: ATM020-W120U; entrada: 100-240          

V, 50-60 Hz, 0,45-0,27 A; saída: 12 Vcc, 1,67 A; comprimento do cabo: 2              

metros) 

7. 1 x conector de WiFi USB 2 em 1 (a chave de licença para acesso               

autorizado ao programa de software OralScan para Windows) 

8. 1 x caixa de transporte 
 

Acessórios adicionais: calibrador e linha de dados 
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● 1 x Calibrador, conforme mostrado na figura 1 abaixo, 

● 1 x cabo USB 3.0 (para conexão entre o calibrador e o            

computador; comprimento do cabo: 1,5 metro) 

 

 

 

 

 

 

                                 ADVERTÊNCIAS 

● Os tipos de plugues AC variam de acordo com o país/região. 

● O uso de acessórios, periféricos ou cabos não fornecidos com o           

produto ou recomendados pela Shining3D Corporation pode afetar o         

dispositivo na forma de aumento de emissões ou diminuição da imunidade a            

ocorrências externas de EMI/EMC. Periféricos não especificados e cabos em          

alguns casos também podem aumentar a corrente de fuga ou comprometer a            

segurança do esquema de aterramento. 

● O uso de acessórios ou unidades de fonte de alimentação que não            

sejam as especificadas pode anular a garantia e resultar em aumento de            

emissões, diminuição da imunidade EMI do dispositivo ou até mesmo danos           

ao dispositivo e ferimentos pessoais. 

● O uso de outros acessórios resulta em não conformidade. 

● Guarde sempre o conector de WiFi USB 2 em 1 em um local seguro              

para uso posterior. 

 

NOTA 

Recomendamos que você mantenha todos os componentes da        

embalagem original em um local seguro, caso precise transportar ou          
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descartar o scanner no futuro. Para detalhes, consulte “Armazenamento para          

transporte” no capítulo 9. 

3.3. Visão geral do scanner 
3.3.1. Corpo da ponta e do scanner 
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No. Componente Função 

1. Ponta do 
scanner 

Use a ponta para escanear a maxila, a mandíbula ou o           
total (mandíbula e maxilar). As pontas podem ser        
autoclavadas até 20 vezes. 

 
2. Aquecedor O aquecedor anti-condensação evita embaçamento no      

espelho para garantir uma escaneamento bem sucedida. 
 

3. 
Aberturas de 

exaustão 
Permite que o calor produzido pela operação do scanner         
seja dissipado do estojo. 

4. Entrada de 
ventilação 

Permite que o ar frio do ambiente entre no gabinete para           
ajudar a esfriar o calor produzido pela operação do scanner. 

NOTA 

Quando escanear, não segure o scanner de maneira        
que cubra ou bloqueie as aberturas de entrada e saída.          
Caso contrário, o scanner poderá ficar superaquecido. 
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Tabela 3-1 Introdução à ponta e ao corpo do scanner 

 

Tabela 3-1 Introdução à ponta e ao corpo do scanner 

 

3.3.2. Suporte do scanner 
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5. Anel de luz 
LED 

Indica o status do seu scanner. 
● Verde piscando: o scanner está no modo de        

preparação / aquecimento. 
● Verde sólido: o scanner está pronto para uso. 
● Azul sólido: o scanner está processando o       

alinhamento dos dados digitalizados. 
● Âmbar sólido: ocorre um erro e precisa de sua         

atenção. 

No. Componente Função 

6. Corpo do 
scanner 

Segure o corpo do scanner nas laterais e gire o corpo do            
scanner para obter o melhor ângulo de escaneamento. O         
corpo do scanner pode esquentar durante o escaneamento,        
mas a temperatura não causa danos ao usuário e ao          
paciente. 
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Tabela 3-2 Introdução ao suporte do scanner 

 

NOTAS 

● Quando o scanner fica ocioso por 10 minutos (inclusive sendo          

colocado em uma mesa), ele entra no modo de espera. Após 1 minuto de              

inatividade, ele entrará automaticamente no modo de suspensão e a luz do            

anel LED na extremidade do corpo do scanner também se apagará. 

● Para ativar o scanner, coloque-o no suporte. O scanner entrará no           

modo de espera dentro de 3 minutos. Se o scanner for deixado inativo por              

mais de 1 minuto, ele entrará automaticamente no modo de suspensão. 

● Para diminuir a temperatura dentro do corpo do scanner, o ventilador           

ainda funciona por cerca de 30 minutos depois que o scanner entra no modo              

de espera ou de suspensão. Então ele irá parar de girar. 

● A ponta do scanner está sendo aquecida sempre que a energia é            
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No. Componente Função 

1. Suporte Coloque o scanner no suporte quando não estiver usando. 

2. Indicador de 
LED 

Indica o estado do suporte: 
- Verde sólido: ligado 
- LED apagado: desligado 

3. Interruptor de 
alimentação 

Para receber energia da tomada, ligue-a; para parar de receber          
energia da tomada, desligue-a. 

4. 
Conector de 
alimentação 

Conecte o plugue de energia do adaptador de energia fornecido a           
este conector de energia, e conecte o adaptador de energia à           
tomada. 

5. 
Porta 

downstream 
USB 3.0 

Para conectar o compartimento do scanner e a porta USB do seu            
computador usando o cabo USB fornecido. Essa porta transfere         
dados entre o OralScan e seu computador. 

7. 
Porta upstream 

USB 3.0 

Conecte o cabo do scanner a esta porta.  
Esta porta fornece fonte de alimentação e comunicação de dados         
entre o scanner e o suporte. Para detalhes, consulte “Conexão do          
scanner” no capítulo 4. 
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fornecida, mesmo se o scanner estiver no modo de espera ou de suspensão. 

Armazenamento de cabo USB 

Para evitar que o cabo USB seja danificado por torção ou torção            

excessiva, enrole-o levemente e evite torções ou dobras acentuadas. 

 

 

 

 

CUIDADO 

NÃO enrole o cabo sobre a alça do scanner ou dobre-o           

bruscamente. A ilustração abaixo demonstra o armazenamento       

incorreto dos cabos. 

 

3.4. Visão geral do software 
O OralScan foi projetado para operar com os programas de software,           

que incluem dois módulos (fornecidos no conector de WiFi USB 2 em 1): 

●  Dental Order System Module 

Projetado para gerenciar e armazenar dados do paciente, incluindo         
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casos, prescrições e informações de restauração, realizando funções como         

criação, edição, pesquisa, escaneamento e exclusão de pedidos, bem como          

upload, download, visualização e rastreamento de dados e pedidos         

digitalizados. 

● Scan Module 

A interface orienta você durante todo o processo de escaneamento,          

adquirindo impressões digitais intraorais através do scanner. 

Para obter informações sobre como usar esses programas,        

consulte “Usando o OralScan” no capítulo 7. 

 

3.4.1. Requisitos de sistema 

Antes de instalar e executar os programas de software fornecidos, seu           

computador deve atender aos seguintes requisitos: 

Tabela 3-3 Requisitos do sistema 

 

AVISO 

O computador ou notebook usado deve atender aos requisitos de          

segurança das normas IEC 60601-1 e IEC 60950. 
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CPU Intel Core i7-8700 ou superior 

Memória 16 GB ou superior 

Disco rígido Disco rígido SATA de 1 TB (7200 RPM, 6,0 Gb / s) ou 
superior 

Placa gráfica (GPU) NVIDIA RTX 2060 6GB ou superior 

Sistema 
operacional 

Windows 10 Professional (64 bits) ou versões posteriores 
do sistema operacional Windows 

Resolução de vídeo 1920X1080, 60 Hz ou superior 

Portas de E / S Mais de 3 portas USB 3.0 tipo A (ou superiores) 
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3.4.2. Instalando os Programas de Software 

O conector de WiFi USB 2 em 1 fornecido contém um programa software             

OralScan. 

 

   PRECAUÇÕES 

● Instale os programas de software de acordo com as instruções          

fornecidas aqui. 

● Quando a instalação estiver concluída, não conecte o adaptador de          

energia na tomada ou ligue o scanner ainda. Consulte “Configurando o           

scanner” no capítulo 4 para obter os procedimentos mais necessários para           

começar. 

 

Siga as etapas abaixo para concluir a instalação dos programas de           

software: 

(1) Insira o conector de WiFi USB 2 em 1 fornecido na porta USB do              

seu computador 

(2) Encontre o arquivo chamado OralScanX.X.X.X.exe e execute-o como         

administrador. 

(3) A janela Assistente do OralScan InstallShield aparece para iniciar a           

instalação. 

(4) Especifique um idioma na lista suspensa. 

(5) Clique em OK. 

(6) Siga as instruções na tela para concluir a instalação. 

 

Quando terminar, três ícones de atalho, e , aparecerão na        

sua área de trabalho para acesso rápido. 
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4. Configurando o scanner 

4.1. Conectando o scanner 
 

CUIDADO 

● Verifique se os programas de software fornecidos estão instalados no          

seu computador antes da conexão. 

● Instale o scanner de acordo com as instruções indicadas neste manual           

do usuário. 

● Use o scanner apenas em laboratórios dentários, clínicas dentárias e          

ambiente equivalente. 

● Não instale, coloque e use o scanner em ambientes empoeirados e           

úmidos ou em áreas com temperaturas extremas ou sob luz solar direta. 

● Prepare uma superfície plana, por exemplo, sua mesa, para o scanner           

e o berço. Não os coloque sobre uma superfície inclinada. 

● Antes de concluir a instalação, não conecte o adaptador de energia na            

tomada ou ligue o scanner até que você seja instruído a fazê-lo. 

● Sempre retorne o scanner ao suporte quando não estiver em uso. Não            

coloque o scanner em superfícies quentes ou molhadas, pois isso pode           

causar danos à ponta e ao scanner. 

● É normal que o scanner aqueça quando estiver em uso. 

 

AVISO 

Certifique-se de usar apenas o adaptador de energia, o cabo de           

alimentação e o cabo USB fornecidos. 

 

Siga as etapas abaixo para concluir a conexão: 

(1) Verifique se a ponta do scanner está firmemente presa à extremidade            
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frontal do scanner; caso contrário, deslize com cuidado e firmeza a ponta do             

scanner na parte frontal do scanner, conforme ilustrado. 

 

 

(2) Insira o plugue de energia do adaptador de energia fornecido no           

conector de energia no suporte, e conecte o adaptador de energia a uma             

tomada na parede. 

(3) Conecte o cabo do scanner à porta upstream USB 3.0 na base. 

(4) Conecte a porta downstream USB 3.0 na base e o seu computador             

com o cabo USB 3.0 fornecido. 

(5) Insira o conector de WiFi USB 2 em 1 fornecido na porta USB do seu                

computador. 
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(6) Ligue o interruptor de energia no suporte. 

(7) Clique no ícone de atalho do OralScan na área de trabalho para            

iniciar o software. 

4.2. Desconectando o scanner 
 

CUIDADO 

Não tente desconectar diretamente o scanner removendo o cabo de          

alimentação e o cabo USB. 

Siga as etapas abaixo para desconectar com segurança o scanner: 

(1) Saia do software de escaneamento OralScan. 

(2) Desligue o interruptor de energia do suporte. 

(3) Desconecte o cabo do scanner do suporte. 

(4) Desconecte o cabo USB 3.0 da porta downstream USB 3.0 na base e              

no seu computador. 

(5) Clique com o botão direito do mouse no ícone "Remover hardware            

com segurança" na barra de tarefas do Windows e selecione "Ejetar unidade            

flash". 

(6) Desconecte o conector de WiFi USB 2 em 1 e mantenha-o em um              

local seguro para uso futuro. 

(7) Desconecte o adaptador de energia da tomada e remova o plugue de             

energia do conector de energia no suporte. 

 

CUIDADO 

NÃO enrole o cabo sobre a alça do scanner nem crie curvas            

acentuadas no cabo depois de desconectar o scanner. Consulte         

“Armazenamento de cabos USB” no capítulo 3 para obter mais          

detalhes. 
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4.3. Calibrando o scanner 
Nessas circunstâncias, recomendamos que você execute a calibração        

do scanner para garantir a precisão dos dados digitalizados: 

● A configuração inicial do scanner está concluída. 

● O scanner foi usado por um período de tempo (por exemplo, 2            

semanas). 

● O scanner caiu acidentalmente. 

 

Siga as etapas abaixo para realizar a calibração: 

(1) Insira o plugue de energia do adaptador de energia fornecido no           

conector de energia no suporte e conecte o adaptador de energia a uma             

tomada na parede. 

(2) Conecte o cabo do scanner à porta upstream USB 3.0 na base. 

(3) Conecte a porta downstream USB 3.0 no suporte e o seu computador             

com o cabo USB 3.0 fornecido. 

(4) Ligue o interruptor de energia no suporte. 

O anel de luz do LED na extremidade do corpo do scanner acende em              

verde quando a conexão de energia está funcionando corretamente. 

(5) Insira o conector de WiFi USB 2 em 1 fornecido na porta USB do seu                

computador. 
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(6) Segure firmemente a ponta do scanner com o polegar e o indicador             

de ambos os lados e, em seguida, deslize-a suavemente para fora do            

scanner, conforme ilustrado. 

 

 

NOTAS 

● Não coloque o (s) dedo (s) no espelho da ponta ao soltar, pois isso              

pode resultar em danos ao espelho. 

● Armazene a ponta removida em um local seguro, por exemplo, uma           

bandeja de instrumentos odontológicos, para uso futuro. 

 

(7) Conecte o calibrador fornecido e o seu computador com o cabo USB             

3.0. 

(8) Deslize delicadamente o calibrador na extremidade frontal do        
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scanner, conforme ilustrado. 

 

(9) Clique duas vezes no ícone de atalho de IntraoralCalibration e         

a seguinte interface é exibida. 

 

 

(10) Clique em Calibração. Se o Calibrador não estiver bem         

conectado ao scanner, uma mensagem de aviso será exibida.         

Portanto, verifique se o scanner está conectado firmemente à         

calibração antes da próxima operação. 
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(11) Clique em Iniciar. A barra de status mostra a porcentagem          

de conclusão. 

 

 

NOTA 

Normalmente, a calibração leva aproximadamente 5 minutos. 

 

(12) A seguinte mensagem aparece assim que a calibração estiver         

concluída. Clique em OK para sair. 
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(13) Deslize delicadamente o calibrador para fora do scanner. 

 

CUIDADO 

Certifique-se de que o calibrador seja removido do scanner após a           

calibração. Caso contrário, a temperatura do calibrador pode ficar muito          

alta. 

 

(14) Recoloque a ponta do scanner no scanner para uso posterior ou           

coloque a tampa de proteção no scanner para evitar danos e poeira. 

 

5. Preparação de escaneamento 

5.1. Noções básicas de escaneamento 
Leia e siga as diretrizes e dicas fornecidas neste capítulo antes de            

adquirir imagens de qualidade. 

 

AVISO 

Em relação à higiene das mãos e segurança do pessoal ao realizar            

um escaneamento, você deve usar luvas cirúrgicas limpas durante todo          

o processo. 

 

5.1.1. Preparação dentária 

● Verifique se não há corpo estranho ou sangue na boca após           

gargarejar. Pare o sangramento, se necessário. 
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● Se necessário, peça ao paciente para manter a língua imóvel e           

mova-a para o outro lado da boca. 

● Considere usar uma seringa de três vias para secar ou um tampão            

para secar a superfície do dente antes de iniciar a escaneamento. 

● Desligue a luz oral na cadeira odontológica e comece a escanear. 

● Considere usar aspiradores e tampões para manter as superfícies         

secas durante o escaneamento. 

● Se necessário, considere usar um espelho bucal para ajudar a criar           

espaço enquanto trabalha na área estreita entre os dentes. 

 

5.1.2. Preparação do scanner 

● Verifique se a ponta, o corpo e o berço do scanner estão pré-limpos,             

desinfetados ou esterilizados adequadamente. Consulte “Pré-limpeza,      

desinfecção e esterilização” no capítulo 9. 

● Verifique se a ponta do scanner não apresenta arranhões ou está           

danificada. Além disso, a ponta está firmemente presa à extremidade frontal           

do corpo do scanner. 

● Verifique se a conexão do scanner está pronta; está corretamente          

conectado a uma fonte de energia e ligado, e o OralScan é iniciado e pronto               

para funcionar. 

● Para evitar a condensação no espelho da ponta durante a          

escaneamento, a ponta do scanner é aquecida. Para detalhes, consulte          

“Aquecimento da ponta” do scanner no capítulo 5. 

● Calibre o scanner e verifique a precisão da aquisição regularmente.          

Para detalhes, consulte “Calibrando o scanner” no capítulo 4. 

 

5.1.3. Posição e caminho da escaneamento 

● Evite a luz direta de qualquer fonte de luz, como a lâmpada da cadeira              
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do dentista, na área em que você está trabalhando. 

● Mantenha o scanner firme apoiando-o na superfície do dente e          

mantenha a ponta do scanner a 15 mm dos dentes. 

● Ao escanear, mova lentamente o scanner e verifique simultaneamente         

os resultados do escaneamento na tela para garantir que o escaneamento           

seja de boa qualidade. 

● Durante o escaneamento, a ponta do scanner deve estar centrada          

sobre os dentes e cada movimento deve alinhar-se à mira, seguindo as            

formas do arco dental inferior e superior. 

● Os dados completos da varredura de uma única área incluem as           

superfícies dos contatos oclusais, linguais, bucais, interproximais dos dentes         

adjacentes e gengiva bucal de 2-3 mm. 

● Os dados completos de varredura de um único caso incluem o registro            

da mandíbula, maxilar e mordida. 

● Ao escanear, altere o ângulo de escaneamento para 35-55 graus para           

criar sobreposições. É importante obter uma sobreposição de pelo menos          

30% entre cada aquisição. Se a sobreposição for pequena, poderá causar           

falha no alinhamento. 

● Para escanear a superfície oclusal dos dentes, segure o scanner em           

um ângulo de 90 graus; Para escanear as superfícies vestibular e lingual dos             

dentes, segure o scanner em um ângulo de 45 graus. 

● Inspecione a imagem digitalizada na janela de visualização da         

escaneamento 3D (OralScan) e preste atenção às mensagens de aviso. 

 

5.1.4. Aquecendo a ponta do scanner 

Para obter a melhor qualidade de imagem, evite a condensação no           

espelho do scanner antes de cada escaneamento, aquecendo a ponta do           

scanner. 
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Siga as etapas abaixo para aquecer o scanner antes de iniciar uma            

aquisição: 

(1) Verifique se a ponta, o corpo e o suporte do scanner estão limpos e               

estéreis. Para detalhes, consulte “Pré-limpeza, desinfecção e esterilização”        

no capítulo 9. 

(2) Gentilmente e com cuidado prenda a ponta do scanner ao corpo do             

scanner, com o espelho voltado para baixo. 

 

(3) Conecte a fonte de alimentação ao OralScan. Para obter detalhes,           

consulte “Conexão do scanner” no capítulo 4. 

(4) Coloque o scanner no suporte para prendê-lo no lugar. 

(5) Quando a luz do anel do LED na extremidade do corpo do scanner              

acender em verde, o aquecedor acenderá automaticamente e detectará a          

temperatura. 

 

Se a temperatura da ponta do scanner for mais baixa que o ponto             

definido para anti-embaçamento, uma mensagem de notificação de        

pré-aquecimento e temperatura atual será exibida. 

Quando a mensagem desaparece, o aquecimento está feito. O scanner          

está pronto para uso. 
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NOTAS 

● O aquecedor mantém a temperatura constante na ponta do scanner. 

● A ponta do scanner está sendo aquecida sempre que a energia é            

fornecida, mesmo se o scanner estiver no modo de espera ou de suspensão. 

● Se o aquecedor não atingir a temperatura necessária para evitar a           

condensação durante o escaneamento, a mensagem “O scanner está         

pré-aquecendo. Aguarde ” aparecer. 

 

6. Guia Rápido de Caso Clínico 

6.1. Conexão do scanner 
Consulte o Capítulo 4 “Conectando o Scanner” para obter detalhes. 

 

6.2. Calibração 
Consulte o Capítulo 4 “Conectando o scanner” para obter detalhes. Para           

garantir a qualidade dos dados digitalizados, é necessário executar a          

calibração periodicamente (recomendado a cada 15 dias). 

 

6.3. Criar pedido 

Clique duas vezes no ícone da área de trabalho e o Dental Order              

System vai ser aberto. Clique em “Projeto” e selecione “Novo” para criar um             

novo pedido. Preencha as informações necessárias sobre o pedido, incluindo          

o número do pedido, os nomes do (s) dentista (s), paciente e laboratório (s).              

Ou selecione “Carregar” para abrir um projeto existente. 

Selecione o tipo de restauração desejado e o número do dente (o local             

da restauração) e clique em “Salvar”. 
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Clique no botão “escanear”. A interface OralScan será exibida         

automaticamente. 

 

6.4. Ativar o scanner 
Quando o scanner é usado pela primeira vez, ele deve estar conectado            

à Internet e ativado com sucesso. Clique duas vezes no ícone OralScan           

na área de trabalho, abra o sistema de pedidos. A interface irá aparecer             

como abaixo 
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Verifique se o computador foi conectado à Internet, clique em "Sim" para            

ativar o dispositivo, prossiga para a próxima etapa após a ativação           

bem-sucedida. Caso contrário, por favor entre em contato com a equipe           

técnica. 

 

6.5. escanear a maxila 
Confirme se a imagem da janela da câmera no canto superior direito do             

software é exibida normalmente. Clique no botão escanear ou          

pressione a barra de espaço para iniciar a escaneamento. 

Antes de escanear, clique no botão no lado direito e, em seguida,            

passará para . O soft remove automaticamente os dados do lado           

bucal e da língua durante a varredura intraoral. (imagens não qualificadas e            

habilitar a otimização da IA) 
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O quadro verde no meio da interface do software indica o intervalo de             

dados da verificação atual. Se o quadro verde mudar para um quadro            

vermelho, conforme mostrado na figura abaixo, a posição do escaneamento          

está incorreta. Você precisa mover a ponta do scanner para escanear os            

dados exibidos no quadro vermelho. 

 

Clique no botão " " no lado direito e, em seguida, passará para"           

”, durante o escaneamento, o modelo exibirá a cor do dente. Se a tela              

cinza indicar que a qualidade dos dados dessas áreas não é alta o suficiente,              
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essa área deve ser digitalizada mais. Se o cinza correspondente for alterado            

para exibição em cores verdadeiras, isso indica que a qualidade dos dados            

atingiu um bom requisito de pós-processamento. 

Quando a cabeça do scanner deixa o objeto ou o escaneamento está            

em pausa, a área verde significa que essa área não é digitalizada. O usuário              

pode escanear novamente a área correspondente de acordo com a          

demanda. 

Confirme se a escaneamento do modelo está concluída. Clique no botão           

“continuar” ou pressione e segure a barra de espaço para processar e             

salvar os dados. Após a conclusão, o ícone da maxila fica verde e marcado,              

indicando que o processo de escaneamento está concluído. 

6.6. escanear a mandíbula 
Após a verificação da maxila e o processamento dos dados, a interface            

de verificação da mandíbula é exibida automaticamente. O procedimento é o           

mesmo que escanear a maxila. 

6.7. escanear o total (mandíbula e maxila) 
Após a verificação da mandíbula e o processamento dos dados, a           

interface total da verificação da mandíbula é exibida automaticamente. 

Clique no botão escanear ou pressione a barra de espaço para            

iniciar a escaneamento. Após o escaneamento de alguns dados, o software           

executa automaticamente o alinhamento dinâmico da costura por mordida,         

conforme mostrado abaixo. 

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 50 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

 

Antes da costura 

 

Após a costura 

Depois que os dados dos maxilar e mandíbula são costurados com           

sucesso, bem como a maxila total (maxilar e mandíbula), clique em " ” ou             

pressione a barra de espaço para pausar a escaneamento, verifique os           

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 51 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

resultados de oclusão e colisão. 

 

 

Confirme se o efeito de mordida é apropriado. Clique no botão Concluir            

 ou pressione e segure a barra de espaço para pós-processar os dados. 

 

6.8. Exibir dados do resultado 
Exibir dados do resultado no OralScan 

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 52 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

6.8.1. Exibir maxilar e mandíbula 
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6.8.2. Ver o efeito oclusal 

 

 

6.9. Pré design 

 

Ver capítulo 7 "Pré design" para obter detalhes sobre as funções de            
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pré-design. 

6.10. Exibir caminho de armazenamento de dados 

Clique no botão para retornar à interface do pedido e clique em             

para abrir o caminho da pasta do armazenamento de pedidos           

atual. 

 

6.11. Carregar pedido 

Clique no ícone para carregar o pedido digitalizado. Se você não            

efetuou login, o software solicitará “Não há login na conta, vá para a interface              

de configuração para efetuar login?”, Selecione “Sim” para abrir a interface           

“Configurar conta”. Registre a conta na página da web da nuvem dental,            

adicione o laboratório, consulte o Capítulo 8 “Registrando uma conta” e           

“Construindo uma rede de relacionamento”. Em seguida, retorne ao Dental          

Order System para efetuar login e fazer o upload do pedido. 
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7. Usando o OralScan 

7.1. Introdução ao OralScan 
O OralScan inclui três módulos: módulo de calibração, sistema de          

pedidos odontológicos e módulo de escaneamento. 

● O módulo de calibração é usado principalmente para        

calibrar a precisão do scanner e garantir a qualidade dos dados da            

escaneamento; contém três funções que são: medição de precisão,         

controle de intensidade e calibração.  

● O sistema de pedidos odontológicos é um módulo para         

gerenciamento de pedidos odontológicos, realizando funções de       

gerenciamento como criação, edição, pesquisa, varredura e       

exclusão de pedidos, bem como upload, download, visualização e         

rastreamento de pedidos e dados digitalizados. 

● O módulo de escaneamento coleta imagens digitais orais,        

processa dados de renderização e exporta dados 3D (STL / OBJ). 

 

NOTA 

Para executar o software, os seguintes requisitos devem ser atendidos: 

● O conector de WiFi USB 2 em 1 fornecido está conectado à porta USB              

do seu computador. 

● A conexão entre o scanner e o seu computador está pronta. Para            

detalhes, consulte o capítulo 4 "Conexão do scanner". 

 

7.2. Introdução ao módulo de calibração 
Após a instalação do calibrador, conecte-o ao scanner e ligue-o, abra           

“IntraoralCalibration.exe” e, em seguida, você poderá prosseguir com a         
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próxima operação, incluindo medição de precisão, controle de intensidade e          

calibração. 

 

 

7.2.1. Verificação de precisão 

A verificação de precisão é usada para verificar a validade da precisão            

do resultado da calibração existente do scanner. Recomenda-se que a          

verificação da precisão seja realizada sempre que a calibração for concluída. 
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Conecte o scanner e o calibrador corretamente, conforme mostrado,         

clique no botão “Iniciar” para continuar a medição da precisão, continue o            

próximo passo de acordo com o resultado do teste. 

 

7.2.2. Ajuste de brilho 

O ajuste do brilho é para corrigir o brilho do scanner e melhorar a              

fidelidade das cores dos dados digitalizados. Recomenda-se continuar o         

controle de intensidade a cada 3 meses. 
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Conecte o scanner e o calibrador corretamente, conforme mostrado,          

clique no botão “Iniciar” para continuar o controle de intensidade. 

 

7.2.3. Calibração 

O objetivo da calibração é calibrar a precisão do scanner, garantir a            

qualidade dos dados do escaneamento. É necessária a calibração regular,          

recomendada a cada 15 dias. 
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Conecte o scanner e o calibrador corretamente, conforme mostrado,         

clique no botão “Iniciar” para continuar a calibração. 

A calibração bem-sucedida (ou com falha) exibirá a caixa de diálogo de            

informações correspondente. 

 

7.3. Introdução ao sistema de pedidos odontológicos 

Clique duas vezes no ícone da área de trabalho para abrir o             

software no sistema de pedidos odontológicos. O sistema de pedidos          

odontológicos é exibido da seguinte forma: 
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O sistema de pedidos odontológicos é composto principalmente por três          

partes: informações do pedido, lista de pedidos e configuração. 

7.3.1. Informação 

 

(1) Coluna de botão  

✧Novo: crie um novo pedido. 

✧Carregar: carrega um pedido salvo. 

✧Salvar: salve o novo pedido com as informações completas do pedido. 

✧Explorar: abra a pasta em que o pedido salvo está localizado. 
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✧escanear: inicie o escaneamento. 

✧Pré-visualização: Após o escaneamento do pedido, os dados        

digitalizados são visualizados no DentalViewer. 

✧Upload: após a conclusão da verificação do pedido, os dados atuais           

do pedido são carregados na nuvem dental. 

 

✔ Escolha laboratório: escolha um laboratório na lista suspensa 

✔ Revisar dados do projeto: Os dados do projeto do laboratório          

precisam de um médico para revisá-los. O padrão é sim. 

✔ Cancelar: cancela o upload. 

✔ Confirmar e fazer upload: confirme o upload dos dados do          

pedido na nuvem dental. 

✧Design exo: Após o escaneamento do pedido, abra o software de           

design EXOCAD diretamente para o design. Na primeira vez em que você            

clicar nesse botão, precisará primeiro definir o caminho do software de           

design do EXOCAD. 

(2) Tipo de pedido: Restauração e Ortho. 

(3) Informações do pedido: defina o número do pedido, médico,          

paciente, laboratório e informações sobre anotações. 

(4) Mapa dos dentes 
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✧Os dois ou mais dentes adjacentes são definidos para reparar os           

dentes, como a coroa e o pôntico. Se o pequeno ponto cinza entre os dois               

dentes for selecionado para ser azul, a ponte de conexão será mostrada,            

conforme mostrado na figura a seguir 

 

 

✧Clique com o botão esquerdo para selecionar a posição do dente. 

✧Clique com o botão direito do mouse para cancelar o tipo de reparo             

definido. 

✧Ctrl + clique no botão esquerdo, copie o tipo de reparo definido pela             

posição anterior do dente para a posição atualmente selecionada. 

✧Shift + clique no botão esquerdo, copie o tipo de reparo definido pelo             

dente anterior para todos os dentes entre a posição do dente da mesma             

mandíbula e a última posição do dente. 

✧Limpar atual: limpe o tipo de reparo definido da posição do dente            

atualmente selecionada. 

✧Limpar tudo: limpe os tipos de reparo definidos de todas as posições            

dos dentes. 

(5) Tipos de restauração dentária: coroa, pôntico, obturação, folheados e          

antagonista. A coroa é selecionada por padrão. 

(6) Baseado em implante e material: defina o tipo e os materiais do             

implante. O tipo de implante não pode ser definido se o tipo de restauração              

dentária não for "Coroa". 
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7.3.2. Lista de pedidos 

A lista de pedidos lista o status de todos os pedidos na trajetória do              

pedido odontológico. 

 

(1) Atualizar: atualize a lista de pedidos 

(2) Importar pedido: importe pedidos que não são armazenados na         

trajetória do pedido. Se a importação for bem-sucedida, ela será          

exibida na primeira linha da lista. Se um pedido com o mesmo nome já              

existir no caminho do pedido, o pedido importado será renomeado          

automaticamente para "nome do pedido de origem + _import_ *". 

(3) Pesquisa: pesquise por data do pedido ou inserindo um nome de           

médico / paciente / laboratório. 

(4) Status do pedido: lista o status de todos os pedidos, que podem ser             

filtrados pelo status do pedido. 

✧Precisa de escaneamento: pedidos que não foram digitalizados. O         

menu ao clicar no botão direito do mouse ou os ícones de operação para              

esses pedidos são: Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar / Excluir. 

✧Necessidade de upload: pedidos que foram digitalizados, mas não         

carregaram dados de pedidos na nuvem dental. Os menus ao clicar no botão             
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direito ou os ícones de operação para esses pedidos são: Carregar / Abrir em              

Explorar / Duplicar / Excluir / Upload. 

✧Aguardando aceitação: os dados do pedido foram carregados na         

nuvem dental, aguardando o recebimento pelo laboratório. Os menus ao          

clicar no botão direito ou os ícones de operação para esses pedidos são:             

Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar / Cancelar pedido / Excluir /             

Re-carregar. 

✧Aceito: O laboratório recebeu o pedido, que está aguardando um          

plano de design. Os menus ao clicar no botão direito ou os ícones de              

operação para esses pedidos são: Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar /             

Excluir / Cancelar pedido. 

✧É necessário confirmar o design: o laboratório enviou o plano de           

design e o médico não revisou o pedido aprovado. Os menus ao clicar no              

botão direito ou os ícones de operação para esses pedidos são: Carregar /             

Abrir em Explorar / Duplicar / Excluir / Baixar Design / Confirmar Design /              

Solicitar novo design. 

✧Fazendo: O plano de design foi aprovado pelo médico e a ordem do             

laboratório está sendo feita. Os menus ao clicar no botão direito ou os ícones              

de operação para esses pedidos são: Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar             

/ Excluir / Baixar Design / Solicitar novo design. 

✧Entrega: O laboratório enviou a mercadoria e o médico não recebeu o            

pedido. Os menus ao clicar no botão direito ou os ícones de operação para              

esses pedidos são: Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar / Excluir / Baixar              

Design / Informações sobre Entrega / Confirmar Recebido / Solicitar          

Re-entrega. 

✧Concluído: pedidos para os quais o médico recebeu os produtos.O          

menu ao clicar no botão direito do mouse ou os ícones de operação para              

esses pedidos são: Carregar / Abrir em Explorar / Duplicar / Excluir. 
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✧Rejeitado: os dados do pedido foram enviados para a nuvem dental e            

o laboratório se recusou a aceitar o pedido. O laboratório pode se recusar a              

aceitar pedidos antes de enviar o design. Os menus ao clicar no botão direito              

ou os ícones de operação para esses pedidos são: Carregar / Abrir em             

Explorar / Duplicar / Excluir / Re-Upload. 

✧Cancelado: os dados do pedido foram enviados para a nuvem dental e            

o médico cancelou o pedido. Os médicos podem se recusar a receber            

pedidos antes que os laboratórios enviem o design. O menu ao clicar no             

botão direito ou os ícones de operação para esses pedidos são: Carregar /             

Abrir em Explorar / Duplicar / Excluir. 

 

(5) As descrições para os ícones de operação de pedidos. 
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Ícone Exemplo Descrição 

 
Carregue o pedido atualmente selecionado. 

 

Abra a pasta em que o pedido atualmente 

selecionado está localizado. 

 

Duplique o pedido atualmente selecionado e 

salve-o como um novo pedido. 

 

Exclua o pedido atualmente selecionado da lista 

de pedidos, você pode optar por excluir os 

arquivos de pedidos armazenados e os dados 

digitalizados. 

 

Faça o upload do pedido atualmente selecionado 

na nuvem dental. 
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7.3.3. Configuração 

Os usuários podem visualizar ou definir informações específicas através         

do botão de configuração  na interface do software. 
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Os dados do pedido foram enviados para a 

nuvem dental e o médico cancelou o pedido 

atualmente selecionado. 

 
Faça o download do Design. 

 
Confirme o design. 

 
Solicitar novo design. 

 
Informação de entrega. 

 
Confirme Re-entrega. 

 
Confirmar recebimento 
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(1) Salvar pedido EXO: o pedido exocad * .dentalProject é salvo ao            

salvar o pedido. Você pode importar o pedido no software de design EXO             

para design. O padrão está ativado. 

(2) Salvar pedido de terceiros: um pedido de software de terceiros é            

salvo ao salvar o pedido. A pasta denominada “nome original do pedido_            

terceiro” é gerada sob o caminho do pedido e o arquivo * .xml e os dados do                 

resultado da verificação * .stl (o sistema de coordenadas é consistente com o             

software de design de terceiros) são armazenados. Você pode criar um           

pedido em um software de design de terceiros e importar os dados para             

design. O padrão está desativado. 

(3) Idioma da interface do usuário: Os usuários podem definir o idioma            

da interface do software: chinês (simplificado), inglês e outros idiomas. O           

idioma padrão é o idioma selecionado durante a instalação do software. 

(4) Notação odontológica: notação da FDI World Dental Federation e          

sistema de numeração universal. O padrão é notação da FDI World Dental            

Federation.  

(5) Trajetória do Dental Model Viewer: defina o caminho do programa           

DentalViewer. Após a conclusão da verificação do pedido, os dados          
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digitalizados são visualizados no DentalViewer. 

(6) Trajetória do EXO DentalACD: defina a trajetória do programa          

EXOCAD para que você possa iniciar o software EXOCAD instantaneamente          

quando clicar no botão “Informações” -> “Design exo”. 

(7) Trajetória do pedido odontológico: defina a trajetória para salvar o           

pedido. O padrão é C:\DentalOrder. 

(8) Regra de nomeação de arquivos do pedido: defina o nome do            

arquivo do pedido. 

 

(A) Padrão: restaure o nome do pedido padrão: “Date_Doctor         

Code_Order ID”. 

(B) Limpar: limpe todos os itens selecionados, exceto “ID do pedido”. 

(C) Itens da regra de nomenclatura: ID do pedido / Data / Código do              

médico / Código do paciente / Código do laboratório / Número do pedido /              

Nome do médico / Nome do paciente / Nome do laboratório. O ID do pedido               

é obrigatório. 

(D) Salvar: salva a configuração atual. 

(E) Cancelar: Cancele e descarte a configuração atual. 
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NOTA 

Após modificar a configuração "Idioma da interface do usuário" /          

"Notação odontológica" / "Trajetória do EXO DentalACD" / "Trajetória do          

pedido odontológico" / "Regra de nomeação de arquivos do pedido", clique           

no botão "Aplicar" e a mensagem "Nova configuração entrará em vigor após            

reiniciar, você deseja reiniciar o aplicativo agora? ” é exibido. Em seguida,            

clique no botão “Reiniciar agora” e o software será reiniciado          

automaticamente e a configuração entrará em vigor. 

(9) Política de Privacidade: Desmarcada por padrão. Os usuários devem          

verificar o item "Li e concordo com a Política de Privacidade" para ativar as              

informações de configuração relacionadas à nuvem dental. 

(10) Definir conta: registre-se ou faça login na conta da nuvem dental. 

 

①Tipo de login: login por email e número de celular. Você deve fazer             

login com uma conta de médico ou hospital/clínica aqui e não pode fazer             

login com uma conta de laboratório. 

②Para login de email, digite a conta de email. 

③Digite a senha de login. 

④Registrar: usuários não registrados podem clicar neste link para se          

registrar no site da nuvem dental. 
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⑤Esquecer a senha: os usuários que esqueceram a senha podem clicar           

neste link para recuperar a senha no site da Dental Cloud. 

⑥Login: preencha a conta e a senha correspondente. As informações          

de contato preenchidas durante o registro são exibidas no canto superior           

esquerdo do software. 

⑦Login por telefone: primeiro selecione a área e digite o número do            

celular. A área padrão é a China. 

(11) Adicionar laboratório: se você não adicionou um laboratório, pode          

clicar neste botão para adicionar uma rede no site da Dental Cloud e             

estabelecer um relacionamento de cooperação com o laboratório. 

(12) Atualizar: atualize a lista de laboratórios dentários. 

(13) Laboratório conectado: os laboratórios aceitos estão listados. 

 

7.3.4. Armazenamento de dados 

Introdução aos dados do pedido: 

❖ *.dentalProject: documento do projeto exoCAD Order 

❖ *.inProject: documento de projeto de pedido de       

escaneamento intraoral Shining 3D. 

❖ *.stl: dados 3D não texturizados (binários) 

❖ *.obj: dados 3D texturizados, usados com *.mtl /*.jpg 

❖ *.beb: dados 3D em formato próprio do Shining 

❖ *-margin.xyz: dados extrativos da linha de borda. 

❖ Projeto: escaneie o documento de dados do projeto,        

armazene o documento temporário do projeto. 

 

Os dados são salvos no diretório como definido anteriormente e o           

caminho padrão é C:\ DentalOrder. O arquivo é nomeado por data, como            

mostrado abaixo. 
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7.4. Navegando na interface do OralScan 
Após criar e salvar um pedido no Dental Order System, a interface de             

escaneamento é exibida. Se nenhum scanner estiver conectado, uma         

mensagem de erro será exibida para lembrá-lo de verificar e reconectar o            

scanner, conforme mostrado abaixo. 
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 NOTA 

Se o scanner já estiver conectado e a mensagem de erro permanecer,            

corte a fonte de alimentação básica e forneça a energia novamente e            

reconecte o scanner. Se o OralScan ainda não conseguir detectar o scanner,            

saia do OralScan. Aguarde alguns segundos e reinicie o OralScan          

novamente. 

Se o scanner for detectado, a área de trabalho será mostrada abaixo. 

 

(1) Orientação: Descrição do assistente de escaneamento, informações       

de prompt etc. 

(2) Processo: Inclui o sistema de pedidos odontológicos, maxila        

(implante da maxila), mandíbula (implante de mandíbula), maxila        

total (maxila e mandíbula), pré-projeto e ordem de upload. 

(3) Tempo de verificação: registre o tempo de verificação e         

processamento de dados. 

(4) Janela de imagem: visualize a imagem de vídeo da câmera. 

✧ Indicador de escaneamento: interruptor do indicador de       

escaneamento, o padrão está desativado. Quando aberta, a janela da          
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câmera mostra que a área de dados atualmente não digitalizada está roxa. 

 

✧Botão de zoom : clique no botão para ampliar a janela da            

câmera.  

 

 Clique  para diminuir o zoom na janela da câmera. 
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✧Barra deslizante de ajuste de aumento : as        

configurações da interface "Setting" não marcam a caixa de seleção "Auto           

Gain", então você pode deslizar o controle deslizante para ajustar o aumento. 

✧Botão instantâneo : você pode salvar a captura de tela da           

imagem atual da janela da câmera na trajetória do pedido na pasta            

'EndoscopeImg'. 

(5) Menu Editar: de cima para baixo, respectivamente: 

✧Botão Fit View: Clique neste botão para restaurar o tamanho padrão           

do modelo; 

✧Botão Girar: depois de clicar no botão, pressione e segure o botão            

esquerdo do mouse para girar o modelo; 

✧Botão Mover: depois de clicar no botão, pressione e segure o botão            

esquerdo do mouse para mover o modelo; 

✧Botão Bloquear visualização: quando esse botão é clicado, a função          

de rastreamento automático de exibição é desativada durante a         

escaneamento; 

✧Botão Selecionar: Após clicar neste botão, mantenha pressionado o         

botão esquerdo do mouse e selecione a área a ser excluída no modelo; 

✧Botão Excluir: clique no botão selecionar para selecionar a área          

especificada, clique no botão excluir para excluir os dados; 

✧Botão Remover dados desconectados: Clique neste botão para excluir         

automaticamente uma grande quantidade de dados grandes. 

✧Botão Textura: se os dados do modelo mostram textura, ou textura e            

cor do dente o padrão é destacado, indicando que a textura é exibida.             

Selecione a textura e abra a tela colorida dos dentes. Se a tela cinza indicar               

que a qualidade dos dados dessas áreas não é alta o suficiente, essa área              
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deve ser digitalizada mais. Se o cinza correspondente for alterado para           

exibição em cores verdadeiras, isso indica que a qualidade dos dados atingiu            

um bom requisito de pós-processamento. 

✧Botão Trocar mandíbula e maxilar: Depois que a varredura é concluída           

ou após o pós-processamento, os dados da maxila e da mandíbula são            

trocados. É aplicado nos casos em que a maxila e mandíbula são revertidas             

durante o escaneamento. 

✧Botão Área refinada: é selecionada uma região de refinamento que          

incorpora mais detalhes locais no pós-processamento com uma grade de          

resolução mais alta. A função é melhor correspondente à cor do dente para             

garantir que, na área fina, a qualidade da cor cinza do dente atinja a cor               

verdadeira. Se a caixa de seleção "Varredura refinada" estiver marcada na           

interface "Configuração", o processo de inserção automática da seleção de          

área fina será concluído na varredura da maxila e mandíbula. 

✧Botão de verificação de dentes de metal: O botão precisa ser           

selecionado ao escanear dentes de metal. 

✧Botão de otimização de AI: adequado para escaneamento intraoral.         

Depois de clicar neste botão, remova automaticamente os dados do lado           

bucal e da língua durante a varredura intraoral. Se você usar o software pela              

primeira vez, o botão ficará cinza quando você entrar na interface de            

escaneamento. Você precisa esperar de 1 a 2 minutos para a inicialização do             

AI. Após a inicialização, o botão pode ser selecionado. 

(6) Menu escanear: Iniciar/pausar escaneamento (atalho: barra de       

espaço), redefinir e concluir. 

✧escanear: Clique no botão para iniciar a escaneamento; depois de          

iniciar a escaneamento, o ícone muda para , indicando que a            

verificação está em andamento; se a escaneamento estiver concluída, clique          
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no botão escanear novamente para adicionar a escaneamento. 

✧Pausar: clique no botão para pausar a verificação; após a pausa,            

o ícone  muda para , indicando que a escaneamento está em pausa. 

✧Redefinir: Clique em  para excluir o modelo digitalizado. 

✧Concluído: clique em  para salvar os dados após a otimização. 

(7) Configuração: Defina os parâmetros de escaneamento e os        

parâmetros de corte da janela da câmera. 

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 77 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

 

 

✧ Intraoral: marcada por padrão. É para varredura intraoral. É         

recomendável não marcar isso ao escanear o modelo dental. 

✧Verificação refinada: desmarcada por padrão. Ele pode ser aplicado         

para a seleção de dentes em áreas refinadas, e os dados de            

pós-processamento são mais elaborados e refinados. 

✧Menu IMU: interruptor IMU. A função IMU está ativada por padrão 

✧Aumento automático: o padrão é ajustar o aumento automaticamente.         
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Se a caixa de seleção "Aumento automático" não estiver marcada, você           

poderá definir manualmente o ganho arrastando o controle deslizante ou          

inserindo um valor. 

 

Valor recomendado para configuração manual do aumento de        

escaneamento dental: [0, 2];  

Recomenda-se que o aumento de varredura intraoral seja 8. 

✧Recortar: por padrão, é lido na camera. Você também pode definir           

manualmente os parâmetros de corte dos lados superior, inferior, esquerdo e           

direito da janela da câmera. 

✧Redefinir o deslocamento da câmera: restaura os valores dos         

parâmetros de corte lidos na câmera. 

(8) Sobre: visualize o número da versão, o número de série do conector            

de WiFi do software, o número de dias restantes para autorização e            

o número de série do scanner. 

(9) Ajuda: Abra o manual do usuário do software. 

(10) Exibe ícones de status do dispositivo durante a não         

escaneamento: 
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Exemplo de ícone Descrição 

 
Conectando 

 
Conectado 

 
Não conectado 

 
Erro de conexão 
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Durante o processo de escaneamento, o número de quadros de          

escaneamento é exibido aqui . 

(11) Ícone IMU: clique no ícone ou segure o scanner, faça uma pausa            

de 1 segundo, agite 2 vezes, ambos podem mostrar o menu IMU. 

 

Mova o scanner para selecionar diferentes funções, branco significa o           

estado selecionado, aguarde a área azul expandida para a área          

correspondente do menu e a função será acionada. 
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Modo de espera 

 
Superaquecimento 

 
Modo de suspensão 
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✧ : sai do menu IMU. 

✧ : escanear. O ícone ficará em pausa        

durante o estado de escaneamento. 

✧ : etapa anterior. O ícone será redefinido        

depois de escanear parte dos dados. 

✧ : próxima etapa. O ícone ficará "concluído"       

durante o escaneamento. 

✧ : gire os dados da visualização. 

(12) Visualização 3D: exibe os dados do modelo 3D        

adquiridos pela escaneamento. Pressione e segure o botão        

esquerdo do mouse ou o botão direito do mouse para girar os dados             

do modelo 3D; mantenha pressionados os botões esquerdo e direito          

do mouse para arrastar os dados do modelo 3D. 

 

7.5. Introdução às funções do OralScan 
7.5.1. Técnica de escaneamento 

A técnica de escaneamento do software possui certos requisitos.         

Durante o processo de escaneamento, a velocidade não pode ser muito           

rápida e a próxima parte pode ser digitalizada somente após o           

escaneamento da parte anterior. Durante o processo de escaneamento, ao          
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escanear a área anterior, a próxima área, a parte traseira e a parte frontal,              

deve haver uma certa área de sobreposição; caso contrário, o modelo           

digitalizado poderá ter erros acumulados. 

Os usuários são aconselhados a adotar a varredura do tipo S, e a figura              

a é tomada como exemplo. O dente distal esquerdo é usado como posição             

do dente inicial da escaneamento (1 na figura) e a escaneamento em forma             

de S é realizada na direção da seta pontilhada. 

 
Figura a-escaneamento 

O processo de escaneamento S é: face (1) -> lado do lábio para a              

língua (2) -> lado da língua para o lado do lábio (3) -> face (4). Na Figura a,                  

as etapas 1, 2 e 3 são executadas conforme mostrado na Figura b abaixo              

para uma única escaneamento S: 
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Figura b - escaneamento do tipo S 

7.5.2. Carregando o projeto 

Carregue o pedido não digitalizado (ou seja, o pós-processamento não          

foi concluído), abra o OralScan e a seguinte mensagem será exibida: 

 

Clique em “OK” para continuar a última escaneamento e o total de dados             

da maxila (mandíbula e maxilar) deve ser digitalizado novamente ou clique           

em Cancelar para reiniciar o escaneamento. Após carregar e processar o           

pedido concluído, abra o OralScan e a seguinte mensagem será exibida: 

 

Clique em “OK” para carregar os dados que foram processados pela           

última vez ou clique em Cancelar para reiniciar o escaneamento. 
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7.5.3. Dental Order System 

Clique no ícone para retornar ao sistema de pedidos odontológicos           

e exibir / criar / editar o pedido 

7.5.4. escaneamento da maxila e da mandíbula 

escaneamento 

Para entrar no processo de escaneamento da maxila e da mandíbula,           

verifique primeiro se a imagem exibida na janela de imagem é normal.            

Depois de confirmar a imagem, clique no botão ou pressione a barra de              

espaço para iniciar a escaneamento. 

Clique no botão " " no lado direito e, em seguida, passará para"            

”, Durante a escaneamento, o modelo exibirá a cor do dente (cinza),            

orientará o usuário a avaliar a confiabilidade da qualidade dos dados nessa            

área. 
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Figura 1 - exibirndo a cor do dente (cinza) 

Abra o "Indicador de escaneamento" na janela da câmera, da qual pode            

haver uma área roxa indicando que os dados não estão capturados           

atualmente nessa área. O objetivo é orientar os usuários a escanear esta            

área de vários ângulos para obter dados de alta qualidade. 
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Figura 2 – Indicador de escaneamento (A área roxa da janela da 

câmera indica) 
 

Pausa 

Durante o processo de escaneamento, você pode clicar no ou           

pressione a barra de espaço para pausar a escaneamento e exclua os dados             

bucais e linguais na boca durante a pausa para facilitar o usuário a verificar o               

efeito da escaneamento dentária, conforme mostrado abaixo (imagens antes         

e depois da pausa) 
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Quando a ponta do scanner deixa o objeto ou o escaneamento está em             

pausa, a área verde significa que essa área não é digitalizada. O usuário             

pode escanear novamente a área correspondente de acordo com a          

demanda. 
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Figura 2 - A escaneamento está em pausa, as áreas dos orifícios 

estão em verde 

 Clique no botão " ” novamente para continuar a escaneamento. 

 

escanear novamente 

Se os dados do escaneamento não forem satisfatórios, você poderá          

digitalizá-los novamente. Clique no botão e a seguinte caixa de           

mensagem de prompt é exibida. 

 

Clique em "Sim" para excluir os dados anteriores e reiniciar a           

verificação. 

Adicionar escaneamento 

Após o escaneamento ou o pós-processamento, não saia da interface do           

software de escaneamento e clique no botão escanear para escanear          

novamente os dados. 

 

escaneamento concluída 

Depois de confirmar que a escaneamento do modelo foi concluída,          
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clique no botão Concluir ou pressione e segure a barra de espaço para              

salvar os dados. O visto verde no canto superior direito do ícone, como             

mostrado abaixo, indica que o processo de escaneamento está concluído. 

 

Figura 3 - escaneamento concluída 

 

Se a verificação estiver concluída e você retornar ao sistema de pedidos            

odontológicos ou enviar o pedido, a caixa de prompt "Você confirma a            

conclusão da escaneamento?" é exibida. 
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Se você selecionar “Sim”, nesse pedido, não será mais possível          

adicionar a escaneamento. 

Nota: O número máximo de quadros para a verificação da mandíbula e            

da maxila é de 3.000 quadros. Ao escanear para 2.500 quadros, será exibida             

uma mensagem perguntando se é necessário parar o escaneamento ou          

continuar a escanear 500 quadros. 

7.5.5. Edição de dados 

Os dados podem ser editados quando a varredura da mandíbula e da            

maxila está em pausa ou após o processamento dos dados da mandíbula e             

da maxila ou da mandíbula e da maxila do implante. Clique no botão Editar              

na barra direita da interface do software e a interface de edição é             

exibida. O botão de seleção padrão é pincel. O ícone do botão de edição é               

mostrado da seguinte forma: 

 

--- Seleção de pincel. O pincel tem três tamanhos: pequeno,          

médio, grande. O tamanho padrão é o tamanho médio. Pressione e segure o             

botão esquerdo do mouse para selecionar uma área, e os dados escolhidos            

pelo pincel ficarão vermelhos. Solte o mouse e os dados das áreas            

selecionadas serão excluídos. 

--- Seleção livre: Pressione e segure o botão esquerdo do          
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mouse para desenhar uma curva fechada, e a área selecionada é exibida em             

vermelho. Solte o mouse e as áreas selecionadas serão excluídas. 

--- Desfazer: cancelamento da última operação de edição. 

--- Refazer: refaz a edição. 

--- Cancelar edição: descarte todas as operações de edição e          

feche a interface de edição 

--- Confirmar edição: salve todas as operações de edição e          

feche a interface de edição 

7.5.6. escaneamento do implante da mandíbula e da maxila 

7.5.6.1. escanear dente de implante único 
Crie um pedido para definir o tipo de restauração dentária como           

implante. O escaneamento do implante é adicionado no processo de          

escaneamento. 
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Escaneie primeiro a mandíbula (sem barra de escaneamento intraoral).         

Após a verificação da mandíbula, a interface de verificação do implante da            

mandíbula é exibida. Selecione a área do implante e exclua-a. 

 

Figura 1 - Selecione a área do implante 
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Figura 2 - Excluir a área selecionada 

Clique no botão para entrar no processo de implantação da           

escaneamento (a barra do implante deve estar localizada no modelo antes           

do escaneamento). 
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Figura 3 - bloqueie os dados da mandíbula (azul profundo), as áreas de 

desbloqueio podem ser editadas 
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Figura 4- escanear a barra do implante 
 

 

Figura 5 - Dados do implante pós-processado 
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7.5.6.2. escaneie vários dentes adjacentes ao implante 
Ao escanear vários corpos de escaneamento de implantes adjacentes, é          

necessário escanear por grupo. As orientações mostrarão como fazer isso          

para evitar a escaneamento de dois corpos de escaneamento adjacentes; em           

vez disso, escaneie o primeiro grupo de corpos de escaneamento não           

adjacentes e, em seguida, outro grupo de corpos de escaneamento não           

adjacentes. 

 

Na interface de escavação da maxila e da mandíbula do implante, os            

usuários precisam selecionar os dados da gengiva de todos os dentes do            

implante e excluí-los. Em seguida, insira o primeiro grupo de corpos de            

escaneamento a serem digitalizados. Após o escaneamento, clique em         

Pausa. Depois clique em Próximo Grupo. Na mensagem exibida "Você          

confirma a mudança para o próximo conjunto de corpos de escaneamento?",           

Clique em Sim. 
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Nota: Se os usuários passarem para escanear o segundo grupo, os           

dados do grupo anterior não suportam mais digitalizações adicionais. 

Quando os usuários passam para escanear o segundo grupo, os dados           

do primeiro grupo são bloqueados (em azul escuro). Durante o processo de            

escaneamento do segundo grupo, os dados do primeiro grupo não serão           

alterados, mesmo quando o scanner escanear a área bloqueada. Se houver           

mais grupos do que dois, faça o que você faz no primeiro e no segundo               

grupo. 

Clique no botão completo e termine a caixa de escaneamento da            

mandíbula ou da maxila do implante. 

 

7.5.7. escanear dente de metal 

Selecione " ” durante a escaneamento, os dentes de metal podem          

ser digitalizados, o resultado é mostrado abaixo 
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7.5.8. escaneamento total de mandíbula e maxilar 

Após a verificação da mandíbula e da maxila e o processamento dos            

dados, a interface total da verificação da mandíbula e da maxila são exibidos             

automaticamente. 

Clique no botão escanear ou pressione a barra de espaço para           

iniciar a escaneamento. Após o escaneamento de alguns dados, o software           

executa automaticamente o alinhamento dinâmico da costura por mordida,         

conforme mostrado abaixo. 
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Antes da costura 

 

 

Após a costura 

Depois que os dados da mandíbula e da maxila são costurados com            

sucesso, bem como o total, clique em " ” ou pressione a barra de             
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espaço para pausar a escaneamento, verifique os resultados de oclusão e           

colisão. 

 

Confirme se o efeito de mordida é apropriado. Clique no botão Concluir            

  ou pressione e segure a barra de espaço para pós-processar os dados. 

 

Para o escaneamento total, não é necessário escanear todo o modelo, e            

você pode escanear apenas uma parte, como toda a mandíbula e maxilar da             

porção anterior, duas totais nos lados esquerdo e direito (recomendado), três           

totais nos lados esquerdo e direito e a porção anterior, de modo que os              

modelos de maxilar e mandíbula da escaneamento estejam alinhados. Você          

pode parar o escaneamento após o alinhamento. O número máximo de           

quadros total (mandíbula e maxila) é de 800 quadros. Ao escanear para 300             

quadros, será exibida uma mensagem perguntando se você deve parar de           

escanear ou continuar a escanear 500 quadros. 

Um exemplo de escaneamento total (mandíbula e maxila): o roxo é o            

dado da escaneamento total (mandíbula e maxila) e o bronzeado é o            
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resultado do alinhamento da mandíbula e maxilar. 

 

escaneie um exemplo de maxila total de duas peças (escanear-> pausar,           

uma parte do total de dados da maxila é mostrada com a escaneamento uma              

vez): a imagem esquerda mostra o total (mandíbula e maxila) de dados do             

lado esquerdo da escaneamento e a imagem direita mostra o dados totais            

(mandíbula e maxila) dos lados esquerdo e direito. 
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escaneie um exemplo de maxilar total de três peças: 
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7.5.9. Pré design 

A função de pré-design é adicionada para que os usuários apliquem           

facilmente os dados da escaneamento no software de design. Os usuários           

podem pular esse processo e fazer upload de pedidos diretamente. Este           

módulo fornece cinco funções: 
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(1) Ajustar coordenada: usado (manualmente) para ajustar o sistema de          

coordenadas de referência da mandíbula e maxilar dental e ajustar os dados            

da mandíbula e maxilar ao sistema de coordenadas de referência padrão           

unificado (suporta o sistema de coordenadas ExoCAD) (o meio dos incisivos           

superiores e inferiores é a coordenada centro, X para fora (apontando para o             

observador), Y para a direita (perspectiva do observador), a direção para           

cima é positiva no eixo Z, formando o sistema de coordenadas destro); 

(2) Marcar dentes: usado para marcar manualmente a posição         
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correspondente do dente especificada na ordem no modelo de         

escaneamento para posterior extração da linha de margem e para visualizar           

a erosão; 

(3) Extrair linha de margem: usado para extrair e salvar a linha de             

margem dos dentes marcados (correspondentes); 

(4) Verificar erosão: Usado para calcular e visualizar a área de erosão            

dos dentes marcados (correspondentes à ordem). 

(5) Verificar mordida: usada para ajustar e visualizar o espaço oclusal           

dos maxilar e mandíbula; 

 

Ajustar coordenada 

Clique no botão no processo de "pré-design" para inserir a           

interface na qual você pode ajustar os dados de ajuste, conforme mostrado            

abaixo: 

 

Gire o modelo 3D com o botão esquerdo do mouse e clique com o botão               

direito do mouse nos dados para ajustar a posição da mandíbula ou maxilar. 
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Clique no botão  para confirmar e salvar o resultado do ajuste atual. 

Clique no botão para cancelar e descartar o resultado atual do            

ajuste e sair do processo de coordenadas do ajuste. 

 

Marcar o dente 

Clique no botão no processo "Pré-design" para entrar na interface           

na qual você pode marcar os dentes, e o mapa de dentes no lado esquerdo               

mostra os dentes definidos pelo pedido. 

 

Marcar operação dos dentes: selecione o dente a ser marcado no mapa            

do dente e clique duas vezes no dente correspondente à direita para marcar             

as informações de posição do dente. 

Clique no botão  para confirmar e salvar a posição atual. 

Clique no botão para cancelar e descartar a posição atual e sair do              

processo de marcar o dente. 
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Extrair Linha de Margem 

Clique no botão no processo "Pré-design" para entrar na interface           

da linha de margem de extração. 

Clique duas vezes para selecionar quatro pontos em uma linha de            

margem de um dente, o sistema desenha automaticamente a linha de           

margem do dente. 

 

Operação de edição da linha de margem: clique duas vezes para           

adicionar um ponto; selecione um ponto, a cor do ponto muda de verde para              

amarelo e você pode mover ou excluir (clique duas vezes com o botão direito              

do mouse ou pressione a tecla Del ou clique em ) este ponto. 

Clique no botão para extrair a linha de margem do próximo dente.             

Finalmente clique para concluir a extração de todas as linhas de            

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 107 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

margem e gerar um arquivo de linha de margem "45-margin.xyz" no diretório            

de pedidos. 

Descrição de vários botões de operação: 

: dente anterior (alterne para o último dente marcado e sua linha de             

margem). 

: próximo dente (alterne para o próximo dente marcado e sua linha            

de margem). 

: excluir (excluir um ponto selecionado na linha de margem. Se           

nenhum ponto for selecionado, a linha de margem do dente atual será            

excluída) 

: cancelar (abandone a linha de margem extraída e saia do           

processo de extração da linha de margem) 

: conclua (confirme e salve a linha de margem extraída e saia do             

processo de extração da linha de margem). 

 

Cheque erosão 

Clique no botão no processo "Pré-design" para entrar na interface           

de corte inferior. A figura a seguir mostra o efeito da exibição de erosão em               

diferentes direções visuais: a seta azul indica a direção visual e a superfície             

azul do dente indica a área de rebaixo. 
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Cortar operação: clique duas vezes ou clique para ajustar o           

ângulo de corte. 

Descrição de vários botões de operação: 

ou : alterne entre a mandíbula e a maxila.  

: finalizar erosão (mostra o efeito rebaixado). 

: concluir rebaixo (sair do processo de rebaixo). 

Verificar Mordida 

Clique no botão no processo "Pré-design" para entrar na interface           

de mordida de cheque. Verde indica que os dentes da mandíbula e maxilar             

estão distantes, enquanto vermelho indica a área de contato dos dois dentes            

da mandíbula e da maxila e azul indica a sobreposição de mordida dos dois              

dentes da mandíbula e maxilar. 
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Figura 1 - Efeito de mandíbula e maxilar 

 

Figura 2 - Efeito mordida de mandíbula e maxilar 

Clique no botão " " para ajustar os parâmetros de oclusão"         
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". Clique em um ponto para detectar a folga da oclusão neste            

ponto. 

 
  

Descrição de vários botões de operação: 

: abrir/fechar mandíbula e maxilar (alternar entre o efeito lado a           

lado e o efeito de mordida de mandíbula e maxilar). 

: ajuste oclusal (ajuste a mordida). 

: cancelar e sair (desista da relação de mordida ajustada e saia do             

processo de seleção de mordida). 

: concluir e salvar (salve o efeito de mordida ajustado e saia do             

processo de verificação da mordida). 

 

7.5.10. Carregar pedido 

Ao fazer o upload do pedido pela primeira vez no OralScan, será exibido             
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“Você não fez login na conta. Se deseja direcionar para a interface de             

configuração para efetuar login?”, Selecione “Sim” para abrir a interface          

“Configurar conta”. Consulte o capítulo 6 "Criar pedido” para o sistema de            

pedidos odontológicos para obter detalhes. 

8. Usando o Dental Cloud 

8.1. Introdução ao Dental Cloud 
O Dental Cloud é uma plataforma para conectar trabalhadores clínicos e           

técnicos. Nesta plataforma, você pode estabelecer relações entre        

laboratórios e médicos/clínicas; você pode gerenciar o pedido; gerenciar         

organizações e manter informações da conta. 

Visite o site: http://dental.shining3d.com 

8.2. Fluxo do Caso de Aplicação 
1. Os laboratórios podem registrar uma conta no site. Para ser aprovado           

pelo administrador do sistema, notificação por email, login no laboratório. 

2. Os médicos registram uma conta médica no site e enviam uma           

solicitação aos laboratórios para estabelecer uma rede. Agora, o estado da           

conexão é "Aguarde Aceitar". 

3. Os laboratórios aceitam a solicitação, agora o estado da conexão é           

"Ativo". 

4. O médico abre o OralScan, clique no botão “Registrar”, entre com o            

nome de usuário e senha corretos, faça o login com sucesso. Após o             

escaneamento do pedido, faça o upload dos dados. Os laboratórios podem           

baixar esses dados no site. 

5. Médico e laboratórios fazem como "8.7 Fluxo do status do pedido". 

8.3. Registrar Conta 
Para se registrar na conta da Dental C mandíbula e maxilar loud, clique             

no link "Registrar" para acessar o site da Dental Cloud. É recomendável abrir             
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o site da nuvem dental usando navegadores como Chrome, Firefox e Safari. 

 

Clique em "Login" no canto superior direito da página inicial para abrir a             

página de login. 

 

"Criar nova conta", selecione o tipo de registro. 

✧Sou um hospital/clínica: registre-se como instituição e administrador        

de hospital/clínica. Após o registro bem-sucedido, é necessário aguardar a          

revisão do administrador do sistema antes de efetuar o login. 

✧Eu sou médico: registre-se como usuário individual. Você pode fazer          

login diretamente após o registro. 

✧Sou um laboratório: registre-se como laboratório dentário e        

administradores. Após o registro bem-sucedido, é necessário aguardar a         

revisão do administrador do sistema antes de efetuar o login. Observe que            
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esse tipo de conta pode ser usado apenas no lado da Web e no cliente de                

desktop. 

Preencha as informações reais do aplicativo, conforme necessário (a          

notificação de informações como a rede de relacionamento e o status do            

pedido será enviada para o número do telefone celular e o endereço de             

e-mail preenchidos no aplicativo) 

 

Após o registro bem-sucedido, a página passa automaticamente para a          

interface de login, insira o e-mail ou o número do celular e a senha. Você               

pode marcar “Lembrar senha” para o login rápido subsequente. 

 

Após o login bem-sucedido, o hospital, a clínica ou a conta do médico             
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podem estabelecer uma conexão de rede com a instituição técnica parceira           

(por exemplo, adicionar um laboratório) 

8.4. Estabelecer uma rede de relacionamento 
A rede só pode ser criada por uma conta de médico/hospital/clínica e,            

em seguida, o laboratório pode aceitar ou rejeitar a conexão. O médico só             

pode carregar os dados do pedido nos laboratórios que aceitam a conexão.            

Após fazer login como uma conta de hospital, clínica ou médico, selecione            

"Rede relacional" no canto superior direito da interface para criar uma nova            

rede. 

 

1　 Usuário: selecione o usuário 

2　 Laboratório: selecione um laboratório parceiro na lista suspensa 

3　 Enviar: envie a rede recém-criada 

O envio foi bem-sucedido e é exibido na lista de páginas. O status do              

relacionamento recém-criado é "a ser confirmado". Você precisa aguardar o          

laboratório aceitar a confirmação (o status do relacionamento estiver "ativo")          

e somente depois que o relacionamento for confirmado pelo laboratório os           

médicos poderão obter os dados. 

8.5. Instituição de Gestão 
Um administrador da instituição pode adicionar/remover membros para        

esta instituição. 

SHINING 3D TECH Co., Ltd                            - 115 -                          Copyright © 2019  All Rights 

Reserved 

 



 
Nº do projeto (2018)005               Nº do documento: XL / QER-RD-054                                    Versão: A / 1 
 

8.5.1. Adicionar membro 

Após o login, selecione “Admins” -> “Members” e crie um novo           

administrador e membros comuns para a instituição. 

 

(1)Pertence: selecione o nome da instituição. 

(2)Apelido: apelido do membro. 

(3)Celular: o número de celular deste membro. É também a conta do            

usuário do telefone móvel. A senha padrão para o login é 888888. Você pode              

preencher o telefone celular ou o e-mail. 

(4)E-mail: o e-mail deste membro. É também a conta do usuário de            

email. A senha padrão para o login é 888888. 

(5)É administrador: defina o membro como administrador. O padrão é          

Não. 

(6)Enviar: Preencha as informações e o membro é adicionado com          

sucesso. 

 

8.5.2. Excluir membro 

Selecione o membro que você deseja excluir e clique no botão "Excluir"            
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para confirmar a exclusão. 

8.6. Gestão de caso 
A conta foi conectada com sucesso. Selecione "Caso" no canto superior           

direito da página para ver todos os casos gerenciados por esse usuário 

 

Médico e laboratório podem se comunicar instantaneamente em cada         

pedido na página da web. Depois de clicar , eles podem enviar            

mensagens ou documentos na caixa de comunicação solicitada. 

 

8.7. Ordem de fluxo de trabalho 
O pedido é transferido entre o hospital (clínica / médico) e os            

laboratórios, e as duas partes cooperam para avançar todo o processo, da            
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visita à conclusão do tratamento. O médico opera no cliente Dental Manager            

Pro e o laboratório opera no lado da página da web. O fluxo de trabalho mais                

comum para pedidos enviados é o seguinte: 

 

Breve introdução ao fluxo de trabalho: 

(1) O médico envia os dados do pedido: consulte a seção anterior para             

obter detalhes. 

(2) O laboratório recusou-se a aceitar o pedido: o técnico do laboratório            

recusou-se a aceitar o pedido. 

(3) O laboratório recebeu o pedido: o técnico do laboratório pode fazer o             

download ou visualizar os dados do pedido. 

 

O laboratório confirmou o pedido. 
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(4) O plano de design carregado pelo laboratório: o técnico do           

laboratório carrega o plano de design, incluindo os documentos e dados. 

 

Selecione o arquivo a ser carregado. Após o upload do arquivo, clique            

em Enviar. 

(5) Plano confirmado pelo médico: depois que o técnico faz o upload do             

plano de design, o status do pedido é "Precisa confirmar o design" e o              

médico pode fazer o download do plano de design no Dental Order System             

do cliente. 
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Os dados do design são salvos por padrão na pasta DesignData do            

catálogo de pedidos. O médico pode aprovar o plano de design clicando em             

“Confirmar Design” e o status do pedido se tornará “Criando”; se não for             

aprovado, o médico poderá clicar em "Solicitar novo design" e esclarecer os            

requisitos de design, e o status do pedido se tornará "Aceito", o que exige              

que o laboratório redesenhe e faça o upload do plano. Depois, o médico             

pode verificar o plano novamente. 

 

Se o médico optar por não revisar o design ao enviar dados, pule esse              

processo. 

(6) Durante a criação do laboratório: Após o médico confirmar o plano de             

projeto, o status do pedido é "Criado", indicando os dados de processamento            

do laboratório. 

(7) Entrega pelo laboratório: O processamento dos dados é concluído no           

laboratório, as informações de logística são enviadas e as mercadorias são           
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entregues. O status do pedido é "Entregando". 

 

(8) O médico confirmou o recebimento: Depois que o laboratório entrega           

as mercadorias, o médico pode visualizar as informações de logística e           

confirmar o recebimento após o recebimento das mercadorias. O status do           

pedido é "Concluído". Se o médico não receber as mercadorias ou as            

mercadorias tiverem problemas, ele poderá solicitar uma nova entrega e o           

status do pedido será "Aguardar envio". Nessa circunstância, o laboratório          

precisa entregar novamente a mercadoria e o médico pode confirmar o           

recebimento após o recebimento da mercadoria. 

(9) Finalizado: este pedido foi concluído. 

9. Cuidado e manutenção 

9.1. Pré-limpeza, desinfecção e esterilização 
Todo o conjunto do OralScan, incluindo a ponta, o corpo e o suporte do              

scanner, requerem cuidados, limpeza e manuseio adequados. Como partes         

individuais podem ser processadas de maneira diferente, leia e siga as           

informações e instruções fornecidas para ajudá-lo a processar de maneira          

eficaz e completa o conjunto. 

Sugerimos que você reprocesse o OralScan na seguinte ordem: 

(1) Cuidados com o suporte do scanner 

(2) Cuidados com o corpo do scanner 

(3) Cuidados com a ponta do scanner 
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ADVERTÊNCIAS 

● Todas as peças são enviadas não esterilizadas. Siga as instruções          

antes do uso inicial. 

● Verifique se desconectou completamente a fonte de alimentação e         

todas as conexões do scanner. 

● Siga as instruções fornecidas neste manual do usuário para         

pré-limpar, desinfetar e esterilizar cada parte do scanner. O uso de outros            

métodos não aprovados pela Shining3D Corporation danificará o scanner e          

anulará a garantia. 

● Usando detergente, soluções ou lenços de desinfecção,       

procedimentos de esterilização diferentes dos especificados neste Manual do         

Usuário podem danificar o produto e anular sua garantia. 

● Esterilize apenas as partes para as quais um método de esterilização           

está especificado. Não tente esterilizar todas as partes do produto. A           

Shining3D Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos causados         

por esterilização inadequada. 

● Após a esterilização, aguarde até que cada uma das peças esteja à            

temperatura ambiente para evitar possíveis ferimentos por calor ao usuário e           

ao paciente. 

● Para evitar contaminação cruzada, a pré-limpeza, desinfecção e        

esterilização devem ser realizadas corretamente após CADA uso. 

● Quando a ponta do scanner for desconectada, sempre proteja as          

unidades sutis e os componentes ópticos internos na extremidade frontal do           

corpo do scanner, colocando a tampa de proteção fornecida. 
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9.2. Cuidados com o suporte do scanner 
O suporte do scanner requer uma desinfecção de nível intermediário. 

Desinfecção 

 

 ADVERTÊNCIAS 

● Em relação à higiene das mãos e segurança do pessoal ao realizar            

pré-limpeza e desinfecção/esterilização, você deve usar luvas cirúrgicas        

limpas antes de começar. 

● Sempre verifique se pré-limpou e desinfetou/esterilizou o corpo, o         

compartimento e a ponta do scanner antes de cada escaneamento. 

● Os métodos de manutenção do suporte, corpo e ponta do scanner são            

diferentes e devem ser executados separadamente. Depois de desinfetar o          

suporte do scanner, você pode prosseguir com o corpo do scanner e,            

finalmente, com a ponta do scanner. Consulte cuidados com o corpo do            

scanner no capítulo 9 e cuidados com a ponta do scanner no capítulo 9 para               

obter detalhes. 

● Certifique-se de que o corpo do scanner não esteja colocado no berço            

antes de desinfetar o berço do scanner. 

 

Siga as etapas abaixo para concluir a desinfecção: 

(1) Desconecte a energia do OralScan (consulte “Desconectando o        

scanner” no capítulo 4). 

(2) Segure firmemente o suporte com a mão. 

(3) Use gaze de algodão nova umedecida com solução de etanol a 70% a             

75% para limpar a superfície do suporte. 

CUIDADO 

Evite usar qualquer tipo de detergente, pois alguns detergentes ou          
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surfactantes podem penetrar na superfície do berço. 

(4) Quando terminar, guarde o suporte em um local limpo e seguro. 

(5) Continue com a desinfecção do corpo do scanner (consulte          

“Cuidados com o corpo do scanner” no capítulo 9). 

 

9.3. Cuidados com o corpo do scanner 
O corpo do scanner requer uma desinfecção de nível intermediário. 

Desinfecção 

 

ADVERTÊNCIAS 

● Em relação à higiene das mãos e segurança do pessoal ao realizar            

pré-limpeza e desinfecção/esterilização, você deve usar luvas cirúrgicas        

limpas antes de começar. 

● Sempre verifique se pré-limpou e desinfetou/esterilizou o corpo, o         

compartimento e a ponta do scanner antes de cada escaneamento. 

● Os métodos de manutenção do suporte, corpo e ponta do scanner são            

diferentes e devem ser executados separadamente. Antes de desinfetar o          

corpo do scanner, você deve começar primeiro com o suporte. Consulte           

“Cuidados com o suporte do scanner” no capítulo 9 para obter detalhes. 

● Certifique-se de que a ponta do scanner esteja desconectada do          

scanner e de que a tampa de proteção esteja colocada ao desinfetar o corpo              

do scanner. 

Siga as etapas abaixo para concluir a desinfecção: 

(1) Desconecte a energia do OralScan (consulte “Desconectando o         

scanner” no capítulo 4). 

(2) Segure firmemente a ponta do scanner com o polegar e o indicador             

em ambos os lados e, em seguida, deslize-a suavemente para fora do            
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scanner, conforme ilustrado. 

 

 

 NOTA 

Não coloque o (s) dedo (s) no espelho da ponta ao soltar, pois isso              

pode resultar em danos ao espelho. 

(3) Armazene a ponta removida em um local seguro, por exemplo, uma            

bandeja de instrumentos odontológicos, antes de desinfetar o corpo do          

scanner. 

(4) Segure a tampa de proteção fornecida com a marca do triângulo            

voltada para cima. Em seguida, alinhe os blocos da tampa de proteção aos             

slots correspondentes na extremidade frontal do corpo do scanner. 

 

(5) Deslize a tampa de proteção no scanner para evitar danos e poeira. 

 

 

CUIDADOS 

● Quando a ponta do scanner estiver desconectada, sempre proteja as          

unidades sutis e os componentes ópticos internos na extremidade frontal do           

scanner, colocando a tampa de proteção fornecida. 
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● Não tente limpar as unidades externas e os componentes ópticos          

internos na extremidade frontal do scanner com objetos pontiagudos ou          

outras ferramentas semelhantes, o que pode resultar em arranhões e danos           

ao scanner. 

 

(6) Segure o corpo do scanner com a mão. 

(7) Use uma gaze de algodão nova umedecida com uma solução de            

etanol a 70% a 75% para limpar a superfície do corpo do scanner. 

 

PRECAUÇÕES 

● Evite usar detergente de qualquer tipo, pois alguns detergentes ou          

surfactantes podem penetrar na superfície do corpo do scanner. 

● Não limpe as aberturas de entrada e saída com objetos pontiagudos           

ou outras ferramentas semelhantes. 

 

(8) Quando terminar armazene o corpo do scanner em um local limpo e             
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seguro. 

(9) Prossiga com a limpeza, desinfecção ou esterilização da ponta do           

scanner (consulte “Cuidados com a ponta do scanner” no capítulo 9). 

 

9.4. Cuidados com a ponta do scanner 
A ponta do scanner é a parte mais essencial do scanner, pois é inserida              

na boca do paciente durante o escaneamento. Portanto, a ponta deve ser            

cuidadosamente limpa e esterilizada antes e após o contato de cada paciente            

para evitar contaminação cruzada em sua operação. 

 

 AVISO 

● No que diz respeito à higiene das mãos e segurança do pessoal ao             

realizar limpeza e desinfecção/esterilização, você deve usar luvas e óculos          

cirúrgicos limpos antes de começar. 

● Sempre verifique se pré-limpou e desinfetou/esterilizou o corpo, o         

compartimento e a ponta do scanner antes de cada escaneamento. 

● Os métodos de manutenção do suporte, corpo e ponta do scanner são            

diferentes e devem ser executados separadamente. 

● A limpeza da ponta do scanner é uma etapa essencial antes da            

desinfecção ou esterilização eficaz. 

● Ao inserir a ponta do scanner na solução desinfetante, siga as           

instruções na etiqueta do desinfetante e limite o tempo e a profundidade em             

que a ponta está embebida no tempo mínimo recomendado. 

● A ponta do scanner pode ser esterilizada até 20 vezes e deve ser             

descartada posteriormente. Para obter mais informações sobre o descarte,         

consulte “Descarte” no capítulo 1. 

● Desinfecção de alto nível e esterilização a vapor NÃO devem ser           
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combinadas. 

● Aplique apenas um desses métodos para garantir o reprocessamento         

seguro e eficaz da ponta do scanner e, assim, evitar danos à ponta             

reutilizável. 

Dois métodos eficazes e aprovados de limpeza e 

desinfecção/esterilização são recomendados e descritos a seguir. 

Qualquer um deve ser usado para reprocessar a ponta do scanner entre            

cada contato do paciente. 

 

9.4.1. Limpeza e desinfecção de alto nível 

Siga as etapas abaixo para realizar a limpeza e desinfecção de alto            

nível: 

(1) Desconecte a energia do Aoralscan 2 (consulte Desconectando o          

scanner no capítulo 4). 

(2) Segure firmemente a ponta do scanner com o polegar e o indicador             

em ambos os lados e, em seguida, deslize-a suavemente para fora do corpo             

do scanner, conforme ilustrado. 

 

 

CUIDADO 

Não coloque o (s) dedo (s) no espelho da ponta ao soltar, pois isso              

pode resultar em danos ao espelho. 

(3) Segure a tampa de proteção fornecida com a marca do triângulo            

voltada para cima. Em seguida, alinhe os blocos da tampa de proteção a             

abertura correspondentes na extremidade frontal do corpo do scanner. 
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(4) Deslize a tampa de proteção no scanner para evitar danos e poeira. 

 

 

 

(5) Preste atenção especial ao inspecionar o espelho da ponta para           

garantir que o espelho não esteja rachado ou quebrado e sem riscos. 

 

CUIDADO 

Se o espelho da ponta apresentar rachaduras ou arranhões, pare o           

processo de limpeza e entre em contato com o distribuidor ou provedor            

de serviços local. 

(6) Limpe cuidadosamente os lados interno e externo da ponta usando           

água com sabão neutro e pH neutro e uma escova macia por 3 minutos. 

● Ao limpar a superfície interna da ponta, insira a escova macia na            

ponta pelas extremidades dianteira e traseira e mova a escova levemente em            

pequenos círculos. 

● Ao limpar a superfície externa da ponta, mova o pincel levemente para            

frente e para trás e repita para cada lado. 

 

(7) Repita a etapa anterior por pelo menos duas vezes. 

(8) Enxágue bem a ponta com água estéril por pelo menos 3 minutos. 

(9) Se notar manchas, impressões digitais ou manchas na superfície do           

espelho, repita o passo anterior. 
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(10) Seque a ponta cuidadosamente com um pano macio para lentes ou            

um pano sem fiapos. 

(11) Preste atenção especial para inspecionar a superfície do espelho da           

ponta novamente para garantir que a limpeza seja feita corretamente e o            

espelho não seja danificado durante o processo de limpeza. 

(12) Encha cuidadosamente um recipiente com a solução desinfetante         

aprovada pela FDA, por exemplo, solução CIDEX OPA®. Não derrame nada           

disso. 

 

NOTA 

Leia atentamente as instruções e os avisos do fabricante CIDEX          

OPA® antes de usar. 

 

CUIDADO 

● Para evitar possíveis danos, use apenas a solução de desinfecção          

verificada pela Shining3D Corporation e especificada aqui. 

● Quando ocorrer um derramamento, siga as instruções de manuseio do          

fabricante do desinfetante. 

(13) Mergulhe a ponta limpa no desinfetante e deixe-a por pelo menos            

12 minutos a 25 ° C. 

 

(14) Prepare um recipiente grande com água estéril, por exemplo, 2 L. 

(15) Retire a ponta do desinfetante. 

(16) Mergulhe a ponta no recipiente de água estéril por pelo menos 5             
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minutos. 

(17) Retire a ponta e lave-a manualmente com pelo menos 500 ml de             

água estéril. 

 

CUIDADO 

Descarte a água de enxágue. Sempre use volumes frescos de água           

estéril para cada lavagem. Não reutilize a água para enxágue ou para            

qualquer outra finalidade. 

(18) Repita o processo de lavagem (etapas 14 a 17) por pelo menos             

duas vezes para remover o resíduo da solução desinfetante. 

(19) Use um pano macio e sem fiapos para secar a ponta. 

(20) Preste atenção especial para inspecionar a superfície do espelho da           

ponta do scanner novamente para garantir que a desinfecção seja feita           

corretamente e o espelho não seja danificado durante o processo de           

desinfecção. 

(21) Recoloque a ponta do scanner (consulte “Colocando a ponta do           

scanner” no capítulo 9). Ou, se você tentar armazenar a ponta do scanner             

com outros instrumentos dentários, por exemplo, uma bandeja de         

instrumentos dentários, verifique se está completamente seca. 

9.4.2. Limpeza e esterilização a vapor 

Siga as etapas abaixo para realizar a limpeza e esterilização a vapor: 

(1) Desconecte a energia do OralScan (consulte Desconectando o        

scanner no capítulo 4). 

(2) Segure firmemente a ponta do scanner com o polegar e o           

indicador em ambos os lados e, em seguida, deslize-a suavemente          

para fora do scanner, conforme ilustrado. 
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CUIDADO 

Não coloque o (s) dedo (s) no espelho da ponta ao soltar, pois isso              

pode resultar em danos ao espelho. 

(3) Segure a tampa de proteção fornecida com a marca do triângulo            

voltada para cima. Em seguida, alinhe os blocos da tampa de proteção aos             

slots correspondentes na extremidade frontal do corpo do scanner. 

 

(4) Deslize a tampa de proteção no scanner para evitar danos e poeira. 

 

 

 

(5) Preste atenção especial ao inspecionar o espelho da ponta para           

garantir que o espelho não esteja rachado ou quebrado e sem riscos. 

 

CUIDADO 

Se o espelho da ponta apresentar rachaduras ou arranhões, pare o           

processo de limpeza e entre em contato com o distribuidor ou provedor            

de serviços local. 

(6) Limpe cuidadosamente os lados interno e externo da ponta usando           

água com sabão neutro e pH neutro e uma escova macia por 3 minutos. 
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● Ao limpar a superfície interna da ponta, insira a escova macia na            

ponta pelas extremidades dianteira e traseira e mova a escova levemente em            

pequenos círculos. 

● Ao limpar a superfície externa da ponta, mova o pincel levemente para            

frente e para trás e repita para cada lado. 

(7) Repita a etapa anterior por pelo menos duas vezes. 

(8) Enxágue bem a ponta com água estéril por pelo menos 3 minutos. 

(9) Se notar manchas, impressões digitais ou manchas na superfície do           

espelho, repita o passo anterior. 

(10) Seque a ponta cuidadosamente com um pano macio para lentes ou            

um pano sem fiapos. 

(11) Preste atenção especial para inspecionar a superfície do espelho da           

ponta do scanner novamente para garantir que a limpeza seja feita           

corretamente e o espelho não seja danificado durante o processo de limpeza. 

(12) Enrole a ponta limpa com um pano com cuidado. 

(13) Coloque a ponta embrulhada na autoclave e esterilize-a a 121 ° C e              

com pressão de 1,5 atm por pelo menos 30 minutos. 

(14) Seque a ponta esterilizada por 30 minutos com o programa de            

autoclave antes de abrir a autoclave. 

(15) Recoloque a ponta do scanner (consulte Colocando a ponta do           

scanner no capítulo 9). 

9.4.3. Colocando a ponta do scanner 

Existe o risco de danificar o espelho da ponta se alguma ação imprópria             

for tomada ao conectar a ponta ao scanner. 

 

AVISO 

● Use luvas cirúrgicas limpas antes de começar. 

● Verifique se o suporte, o corpo e a ponta do scanner são pré-limpos e              
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desinfetados/esterilizados (consulte Cuidados com o corpo do scanner no         

capítulo 9 e Armazenamento do scanner no capítulo 9). 

Siga as etapas abaixo para concluir o anexo:  

(1) Segure firmemente a ponta do scanner com o polegar e o indicador             

em ambos os lados e, em seguida, prenda cuidadosamente a ponta voltada            

para baixo no scanner. 

 

 

CUIDADO 

Não coloque seu (s) dedo (s) no espelho da ponta ao prendê-lo,            

pois isso pode resultar em danos ao espelho. 

(2) Tente girar a ponta do scanner para garantir que ela esteja travada             

na posição e estável. 

(3) Coloque o scanner no suporte e o aparelho está pronto para uso. 

 

9.5. Armazenamento do scanner 
Caso seja necessário transportar o dispositivo, é altamente        

recomendável que você mantenha a embalagem original após desembalar o          

OralScan. O envio do dispositivo sem a embalagem original pode causar           

possíveis danos ao produto e resultar em taxas de serviço adicionais. 

Para obter informações sobre requisitos de temperatura e umidade,         

consulte “Requisitos ambientais” no capítulo 10. 

Se a embalagem original não estiver mais disponível ou estiver          

danificada, embrulhe cuidadosamente cada parte do scanner com        

plástico-bolha para proteger contra possíveis danos durante o transporte 
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9.5.1. Armazenamento para transporte 

● Certifique-se de que o scanner esteja limpo e estéril antes de colocá-lo            

na caixa / embalagem original para evitar possíveis contaminações. 

● Coloque cada parte do produto, por exemplo, a ponta, o corpo do            

scanner, o suporte, o adaptador de energia, na embalagem original com           

cuidado e evite dobrar o cabo. 

● Certifique-se de que cada cabo esteja enrolado e sem emaranhados          

antes de colocá-lo na caixa de transporte original. 

● Antes de fechar a tampa, verifique se nenhuma parte do produto está            

saindo da embalagem. 

 

9.5.2. Armazenamento diário e de longo prazo 

● Sempre coloque o scanner na base quando não estiver em uso. 

● Quando a ponta do scanner for desconectada do corpo do scanner,           

sempre proteja as unidades sutis e os componentes ópticos internos na           

extremidade frontal do scanner, colocando a tampa de proteção fornecida. 

● Verifique se o scanner está limpo e estéril antes do armazenamento           

em longo prazo. 

● Evite armazenar o scanner e os acessórios em áreas de temperaturas           

extremas ou sob luz solar direta 

● Antes de armazenar o scanner, verifique se a ponta, o corpo e o             

suporte estão completamente secos. 
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10.Especificação de hardware 

10.1. Especificações 

Quadro 10-1 

 

10.2. Requerimentos ambientais 
Requisitos de operação e armazenamento 

● Temperatura de operação: 10 ~ 40 ° C 

● Temperatura de armazenamento / transporte: -25 °C ~ 60 °C 

● Altitude de operação: <3000 M 
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Digite o nome Scanner intraoral 

Nome do modelo OralScan 

Scanner 

Campo de 
escaneamento 11 mmx 11 milímetros 

Princípio da 
escaneamento 

Scanner sem contato com a luz estruturada 
(DLP) 

Dimensão 

Comprimento: <280 mm 

Largura: <40 mm 

Altura: <55 mm 

Peso < 325 g (sem cabo) 

Saída STL, OBJ 

Conector USB 3.0 

Energia Entrada: 12 Vdc / 1,67 A 

Suporte 

Dimensão 

Comprimento: <265 mm 

Largura: <82 mm 

Altura: <55 mm 

Peso 900 +- 100 g 

Vida útil 8 anos 
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● Armazenamento / Transporte / Umidade relativa: 30% ~ 75% 

● MTBF: 14.600 horas (exceto DMD / LED) 

● Pressão do ar: 700 hPa ~ 1060 hPa 

 

11.EMC 
Plano de teste EMC 
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N°  Item   Conteúdo adicional 

1 Nome da empresa 
Endereço 

Shining 3D Tech Co., Ltd. 
1398, Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou,      
Zhejiang, China 

2 Visão geral de 
dispositivos médicos 

O método de varredura óptica foi usado para coletar os          
dados geométricos tridimensionais dos dentes e      
gengivas diretamente na cavidade oral dos pacientes,       
que proporcionaram um modelo digital tridimensional      
para o design e processamento de dentaduras       
CAD/CAM. 

3 Visão geral de 
segurança do produto e 
desempenho básico 

A segurança elétrica do produto está de acordo com a          
norma IEC60601-1 e a compatibilidade eletromagnética      
está em conformidade com a norma IEC60601-1-2. 
 
O desempenho básico é: 

 

4 Marcação do dispositivo 
médico 

Nome do produto: Scanner Intraoral 
Modelo do produto: Oralscan 

5 Versão do software do 
dispositivo médico 

V2.0 

6 Número de amostras de 
teste 

1 

7 Uso pretendido do 
dispositivo 

O método de varredura óptica foi usado para coletar os          
dados geométricos tridimensionais dos dentes e      

Designação Descrição 

N/A  N/A  
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gengivas diretamente na cavidade oral dos pacientes,       
que proporcionaram um modelo digital tridimensional      
para o design e processamento de dentaduras       
CAD/CAM. 
 
Temperatura de trabalho: 10 ℃ ~ 40 ℃ 

8 Normas de aplicação   IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 

9 Diferença norma EMC e 
norma paralela 

 N/A 

10 Requisitos de teste que 
não se aplicam: 

 / 

11 Se o teste equivalente é 
usado ao invés de 

 / 

12 Classificação do nível 
de imunidade 

Detalhes conforme lista anexa 

13 Critérios de 
elegibilidade do teste de 
imunidade 

Detalhes conforme lista anexa 

14 Modo de aplicação Modo de escaneamento; Modo de calibração. 

15 Configurações elétricas 
e físicas para teste 

Modo de escaneamento: 

 
Modo de calibração:  

 
A: Mainframe do dispositivo 
B: Adaptador de energia 
C: Bateria de lítio 

16 Tensão  100-240V ~; 50-60Hz; 0,45-0,27A 

17 Base de proteção 
(aterramento)  

N/A 

18 Categoria do dispositivo 
médico (mesa, 

Equipamento de mesa 
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Tabela de conformidade EMI 
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desembarque ou 
combinação mista) 

19 Equipamento de 
instalação permanente 
ou não 

Instalação não permanente 

20 Conexão de entrada e 
saída 

USB 

21 Instalação do suporte 
do equipamento 

Não requerido 

22 Visão geral dos cabos 
de conexão paciente 

N/A 

23 Visão geral dos 
equipamentos auxiliares 
do paciente 

N/A 
 

24 Documentos de 
inscrição para 
dispositivos médicos 
especiais  

N/A 

25 Configurações de 
alarme 

N/A 

26 Ponto de teste ESD  Descarga de ar: Invólucro não-metálico, cabos,      
interruptor de alimentação, costuras ao redor do       
gabinete, lâmpada de indicação; 
 
Descarga de contato: parafuso, base metálica, invólucro       
metálico da porta de entrada e saída. 

27 Tempo de recuperação 
teste de imunidade 

N/A 
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Tabela 1 - Limites de emissão por ambiente 
 

 
 
Tabela de conformidade EMS 
 

Tabela 2 - Interface do gabinete 
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Fenômeno Ambiente profissional de 
cuidado à saúde a 

Ambiente doméstico de 
cuidado à saúde a 

Emissões de RF conduzidas 
e irradiadas CISPR11 Grupo1, Classe A ABNT NBR IEC/CISPR 11 c, 

d 

Distorção Harmônica IEC 61000-3-2 Classe A b Ver IEC 61000-3-2 

Flutuações de tensão e 
cintilação 

IEC 61000-3-3 
Conformidade b Ver IEC 61000-3-3 

a Ver 8.9 da NBR ISO 60601-1-2 para informações sobre os ambientes de Utilização              
Destinada. 
b Este ensaio não é aplicável neste ambiente a menos que os equipamentos EM e               
sistemas EM utilizados nele sejam conectados à rede elétrica pública e a entrada de              
energia esteja de outro modo dentro do escopo da norma básica de EMC. 
c Equipamentos EM em sistemas EM destinados à utilização dentro de aeronaves devem             
atender aos requisitos de emissões da ISO 7137. O ensaio de emissões de RF conduzida               
é aplicável apenas a equipamentos EM e sistemas EM destinados a serem conectados à              
alimentação fornecida pela aeronave. A ISO 7137 é idêntica à RTCA DO-160C:1989 e à              
EUROCAE ED-14C:1989. As edições mais recentes são RTCA DO-160G:2010 e          
EUCOCAE ED-14G:2011. Portanto, convém que seja considerada a utilização da seção           
21 (e categoria M) de uma edição mais recente, por exemplo, [39] ou [40]. 
d Normas aplicáveis a outros modos ou ambientes EM de transporte para o qual a               
utilização é destinada devem ser aplicadas. Exemplos de normas que podem ser            
aplicáveis incluem CISPR 25 e ABNT NBR ISO 7637-2. 

Fenômeno 
Norma básica de 

EMC ou método de 
ensaio 

NÍVEIS DE ENSAIO DE IMUNIDADE 

Ambiente 
profissional de 

cuidado à saúde 

Ambiente 
doméstico de 

cuidado à saúde 

Descarga 
eletrostática IEC 61000-4-2 ±8 kV contato 

±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV ar 

Campos EM de RF 
irradiada a IEC 61000-4-3 

3V/m f 
80 MHz-2,7 GHz b 
80% AM a 1 kHz c 

10 V/m f 
80 MHz – 2,7 GHz b 
80 % AM a 1 kHz c 
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Tabela 3 - Campo de proximidade de equipamento RF de comunicação 
wireless 
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Campos na 
proximidade de 
equipamentos de 
comunicação sem 
fio por RF 

IEC 61000-4-3 Verificar a tabela 3 

Campos magnéticos 
na frequência de 
alimentação 
declarada d e 

IEC 61000-4-8 30 A/m g 
50 Hz ou 60 Hz 

a A interface entre a simulação de sinal fisiológico do paciente, se for utilizada, e o                
equipamento EM ou sistema EM deverá estar localizada dentro de 0,1 m do plano vertical               
da área de campo uniforme em uma orientação do equipamento EM ou sistema EM. 
b equipamentos EM ou sistemas EM que recebem intencionalmente energia          
eletromagnética de RF para os fins de sua operação devem ser ensaiados na frequência              
de recepção. É possível realizar ensaios a outras frequências de modulação identificadas            
pelo processo de gerenciamento de riscos. Esse ensaio avalia a segurança básica e o              
desempenho essencial de um receptor intencional quando um sinal ambiente estiver na            
banda passante. É compreendido que o receptor poderia não alcançar recepção normal            
durante o ensaio. 
c É possível realizar ensaios em outras frequências de modulação identificadas pelo            
processo de gerenciamento de riscos. 
d Aplica-se somente a equipamentos EM e sistemas EM com componentes ou circuitos             
sensíveis a campos magnéticos. 
e Durante o ensaio, o equipamento EM ou sistema EM pode ser ligado em qualquer tensão                
nominal de entrada, mas com a mesma frequência que o sinal de ensaio (ver Tabela 1). 
f Antes da aplicação da modulação. 
g Esse nível de ensaio pressupõe uma distância mínima entre o equipamento EM ou              
sistema EM e os campos magnéticos na frequência de alimentação de no mínimo 15 cm.               
Se a análise de riscos mostrar que o equipamento EM ou sistema EM será utilizado a                
menos de 15 cm de distância de campos magnéticos na frequência de alimentação, o              
nível de ensaio de imunidade deve ser ajustado conforme apropriado para a distância             
mínima esperada. 

Frequência 
de ensaio 

(MHz) 

Banda a 
(MHz)  Serviço a Modulação b 

Potência 
máxima 

(w) 

Distância 
(m) 

Nível de 
ensaio de 
imunidade 

(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 
Modulação 
de pulso b 

18 Hz 
1,8 0,3 27V/m 
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450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

FM c 

desvio de 
± 5 kHz 
senoidal 
de 1 kHz 

2 0,3 28V/m 

710 

704-787 Banda LTE 13, 
17 

Modulação 
de pulso b 

217 Hz 
0,2 0,3 9V/m 745 

780 

810 

800-960

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
Banda LTE 5 

Modulação 
de pulso b 

18 Hz 
2 0,3 28V/m 870 

930 

1720 

1700-1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
Banda LTE 1, 

3, 4, 25; UMTS 

Modulação 
de pulso b 

217 Hz 
2 0,3 28V/m 1845 

1970 

2450 2400-2570 

Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

Banda LTE 7 

Modulação 
de pulso b 

217 Hz 
2 0,3 28V/m 

5240 

5100-5800 WLAN 802.11 
a/n 

Modulação 
de pulso b 

217 Hz 
0,2 0,3 9V/m 5500 

5785 

NOTA: Se for necessário, para alcançar o nível de ensaio de imunidade, a distância entre               
a antena transmissora e o equipamento EM ou sistema EM pode ser reduzida a 1 m. A                 
distância de ensaio de 1 m é permitida pela ABNT NBR IEC 61000-4-3. 

a Para alguns serviços, somente as frequências de transmissão do terminal estão            
incluídas. 
b A portadora deve ser modulada usando-se um sinal de onda quadrada de ciclo de               
serviço de 50 %. 
c Como uma alternativa à modulação FM, modulação de pulso de 50 % a 18 Hz pode ser                  
usada, pois embora não represente uma modulação real, isso seria o pior caso. 
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Fenômeno Norma básica 
de EMC 

NÍVEIS DE ENSAIO DE IMUNIDADE 

Ambiente 
profissional de 

cuidado à saúde 

Ambiente 
doméstico de 

cuidado à saúde 

Transientes elétricos 
rápidos/salvas a l o IEC 61000-4-4 ± 2 kV 

100 kHz frequência de repetição 

Surtos linha a linha a b j o IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Surtos linha-terra a b j k o IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Perturbações 
conduzidas induzidas 
por campos de RF c d o 

IEC 61000-4-6 

3 V m 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V m em bandas ISM 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz n 
80 % AM a 1 kHz e 

3 V m 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V m em bandas ISM 
e de radioamador 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz n 
80 % AM a 1 kHz e 

Quedas de tensão f p r 
IEC 
61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciclo g 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315° q 

0 % UT; 1 ciclo 
e 
70 % UT; 25/30 ciclos h 
Monofásico: a 0° 

Interrupções de 
tensão f i o r 

IEC 
61000-4-11 0 % UT; 250/300 ciclos h 

a O ensaio pode ser realizado a qualquer tensão de entrada de energia dentro da faixa de                 
tensão declarada do equipamento EM ou sistema EM. Se o equipamento EM ou sistema              
EM for ensaiado a uma tensão de entrada de energia, não é necessário reensaiar a               
tensões adicionais. 
b Todos os cabos do equipamento EM ou sistema EM estão conectados durante o ensaio. 
c A calibração para alicate de injeção de corrente deve ser realizada em um sistema de                
150 Ω. 
d Se o passo de frequência pular uma banda ISM ou de radioamador, conforme aplicável,               
uma frequência de ensaio adicional deve ser utilizada na banda ISM ou de radioamador.              
Isso aplica-se a cada banda ISM e de radioamador dentro da faixa de frequência              
especificada. 
e É possível realizar ensaios a outras frequências de modulação identificadas pelo            
processo de gerenciamento de riscos. 
f Equipamentos EM ou sistemas EM com uma entrada de energia c.c. destinada à              
utilização com conversores c.a. para c.c. devem ser ensaiados usando-se um conversor            
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que atenda às especificações do fabricante do equipamento EM ou sistema EM. Os níveis              
de ensaio de imunidade são aplicados à entrada de energia c.a. do conversor. 
g Aplicável somente a equipamentos EM ou sistemas EM conectados à rede monofásica             
c.a.
h Por exemplo: 10/12 significa 10 períodos em 50 Hz ou 12 períodos em 60 Hz.
i Equipamentos EM ou sistemas EM com corrente de entrada declarada maior que 16             
A/fase devem ter a tensão interrompida uma vez por 250/300 ciclos a qualquer ângulo e              
em todas as fases no mesmo instante (se aplicável). Equipamentos EM ou sistemas EM             
com backup de bateria devem retomar a operação com energia de linha após o ensaio.              
Para equipamentos EM ou sistemas EM com corrente de entrada declarada que não            
exceda 16 A, todas as fases devem ser interrompidas simultaneamente.
j Os equipamentos EM ou sistemas EM que não tenham dispositivo de proteção contra             
surto no circuito de energia primário podem ser ensaiados somente a linha(s)-terra com ±             
2 kV e linha(s) a linha(s) com ± 1 kV.
k Não é aplicável a equipamentos EM ou sistemas EM de Classe II.
l Acoplamento direto deve ser utilizado.
m r.m.s., antes da aplicação da modulação.
n As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 0,15 MHz e 80 MHz são 6,765 MHz                
a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a                
40,70 MHz. As bandas de radioamador entre 0,15 MHz e 80 MHz são 1,8 MHz a 2,0 MHz,                 
3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14                    
MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99                 
MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz.
o Aplicável a equipamentos EM ou sistemas EM com corrente de entrada declarada menor            
ou igual a 16 A/fase e a equipamentos EM ou sistemas EM com corrente de entrada               
declarada maior que 16 A / fase.
p Aplicável a equipamentos EM ou sistemas EM com corrente de entrada declarada menor             
ou igual a 16 A/fase.
q Em alguns ângulos de fase, aplicar esse ensaio a equipamentos EM com entrada de              
energia de rede do transformador pode fazer com que um dispositivo de proteção contra             
sobrecorrente abra. Isso pode ocorrer devido à saturação de fluxo magnético do núcleo do             
transformador após a queda de tensão. Caso isso ocorra, equipamento EM ou sistema EM             
deve oferecer segurança básica durante e após o ensaio.
r Equipamentos EM ou sistemas EM que tenham múltiplas configurações de tensão ou            
capacidade de mudança de tensão automática, o ensaio deve ser realizado na tensão de             
entrada declarada mínima e máxima. Equipamentos EM ou sistemas EM com uma faixa            
de tensão de entrada declarada menor que 25 % da tensão de entrada declarada devem              
ser ensaiados a uma tensão de entrada declarada dentro da faixa. Ver Tabela 1 Nota c)               
para cálculos de exemplo.
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Fenômeno Norma básica 
de EMC 

NÍVEIS DE ENSAIO DE IMUNIDADE 

Ambiente 
profissional de 

cuidado à saúde 

Ambiente 
doméstico de 

cuidado à saúde 

Descarga eletrostática e IEC 61000-4-2 ±8 kV contato 
 ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV ar 

Transientes elétricos 
rápidos / salvas b f IEC 61000-4-4 ± 1 kV 

100 kHz frequência de repetição 

Surtos linha-terra a IEC 61000-4-5 ± 2 kV 

Perturbações 
conduzidas induzidas 
por campos de RF b d g 

IEC 61000-4-6 

3 V h 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V h em bandas ISM 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz i 
80 % AM a 1 kHz c 

3 V h 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V h em bandas ISM 
e de radioamador 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz i 
80 % AM a 1 kHz c 

a Esse ensaio aplica-se somente a linhas de saída destinadas a conectar-se diretamente             
com cabos externos. 
b SIP/SOPS cujo comprimento máximo do cabo seja menor que 3 m estão excluídos. 
c Os ensaios podem ser realizados em outras frequências de modulação identificadas pelo             
processo de gerenciamento de riscos. 
d A calibração para alicate de injeção de corrente deve ser realizada em um sistema de                
150 Ω. 
e Os conectores devem ser ensaiados em conformidade com 8.3.2 e com a Tabela 4 da                
ABNT NBR IEC 61000-4-2:2013. Para blindagens de conectores isolados, realizar ensaios           
de descarga de ar na blindagem do conector e nos pinos usando o dedo de ponta                
arredondada do gerador de ESD, com a exceção de que os únicos pinos conectores              
ensaiados sejam aqueles que podem ser contatados ou tocados, sob as condições de             
utilização destinada, por meio do dedo de ensaio padrão mostrado na Figura 6 da Norma               
Geral, aplicado em uma posição dobrada ou reta. 
f Acoplamento capacitivo deve ser utilizado. 
g Se o passo de frequência pular uma banda ISM ou de radioamador, conforme aplicável,               
uma frequência de ensaio adicional deve ser utilizada na banda ISM ou de radioamador.              
Isso se aplica a cada banda ISM e de radioamador dentro da faixa de frequência               
especificada. 
h r.m.s., antes da aplicação da modulação. 
i As bandas ISM (industrial, científica e médica) entre 150 kHz e 80 MHz são 6,765 MHz a                  
6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70                 
MHz. As bandas de rádio amador entre 0,15 MHz e 80 MHz são 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5                   
MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a                      
14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0                  
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12.Assistência Técnica
Em caso de necessidade de Assistência Técnica, entrar em contato com          

o representante nacional do OralScan, o importador CPMH.

13.Dados do importador
CPMH – Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e 

Odontológicos Ltda. 

ENDEREÇO: SIA Trecho 17 Via IA-4 Lote 1235 CEP: 71200-260 Brasília/DF 

CNPJ: 13.532.259/0001-25 
SITE:  www.cpmh.com.br 

CONTATO: (61) 3028-8858 - sac@cpmh.com.br 

REGISTRO ANVISA: 80859840207 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rander Pereira Avelar – CRO/DF: 5476 
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MHz a 29,7 MHz e 50,0 MHz a 54,0 MHz. 

http://www.cpmh.com.br/
mailto:sac@cpmh.com.br

