
 دستگاه تشخیص رنگ دندان



 با استاندارد های روز دنیا با تکنولوژی کالیبراسیون اتوماتیک و با سیستم الکترواپتیکال    borea RAYPLICKERدستگاه تشخیص رنگ دندان 
 .که امکان تعیین دقیق رنگ دندانهای طبیعی و پروتزها را دارا می باشد .بی سیم ساخت فرانسه میباشد 
 

 بسیار دقیق  

 طراحی ارگونومی با دسترسی مناسب به تمامی دندانها 

 دارای نرم افزار آسان و کاربردی

 دارای اپلیکیشن تلفن همراه هوشمند

 کالیبراسیون خودکار

 دارای سری های قابل اتوکالو

 عدد روکش محافظ بهداشتی 50
 
 
 

صرفه جویی در زمان ، تجزیه  و تحلیل رنگ 
 .کامل در چند ثانیه

تجزیه و تحلیل پیکسلی فوق العاده 
 دقیق

 نتایج قابل اطمینان

روکش های محافظ بهداشتی، سری های قابل 
 اتوکالو

فایل های دیجیتال برای اطمینان از قابلیت ردیابی و 
 اشتراک گذاری بهتر

 صفحه نمایش لمسی، سر اندازه گیری کوچک

 راه اندازی و کالیبراسین خودکار و سریع

 پذیریی عملکردیانعطاف 



Rayplicker™   اکثر باshade guides  کندبرای تعیین رنگ دندان استفاده می شود کار می که: 

داده  می آورد که دست را به امکان دو بعدی این یک سنسور نوری اساس بر بوسیله اسپکتروفتومتر اندازه گیری های چند طیفی دستگاه  با 

نقاط دندان را با نقشه برداری کامل و دقیق ثبت کرده و  با تجزیه و تحلیل بر روی باند های طیفی تمام طیفی و تغییرات رنگی های 

 .  مربوطه دقیق ترین تشخیص رنگ را انجام می دهد

 .با توجه به شکل هندسی خود امکان دسترسی به تمام دندان های دهان را فراهم می کندسیم میباشد و دستگاه بی 

 .  استباالیی برخوردار دقت از کالیبراسیون قابل استریل شدن است که با دندان های بیمار در تماس است و سری دارای 

همزمان نمایش می دهد، که باعث تسهیل قرار دادن  دستگاه تعبیه شده است و منطقه تجزیه و تحلیل شده را در   LCDصفحه نمایش یک 

 . سر اندازه گیری بر روی دندان می شود

کاربر امکان تعامل و مشاهده مستقیم نقشه رنگ به داخل دستگاه تعبیه شده است و برای پردازش داده ها در در نهایت، یک رابط و الگوریتم 

 .دهدمی را ها و شفافیت دندان آنالیز شده 

(  VITA Classical A1-D4®,   VITA 3D-MASTER®,   Ivoclar Chromascop  , ...  ) 

 .استپیگیری پرونده های مشتری، دریافت فرم سفارش و پیگیری در نظر گرفته شده برای   ™Rayplickerنرم افزار 

Rayplicker™    (Cloud) استفاده میشود دندانپزشکیتبادل داده های دیجیتال بین دندانپزشکان و تکنسین های برای. 



:اقالم همراه  



محافظروکش نصب   

مراقب باشید نصب . قرار دهیدروی هد دستگاه  روکش محافظ قبل از هر بار استفاده روی بیمار، یک 
 .انجام شود calibration tip سری کالیبراسیوناز نصب باید قبل محافظ همیشه روکش 

 .پس از استفاده طبق اصول دور انداخته شود 
دستگاه  ( tip)و سری کالیبراسیون ( head)گیری اندازه جدید  هد قبل از هر بار استفاده در بیمار 

 .شوندباید ضد عفونی 

Protective sheaths 

Installation of the calibration tip  نصب سری کالیبر اسیون 

 .سری کالیبراسیون در انتهای هد بصورت شکل روبرو قرار میگیرد

 Charging the device شارژ دستگاه

 .قبل از اولین استفاده، دستگاه باید شارژ شود
شارژ   usbدستگاه را روی پایه شارژر قرار داده و با اتصال از طریق کابل برق یا 

 .نمایید
از شود و پس می به رنگ آبی روشن پایه هنگامی که دستگاه در حال شارژ است، 

 .شودپایه خاموش می شدن کامل، شارژ 

  Turning on/off روشن و خاموش کردن دستگاه

 .نماییدبا فشار دادن دکمه روی دستگیره، دستگاه را روشن 



 .خاموش نماییدبه شما امکان می دهد دستگاه را این آیکن 

 .این آیکن برای انجام عملیات تشخیص رنگ استفاده میشود

 .این آیکن برای انتخاب کاربر استفاده می شود

 .شوداستفاده می دستگاه آیکن برای دسترسی به تنظیمات این 

 .فراهم می کنددستگاه را آیکن امکان مشاهده فایل های موجود در این 

 .شارژ آن را نشان می دهداصلی وضعیت باتری و  در صفحه 

 Automatic switch-off خاموش شدن خودکار

 .می شوداصلی انجام به صفحه دقیقه عدم فعالیت، بازگشت خودکار  5آن از پس 

 .شودمتوقف می سیستم به طور خودکار دقیقه عدم فعالیت،  3از سپس بعد 

 .استذخیره نشده وجود داشته رکورد یک قبل از خاموش شدن خودکار  نشان می دهد که نمایشگر 
 .نماییدکلیک « »         حذف روی یا برای «        » بازیابی روی نماد برای 



 آیکون ها

کنسل -حذف قبول به سمت چپ حرکت دهید به سمت راست حرکت دهید  جسنجوی فایل عکس 

 خاموش کردن ویرایش در حال شارژ شارژ کامل تنظیمات خانه

قسمتی 9 نقشه برداری دقیق شفافیت سایه رنگ کامل کاربر قسمتی 3   

 سیستم شماره گذاری دندانی شماره گذاری دندانی   شماره گذاریFDI نور صفحه انتخاب شده انتخاب نشده

 شخصی سازی

 .نماییدکلیک «        » برای نمایش لیست کاربران، از منوی اصلی روی نماد 
 .را انجام دهیدسپس کاربر مورد نظر خود را انتخاب کرده و اعتبار سنجی 

 .تغییر دهید«         » نام کاربری را با کلیک بر روی نماد 

 منوی تنظیمات

 تغییر اسم دستگاه

 کلید بازگشت به خانه

 تنظیمات



 اطالعات دستگاه

 تغییر سیستم شماره گذاری دندان

 تغییر نور زمینه

 کالیبراسیون خودکار

 .یک کالیبراسیون خودکار انجام می دهدتصویر از هر قبل    ™Rayplicker  دستگاه 
.  نماییدحاصل سری اطمینان وضعیت خوب و تمیزی این که از این مهم است . می شودانجام کالیبراسیون قابل استریل شدن سری این کار از طریق 

 .  محافظت از آن در برابر نور خورشید و ضربه کوشا باشیدهمچنین برای 

 شیوه صحیح کار با دستگاه

 .تصویر باشدلبه های خاکستری موازی با لبه های 

 .بکشیددهان را باز کنید و از طریق بینی نفس 

 .لثه باشدتماس با مجاور و در در تماس با دندان های لب و زیر سری، 

 .بزاق دهان باید کم باشد

 بدون زاویه و بدون شیبمرکز باشد، دندان در 

 X موارد نادرست



 تشخیص رنگ

 .نماییداندازی روی صفحه نمایش دستگاه راه »         «  با کلیک بر روی نماد منو حالت ویدیو را از گرفتن عکس، برای 
 .کنیدویدیو را راه اندازی روی مرکز دسته حالت می توانید با فشار دادن دکمه همچنین 

 .دهدمرجع قرار دستگاه را روی دندان درستی سر تا به می دهد ویدیویی منطقه مورد نظر به کاربر اجازه نمایش همزمان 
 .  دارد نمایش وجودصفحه در وسط دندان  درستبرای کمک به شما در قرار دادن +  نشان 

 .دهیدثانیه فشار  1دکمه روی دسته را به مدت هنگامی که دستگاه به درستی روی دندان مرجع قرار گرفت، 
 . کندحرکت ثانیه  1طول این نباید در دستگاه 

 . می شوددستگاه ظاهر روی صفحه نمایش دندان بر شد، یک عکس از هنگامی که پردازش کامل 
 .داردوجود عملکرد های مختلف مشاهده سپس امکان 

 :تصویر  در موجودهای مختلف عملکرد معرفی 

 .دندان را مشاهده کنیدبه شما امکان می دهد تصویری با رنگ قطبی شده از اسکن نشان این 

 .به شما امکان می دهد رنگ کلی دندان را مشاهده کنیدین نشان ا
 .دهدرا تشخیص می پیرامون دندان مرجع دستگاه به طور خودکار 

 .کنیدمشاهده رنگ سه قسمت دندان را به شما امکان می دهد نشان این 



 .کنیدمشاهده منطقه دندان  9را در تا پردازش به شما اجازه می دهد نشان این 

 .نماییدرا مشاهده کامل دندان به شما اجازه می دهد تا نقشه نشان این 
 و ارجاعات این است شده کنار عکس مشخص مرجع، سایه رنگ راهنمای  

 .روی لبه های صفحه نمایش ظاهر می شودراهنما 

توجه به با به صورت نشانگر را شفافیت دندان  تااین آیکون به شما اجازه می دهد 
 .نمایش مشاهده نماییدلبه سمت راست صفحه خاکستری در مقیاس 

 .بودخواهد چه ناحیه تیره تر باشد، شفافیت آن منطقه بیشتر مقیاس، هر این در 

 دندان مرجع

 وارد کردن نام بیمار

 .شماره دندان مرجع را انتخاب نمایید. نمودار دیاگرام دندان ظاهر می شود. روی نماد            بزنید

مرجع که از طریق نرم افزار  shade guideنشانگر  
 .پیکره بندی شده است و قابل تغییر است



 ذخیره اطالعات

 .شوندپس از پایان کسب اطالعات رنگ، بطور خودکار داده ها ذخیره می 
 .استفاده نماییدبرای مشاهده فایلهای ذخیره شده                از فلش ها 

 .امکان حذف و یا رفتن به منو وجود دارد

 برای شروع رکورد دسته، یک پنجره مرکز  درپس از یک بار کلیک بر روی دکمه 
 .شودمی جدید ظاهر 

 .برای تایید دکمه وسط دسته را دوبار فشار دهید یا نماد         را فشار دهید

 .رکورد را می توان در حافظه دستگاه ذخیره کرد 40حداکثر 
و شماره همچنین نام و پرونده بیمار شماره تاریخ و ساعت و دستگاه ذخیره، در هنگام 

 .کندبیمار را نیز ثبت می ( باشدصورتی که این اطالعات مشخص شده در )دندان مرجع 
می شود، وارد   ™Rayplickerکه فایل به نرم افزار کمک میکند زمانی اطالعات این 

 .تر بیابیدآن را آسان 

 انتقال اطالعات

 .را به رایانه وصل نمایید  usbو کابل . قرار دهیدشارژر دستگاه را روی پایه 
 .را روشن کنید و در منوی اصلی بمانید Rayplickerدستگاه 

 .  آیکون                 کلیک نماییدرا باز کرده و از صفحه اصلی بر روی  Rayplickerافزار نرم 

 تمیز کردن و استریل کردن

 .کنیداستفاده دستگاه های پزشکی توصیه می شود از دستمال های تمیز کننده و ضد عفونی کننده برای  ™Rayplicker برای تمیز کردن 
 

 .سری کالیبراسیون قبل از استفاده استریل شود
 .استفاده شود G+R HEXANIOSبرای رفع آلودگی از محلول رقیق شده    

   (Prion cycle). دقیقه قرار دهید 20درجه سانتیگراد به مدت  134در دمای سری را در اتوکالو استریل برای 
 .بار اتوکالو تایید شده است 100طول عمر هر سری کالیبراسیون برای بیش از 

 .شونددور ریخته قوانین پسماند هستند و باید طبق مصرف بار کاور های محافظ بهداشتی یک 


