
Smile Lite
uzmanlar için renk  

alımı ve analizi 

  

…çünkü her diş kesinlikle eşsizdir !      



Smile Lite
Smile Lite ile artık renk almak hayal edemeyeceğiniz kadar 
kolay ve güvenli !
Uygun araçlar kullanılmadığında renk almak çok riskli olabilir ve estetik restorasyon sürecinde başarısızlıklara yol açabilir. 
Ortam ışığı (yoğunluk, kalite) ve çalışma ortamı gibi faktörler doğru renklerin yanlış algılanmasına sebep olabilir. Stres düzeyi, 
göz yorgunluğu gibi insani faktörler de bir takım hatalara yol açabilir.

Smile Lite, size GÜVENİLİRLİK, SADELİK ve VERİMLİLİK sunan devrim niteliğinde bir araçtır - renk alma süresince hata riskini 
büyük ölçüde azaltmanıza olanak tanır.

     5500° K (gün ışığı) 
kalibreli LED ile 
donatılmış Smile Lite, 
dışarıdaki havanının 
durumuna (güneşli 
veya bulutlu) ya da gün 
içindeki zamanın ne 
olduğuna bakıl-
maksızın doğal, 
istikrarlı ve güvenilir 
ışık sağlar. 

     Smile Lite'ın ışık 
kalitesi, doğal dişlerin 
tonunu, değerini ve 
renk parlaklıklarını 
kolaylıkla ve güvenle 
belirlemenizi sağlar. 
Ayrıca dişlerin iç 

karakterizasyonunu 
daha çok anlaşılabilir 
bir hale getirmektedir. 

     Hekimin, arasından 
dişleri gözlemlediği 
dikdörtgen vizör, 
herhangi bir dış müda-

haleyi (diğer ışık 
kaynakları, rahatsız 
edici renkler) önlemek 
için «çalışma alanını» 
açık bir şekilde 
sınırlandırır.

     Diş hekimlerine (renk alma) ve seramist teknisy-
enlere (renk kontrolü) günlük uygulamaları boyunca 
Smile Lite'tan faydalanmaları ve tam olarak aynı ışık 
kalitesini ve aynı referansları kullanarak çalışma 
olanağını sağlar: Klinikler ve laboratuvarlar arasın-
daki iletişimi en uygun hale getirir.

Smile Lite, 30.000-50.000 saatlik ömürleri olan güçlü, 
yüksek kaliteli ve yüzeye monteli LED kullanır. Şarj 
edilebilen bir Li-Ion pil entegre edilmiştir; şarj, direk 
olarak prize veya bilgisayarınıza bağlanan mini-USB 
bir kablo ile yapılır.

Smile Lite'ın kullanımı çok kolaydır – sadece 
açma/kapama düğmesi ile.  Smile Lite çok hafif, 
kompakt ve ergonomiktir.

Bu, dişlerden yaklaşık 10-15 cm uzaklıktaki bir 
mesafede renk almayı rahat bir hale getirir



Benzersiz ve devrim niteliğinde – 
live-polarization

Dişleri daha önceden hiç görmediğiniz
kadar « CANLI » gözlemleyin! 

.

SMILE LITE olmadan

tresiz görünüm

SMILE LITE

live-polarization 

Aralarında L. Vanini (1996) ve S. Papazo-
glou'nun (2006) da bulunduğu ünlü öğretim 
görevlileri ve klinisyenlerin çalışmalarından 
etkilenerek, Smile Line olarak ortağımız 
Styleitaliano (bir grup hırslı araştırmacı ve 
klinisyen – www.styleitaliano.org) ve Oral 
Design üyesi George Loannou (Atina, Yunani-
stan) ile beraber Smile Lite'a kolayca adapte 
olabilen, sıfıra yakın ışık müdahalesi olan özel 
bir polarizasyon filtresinin geliştirilmesini 
tamamladık. Bu «sihirli» filtre, ışık yansımasını 
(speküler veya difüze) inanılmaz derecede 
ortadan kaldırır ve kullanıcının dişi tamamen 
yeni bir biçimde gözlemlemesine olanak 
sağlar: daha kolay renk anlaşımı, derinliğin ve 

saydamlıkların daha iyi anlaşılması, en ince 

detayların ve karakterizasyonların gelişimi.

Canlı-polarizasyon filtresi,  bir Smile Lite seti 
olarak paketlenir. Filtre, Smile Lite'a 
mıknatıslar ile bağlanabilir; bu hızlıca bağlan-
masına ve çıkarılmasına olanak tanır.



Teknik veriler :

 Uzunluk 180mmEbat :

48x28mm   Vizör penceresi :

105 gr Ağırlık

      (6) SMD tipi LED – uzun ömürlü (30-50.000 saat)LED

   5500°K – doğal gün ışığı  Işık sıcaklığı : 

   Şarj edilebilir, 3.6V Lityum-İyonPil :

     Adaptör, Duvar USB-A – mini-USB (dahil) Şarj cihazı :

  1 yılGaranti :

İsviçre’de Üretilmiştir 

Smile Lite, dizayn açısından olduğu kadar da teknik açıdan Smile Line tarafından 
geliştirilmiştir. Elektronik bileşenlerin montajı İsviçre'de yapılmaktadır. Smile Lite'ın 
parçaları, İsviçre'nin St-Imier şehrinde yer alan Smile Line fabrikasının katı kalite 
kontrolü ile birleştirilir.
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