
Sano “Kyllä” digitaaliselle hammashoidolle
Rayplicker

™



Rayplicker™ mahdollistaa hampaan korkealaatuisen värin-
määrityksen helposti, tehokkaasti ja objektiivisesti. Se 
analysoi hampaan kirkkauden, värikylläisyyden, sävyn sekä 
läpikuultavuuden. Rayplicker ™ on kehitetty erityisesti ham-
maslääkäreille, jotta tarkan värinmäärityksen lisäksi saadaan 
aikaan virheetön tiedonsiirto hammaslääkärin ja hammasla-
boratorion välillä.

Rayplicker ™:in innovatiivisen ohjelmiston kautta ham-
maslääkäri voi kommunikoida esteettisistä parametreistä 
laboratorion kanssa. Rayplicker ™ Service Pack:issa (reaaliai-
kainen tiedonsiirto- ja tilaustenhallintajärjestelmä) 
tiedonsiirto on läpinäkyvää molemmille osapuolille ja tiedot 
pysyvät järjestelmässä tallessa.

Työskentelemällä Rayplicker™:llä yksinkertaistat värinmää-
ritysprosessin ja minimoit mahdollisuuden virheisiin, sekä 
väärinymmärryksiin.

Esittely
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Luotettava, tarkka ja nopea

9-osainen 
värinmääritys

Yksityiskohtainen 
värinmääritys LäpikuultavuusPolarisoitu

kuvaus
Päävärin
määritys

Kolmiosainen 
värinmääritys

Tehokas ja luotettava työnkulku:

Luotettavuus: Tallentaa hampaan kaikki esteettiset parametrit ja välittää tiedon laboratoriolle saumattomasti.

Tehokkuus: Parantaa tiedonvälitystä ja yhdenmukaistaa värinmääritysprosessin vastaanotolla.
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Miksi Rayplicker?

Spektrofotometri
Mittausalue 400-700 nm

Patentoitu teknologiaKosketusnäyttö

Monipuoliset väriskaalat

Ergonominen
Rayplicker on kevyt, siinä on kosketusnäyttö 
ja pieni suukappale, mitkä tekevät siitä
helpon ja mukavan käyttää. 

Kytke kiinni&käytä
Laite kalibroituu automaattisesti, mikä tekee 
siitä erittäin helppokäyttöisen.

Nopea
Täydellinen värianalyysi muutamassa
sekunnissa.

Monipuolinen
Määritä värianalyysi omien tottumustesi 
mukaan.

Tarkka
Määrittää värin pikselin tarkkuudella.

Luotettava
Patentoitu tekniikka, joka tarjoaa
jatkuvaa objektiivisuutta.

Digitaalinen tiedonsiirto
Kaikki informaatio on jäljitettävissä
ja jaettavissa.

Hygieeninen
Suojakalvo ja steriloitavat suukappaleet. 
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Päivittäistä mukavuutta:
Yksinkertainen: Rayplicker™:n ergonomia ja käyttöliittymä  on erityisesti suunniteltu tekemään värianalyysi yksinkertaiseksi.

Kytke kiinni&käytä: Laite näyttää mitta-arvot automaattisesti värimittauksen aikana. 

Nopea: Väritiedot analysoidaan erittäin nopeasti. Tämä estää virheiden syntymisen potilaan liikahtaessa.

Potilaskuvat: Lisää helposti valokuvia potilaasta digitaaliseen kansioon Rayplicker™ Pics App -sovelluksella.
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Digitaalinen työnkulku:
Yhteys: Digitaalisten tiedostojen suora siirto laboratorioon parantaa viestintää
hammaslääkärin ja laboratorion välillä.

Kommunikaatio: Cloud-alusta, jonka välityksellä hammaslääkäri ja laboratorio voivat 
kommunikoida. 

Yhdistävä ohjelmisto: Tilausten tekeminen ohjelmiston kautta tekee töiden seurannasta 
helppoa.
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Tarpeellinen työkalu laboratorioille:
Vuorovaikutus: Rayplicker™ on todellinen innovaatio hampaan esteettisten parametrien määrittämisessä ja siirtoproto-
kollassa. Se mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen hammaslääkärin ja hammaslaboratorioiden välillä.

Kokonaisvaltainen analyysi: Laboratorio vastaanottaa täydellisen värianalyysin, joka sisältää hampaan kirkkauden, kylläisyy-
den, sävyn ja läpikuultavuuden. Lisäksi ohjelmaan on mahdollista integroida potilaan valokuvat.
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Rayplicker™ -ohjelmisto tarjoaa helpon väri-
analyysin, paremman viestintäkanavan ja
paremman jäljitettävyyden

Suorita tarkkoja ja tieteellisiä värianalyysejä:

• Monivärianalyysi
• Kuvankäsittelytyökalu (kirkkaus / kontrasti)
• CIE Lab -värijärjestelmä / Lch -analyysi
• Mittatyökalu
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Kaikki mitä tarvitaan luonnollisen hampaan 
täydelliseen analyysiin.

Mustavalkoinen: 
• Mustavalko-asetuksella voit säätää polarisoituneen väri-

kuvan harmaasävyiksi.
• Säädä liukusäätimillä kirkkautta ja kontrastia nähdäk-

sesi dentiinin, enamelin tai muiden ominaisuuksien 
esiintymisen.

Mittatyökalu: 
Paikallistaa helposti läpikuultavat alueet tai muut 
havaittavat erilaiset   ominaisuudet.

Kolorimetrinen analyysi CIE:n Lab- tai Lch-väri-
avaruuden koordinaattien mukaan:
• Laskee helposti “Delta E eli ΔE” värierot jokaisesta pikse-

listä antaen hampaan todellisen sävyn ja yhdistäen sen 
lähimmän viitevärimerkinnän sävyyn.

• Yksinkertaistettu käyttöliittymä nopeaan tietojen
lukemiseen.

• Visualisoi erot nopeasti värin kolmen mitan mukaan: 
kirkkaus, kylläisyys ja sävy.

Kolorimetrinen värikoordinaattianalyysi CIE:n Lab- tai 
Lch-arvojen mukaan:
• Antaa helposti pikselin tarkkuudella kolorimetriset 

koordinaatit.
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Tekniset tiedot:
Kartografi a: 2D-kartoitus
CMOS-anturi: 400 x 400 px
Spektrofotometri:  Mittausalue 400-700 nm
Mittakappaleen mitat millimetreinä: L. 76 / 
halkaisija: 25
Näyttö: Kosketusnäyttö
Tarkkuus: 320 x 240 NTSC
Akku: 3,7 V 2000 mAh
Muistikapasiteetti: 40 tiedostoa

Yhteensopivuus:

Pakkauksen sisältö:
Rayplicker™ -värinmäärityslaite
Latausasema
Kalibroidut liitososat x6 (autoklavoitu)
Kertakäyttöiset suojamuovit x50
Kaapelit ja liittimet - Adapterit
“Pika-aloitusopas”

Rayplicker ™ Pics App Solution:
(puhelinsovellus)

Ilmainen lataus

Wifi : Bluegiga wf121 802.11 b / g / n
Käsikappaleen paino: 450 g
Käsikappaleen mitat: L. 210 x L. 75 x H. 155
Latausaseman paino: 165 g.
Latausaseman mitat: L. 133 x L. 101 x H. 43
Lähtö: USB 2.0.
Pääpistoke: 5V 1Ah

Rayplicker™ on luokan I lääketieteellinen laite.

™
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