
 
 

 

 

 

 

 

0Bب یو معا ایبعالوه مزا ستیمتحرک چ  نتیلم 
1Bشده است. امروزه   یی بایز  یبه سمت دندانپزشک   ی اد یلبخند در اعتماد به نفس، باعث سوق دادن افراد ز  ی بسزا   ر یتأث

هستند    ی ن یگزیجا  ی هادرمان، افراد به دنبال راه   یروند طوالن   نیو همچن  ی دندانپزشک   ی هانه یبه علت باال بودن هز

 دارند.  ی تر کمتر و طول درمان کوتاه   نهیکه هز

 

2Bبه علت به صرفه و راحت بودن طرفداران    ها،یی بای) با هدف موقت پوشاندن نازلیمتحرک (اسنپ اسما   نت یلم

 کرده است.   دای پ یاد یز

 

3B میگذار ی م  ان یبا شما در م ل ی همان اسنپ اسما ا یمتحرک   نت یرا در مورد لم یشتر یمقاله اطالعات ب  نیادامه ا  در . 
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4Bست؟ ی چ لیاسنپ اسما  ایمتحرک  نتیلم 

63Bهای دندانی را گیرد و نازیباییها قرار میلمینت متحرک کاور یا روکشی از جنس رزین است که روی دندان
اسمایل جنبه درمانی ندارد و فقط به هدف زیبایی آن هم به پوشاند. الزم به ذکر است که اسنپ آن  می

شود. درواقع لمینت متحرک روشی سریع، آسان، ارزان و بدون درد برای داشتن صورت موقت استفاده می
 .شودلبخندی زیباست که به صورت اختصاصی متناسب با فک هر شخص ساخته می

 

 

 

 

 

 

  

 5Bاست؟ یمتحرک مناسب چه کسان نتیلم 

64B بسیاری از افرادی که تحت پروسه ی درمان ایمپلنت هستند و یا محدودیت مالی و زمانی دارند، به دنبال
 .ی بی دندان و یا نازیبا هستندروشی سریع برای پوشاندن ناحیه

6Bاگر: 

۱. 7Bد.دندان های شما تغییر رنگ داده ان  
۲. 8Bفواصل بین دندانی دارید. 
۳. 9B د.دندان ها شکسته انتعدادی از  
۴. 10Bیک یا دو دندان شما افتاده است.  
۵. 11Bدندان های شما منظم نیستند.  

12Bاسنپ اسمایل مناسب شما است. 
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 13Bمتحرک استفاده کنند؟ نتیاز لم توانندینم یچه کسان 

65Bدر بعضی افراد استفاده از اسنپ  ت. اسنپ اسمایل مانند دیگر خدمات دندانپزشکی برای همه مناسب نیس
 . شودها میاسمایل باعث آسیب رسیدن به دندان

14Bلمینت متحرک مناسب شما نیست اگر: 

15B1. اید. (بیش از دو دندان کنار هم)های خود را از دست دادهتعداد زیادی از دندان 

16B2.اگر هیچ دندانی ندارید و باید از دندان مصنوعی استفاده کنید. 

17B3.های لثه هستیداگر مبتال به بیماری. 

18B4.اگر فک پایین شما خیلی جلو است. 

19B5.ی باالی شما هنگام خندیدن نمایان باشداگر لثه. 

20Bغذا خورد؟ توانیمتحرک م نت ی با لم ایآ 
21B بله. امکان آشامیدن و غذا خوردن با لمینت متحرک فراهم است ولی از خوردن غذاهای سفت و چسبناک و همچنین

 دارند، خودداری کنید. غذاهایی که نیاز به خرد شدن و جویده شدن 

22B رد؟ یگیرنگ نم لیاسنپ اسما 
          23B ت های قهوه، سیگار و ... مقاوم اسپذیرد و در برابر لکه رود، رنگ نمی رزینی که در ساخت اسنپ اسمایل بکار می. 

 24Bکرد؟   یدار یخر  نیآنال توانیمتحرک را م نتی لم ایآ 

66Bسفارش آنالین نداریمی اسنپ اسمایل چیزی تحت عنوان در تهیه .خیر. 

لمینت متحرک مثل سایر خدمات دندانپزشکی باید متناسب با شرایط فکی هر شخص ساخته شود و نیاز 
های شما در  ساز لمینت متحرک را متناسب با فرم دندانگیری دندانگیری دارد. پس از قالببه قالب

 .سازدالبراتوار می 

67B های شما آسیب بزنددندان در غیر این صورت ممکن است به. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 25Bنالیو اورج کی ف لیتفاوت اسنپ اسما 

متاسفانه به علت تبلیغات گسترده در ماهواره و شبکه های اجتماعی که لمینت متحرک را به عنوان محصولی  
آنالین خریداری کرده  سفارشی تبلیغ کردند، افراد زیادی دچار سوتفاهم شده اند و لمینت متحرک را به صورت 

 .اند 

68B شود پالستیکی است، طبیعی نیست و استحکام ندارد. خمیری که تحت عنوان اسنپ اسمایلی که به این صورت تبلیغ می
گیری اصولی انجام گیری ارسال میشود، ممکن به دندان ها و فک بچسبد و باعث بروز مشلک شود. چون قالب خمیر قالب 

 .پوشاندافتد و حاشیه لثه را نمی شود و از دهان بیرون می شما جفت نمی نشده اسنپ اسمایل با فک 

به   متاسفانه این تبلیغات عوام فریبانه فقط در جهت کالهبرداری از مردم ناآگاه و فروش محصول ناکارآمد 
  ت. هاسآن 

 26B چقدر است؟ لیاسنپ اسما  یدوام و ماندگار 

 27B  سال از   ۵تا    ۲توان بین  نگهداری شما بستگی دارد. در صورت استفاده درست می ماندگاری لمینت متحرک به مراقبت و

توان طول عمر لمینت متحرک را آن استفاده کرد. با تمیز کردن صحیح لمینت متحرک و درآوردن و گذاشتن اصولی آن می 

 .افزایش داد 
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 28Bمتحرک نت یلم یایمزا 

• 29Bروند ساخت و تحویل آن بسیار سریع است. 
• 30B  نسبت سایر خدمات زیبایی دندانپزشکی از نظر اقتصادی به صرفه استبه. 
• 31Bنیازی به جراحی، بی حسی و تراش دندان نیست. 
• 32Bنصب آن روی دندان آسان و بدون درد است. 
• 33Bپوشاندی ایرادات دندان را به صورت موقت می همه. 

 34Bمتحرک نتیلم بیمعا 

• 35Bکندکاور می ها را  ی درمانی ندارد و فقط نازیبایی جنبه. 
• 36Bاگر درست مراقبت نشود احتمال شکستگی و آسیب وجود دارد. 
• 37Bراه حل دائمی نیست. 
• 38B ساز نتواند با خطای دید این فواصل را نشان دهد ممکن است مصنوعی  فواصل بین دندانی وجود ندارد و اگر دندان

 .جلوه کند
• 39B کندتر می ا حجیم گیرد تا حدی دندان ها ر چون به صورت یک کاور روی دندان قرار می. 
• 40B شوداستفاده از آن همیشه و در همه جا توصیه نمی. 
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 41Bچگونه است؟  لیاسنپ اسما هیروند ته 
42B از دندان بود  مناسب  یا خیر. در صورتی که  لمینت متحرک مناسب شما هست  آیا  بررسی شود که  باید  های شما ابتدا 

ای اسنپ فک شما در البراتوار اسنپ اسمایل را بسازد. طی دورۀ یک تا دو هفته ساز متناسب با  شود تا دندان گیری می قالب 

 .ی تحویل استاسمایل آماده 

 43Bکند؟یم جادیمتحرک در حرف زدن اختالل ا نتی لم ایآ 

44B در ابتدا به علت اینکه فرد هنوز به وجود شئ خارجی در دهان عادت نکرده است، صحبت کردن با اسنپ اسمایل راحت

  د.کنی بعد از دو تا سه روز فرد به آن عادت می نیست ول

45Bاست؟  یعیطب ل یاسنپ آن اسما 
69Bسه عامل مهم در طبیعی به نظر رسیدن لمینت متحرک دخیل هستند. 

۱. 46Bاسنپ اسمایل عموما در دو رنگ :رنگ A1 و BL  تر است و  ها نزدیکتر و طبیعی شود که اولی به رنگ دندان ساخته می
  .کامپوزیت نزدیکتر و سفیدتر است دومی به رنگ  

۲. 47B ها وجود ندارد  چون اسنپ اسمایل از رزین جامد یک تکه ساخته شده است، فاصله ای بین دندان  ن:فواصل بین دندا
 .ساز بستگی داردولی طبیعی به نظر رسیدن فواصل به مهارت دندان 

۳. 48B شود، اسنپ اسمایل مناسب  باالیتان نمایان می اگر شما از آن دسته افرادی هستید که هنگام خندیدن لثه   ه:حاشیه لث
شود که از اسنپ اسمایل استفاده  شما نیست. چرا که اگر شخصی از نزدیک به حاشیه لثه شما دقت کند متوجه می 

 .کنیدمی 

 49Bمتحرک چقدر است؟ نت یلم نهیهز 

 50B دندانساز متغیر استهزینه لمینت متحرک بسته به متریال، کیفیت کار البراتوار و مهارت و تخصص . 

 51B ی جمع بند 
 52Bتر توضیح داد شد طور که پیش همان: 

۱. 53Bلمینت متحرک مناسب همه نیست. 
۲. 54Bلمینت متحرک سفارشی نیست. 
۳. 55B گیری اصولی انجام شودبرای تهیه لمینت متحرک باید قالب. 
۴. 56Bلمینت متحرک جنبه درمانی ندارد و برای استفاده موقت است. 

57B گردید. اگر به هستید و به دنبال کاوری موقت برای ناحیۀ بی دندان (در حد یک یا دو دندان) می اگر تحت درمان ایمپلنت
مند شوید. اگر محدودیت زمانی دارید و باید در مراسمی  توانید از خدمات دندانپزشکی بهره علت شرایط خاص بارداری نمی

های باالی خدمات زیبایی دندانپزشکی به دنبال ت هزینه مهم حضور داشته باشید و نیاز به روکش دندان دارید. اگر به عل 
 .لمینت متحرک مناسب شما است د.گردی یک راه جایگزین موقت و کم هزینه می 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58Bدهد؟ ی متحرک را انجام م  نتیدنت خدمات مرتبط به لم  ی ها ۀ مجموع ایآ 

59B  متحرک مناسب شما بود   نتیلم  کهی . درصورت دی ر یاز ما مشاوره بگ  دی توانی خود م   یدندان  طیعکس از شرا   کیبله. با ارسال

 ساز ساخته خواهد شد. شما توسط دندان  لی اسنپ اسما یتا دو هفته کار   کی. در بازه د یرزرو کن یر یگوقت قالب  دی توانی م

 

60Bر یاپ ز ارسال عکس به شماره واتس 

61B۹۲۲۰ ۲۴۹ ۰۹۳۷ 

 

62Bدنت  یها 
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	اگر:
	تأثیر بسزای لبخند در اعتماد به نفس، باعث سوق دادن افراد زیادی به سمت دندانپزشکی زیبایی شده است. امروزه به علت بالا بودن هزینههای دندانپزشکی و همچنین روند طولانی درمان، افراد به دنبال راههای جایگزینی هستند که هزینه کمتر و طول درمان کوتاهتری دارند.
	لمینت متحرک (اسنپ اسمایل) با هدف موقت پوشاندن نازیباییها، به علت به صرفه و راحت بودن طرفداران زیادی پیدا کرده است.
	لمینت متحرک چیست بعلاوه مزایا و معایب
	در ادامه این مقاله اطلاعات بیشتری را در مورد لمینت متحرک یا همان اسنپ اسمایل با شما در میان میگذاریم.
	لمینت متحرک یا اسنپ اسمایل چیست؟
	1. دندان های شما تغییر رنگ داده اند. 
	اسنپ اسمایل مناسب شما است.
	5. دندان های شما منظم نیستند. 
	2. فواصل بین دندانی دارید.
	3. تعدادی از دندان ها شکسته اند. 
	 چه کسانی نمیتوانند از لمینت متحرک استفاده کنند؟
	 هزینه لمینت متحرک بسته به متریال، کیفیت کار لابراتوار و مهارت و تخصص دندانساز متغیر است.
	 تفاوت اسنپ اسمایل فیک و اورجینال
	 آیا لمینت متحرک را میتوان آنلاین خریداری کرد؟
	آیا با لمینت متحرک میتوان غذا خورد؟
	1.تعداد زیادی از دندانهای خود را از دست دادهاید. (بیش از دو دندان کنار هم)
	2.اگر هیچ دندانی ندارید و باید از دندان مصنوعی استفاده کنید.
	لمینت متحرک مناسب شما نیست اگر:
	اسنپ اسمایل مانند دیگر خدمات دندانپزشکی برای همه مناسب نیست. در بعضی افراد استفاده از اسنپ اسمایل باعث آسیب رسیدن به دندانها میشود.
	4. یک یا دو دندان شما افتاده است. 
	بسیاری از افرادی که تحت پروسه ی درمان ایمپلنت هستند و یا محدودیت مالی و زمانی دارند، به دنبال روشی سریع برای پوشاندن ناحیهی بی دندان و یا نازیبا هستند.
	3.اگر مبتلا به بیماریهای لثه هستید.
	5.اگر لثهی بالای شما هنگام خندیدن نمایان باشد.
	 اسنپ اسمایل رنگ نمیگیرد؟
	 ماندگاری لمینت متحرک به مراقبت و نگهداری شما بستگی دارد. در صورت استفاده درست میتوان بین ۲ تا ۵ سال از آن استفاده کرد. با تمیز کردن صحیح لمینت متحرک و درآوردن و گذاشتن اصولی آن میتوان طول عمر لمینت متحرک را افزایش داد.
	 روند ساخت و تحویل آن بسیار سریع است.
	 مزایای لمینت متحرک
	 دوام و ماندگاری اسنپ اسمایل چقدر است؟
	اسنپ اسمایلی که به این صورت تبلیغ میشود پلاستیکی است، طبیعی نیست و استحکام ندارد. خمیری که تحت عنوان خمیر قالبگیری ارسال میشود، ممکن به دندان ها و فک بچسبد و باعث بروز مشکل شود. چون قالبگیری اصولی انجام نشده اسنپ اسمایل با فک شما جفت نمیشود و از دهان بیرون میافتد و حاشیه لثه را نمیپوشاند.
	در غیر این صورت ممکن است به دندانهای شما آسیب بزند.
	خیر. در تهیهی اسنپ اسمایل چیزی تحت عنوان سفارش آنلاین نداریم.
	بله. امکان آشامیدن و غذا خوردن با لمینت متحرک فراهم است ولی از خوردن غذاهای سفت و چسبناک و همچنین غذاهایی که نیاز به خرد شدن و جویده شدن دارند، خودداری کنید.
	4.اگر فک پایین شما خیلی جلو است.
	 به نسبت سایر خدمات زیبایی دندانپزشکی از نظر اقتصادی به صرفه است.
	 نیازی به جراحی، بی حسی و تراش دندان نیست.
	 نصب آن روی دندان آسان و بدون درد است.
	 همهی ایرادات دندان را به صورت موقت میپوشاند.
	 جنبهی درمانی ندارد و فقط نازیباییها را کاور میکند.
	 اگر درست مراقبت نشود احتمال شکستگی و آسیب وجود دارد.
	در ابتدا به علت اینکه فرد هنوز به وجود شئ خارجی در دهان عادت نکرده است، صحبت کردن با اسنپ اسمایل راحت نیست ولی بعد از دو تا سه روز فرد به آن عادت میکند. 
	3. حاشیه لثه: اگر شما از آن دسته افرادی هستید که هنگام خندیدن لثه بالایتان نمایان میشود، اسنپ اسمایل مناسب شما نیست. چرا که اگر شخصی از نزدیک به حاشیه لثه شما دقت کند متوجه میشود که از اسنپ اسمایل استفاده میکنید.
	 جمع بندی
	های دنت
	ارسال عکس به شماره واتساپ زیر
	 همانطور که پیشتر توضیح داد شد:
	1. لمینت متحرک مناسب همه نیست.
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