ŘEŠENÍ DIGITALIZACE PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE & LABORATOŘE

CAD/CAM
specialists

Pomůžeme Vám s digitalizací ordinace,
laboratoře i celé kliniky!

Proč svou práci digitalizovat právě
s HENRY SCHEIN?
Postaráme se, aby moderní technologie pomohly zkvalitnit fungování Vaší ordinace nebo laboratoře
bez nadbytečných starostí
Dlouholeté zkušenosti s nejrůznějšími typy skenerů, kompaktních frézovacích přístrojů a jejich
softwarů a sintrovacích pecí
S digitalizací Vám pomohou specialisté certifikovaní přímo výrobci CAD/CAM technologií
Poskytujeme plnou technickou podporu na nejvyšší úrovni
Nainstalujeme Vám systém a zaškolíme Vás
Mluví za nás reference - více než 80 prodaných přístrojů po celé České republice
Možnost výběru z širokého portfolia skenerů, frézovacích jednotek i sintrovacích pecí
Certifikovaný servis
Spojíme Vás s frézovacím centrem
Pořádáme kurzy o CAD/CAM technologiích v ČR i v zahraničí
Skladové zásoby většiny frézovacích materiálů a nástrojů umožňují dodání do 24 hodin

CERTIFIKOVANÍ CAD/CAM specialisté
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Skenery

D500
- plně automatický skener s kompaktními rozměry
- skenování pomocí laseru a dvou kamer s rozlišením
1,3 Megapixel
- možnost upgradovat pro skenování otisků
- skenuje sádrový protiskus i silikonový registrát
- otevřený systém - export STL souborů

CAD aplikace Dental System Standard
• v základní verzi umožňuje zpracovávat většinu indikací, až do
16-ti členů, kromě fazet, over-pressu a kořenových nástaveb - tyto
indikace lze vyrábět po upgradu na vyšší verzi
• upgadovatelný - až na verzi Dental System Premium, pro rozšíření
škály indikací a Vašeho obchodního pole působnosti

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240/1,05 - 0,55
Přesnost: <20 µm
Počet os: 2x 2

D750/D850
- plně automatický skener s kompaktními rozměry
- nová skenovací technologie Blue LED se dvěma 1,3 MP kamerami
(5,0 MP u D850)
- možnost upgradovat pro skenování otisků
- skenuje sádrový protiskus i silikonový registrát
- otevřený systém-export STL souborů
- TRIOS inbox pro import intraorálních skenů, již v základní verzi

CAD aplikace Dental System Premium
• dodáván se softwarem Dental System Premium, umí zpracovávat
většinu indikací, až do 16-ti členů
• možnost simultánního modelování v horní a dolní čelisti a možnost
práce s virtuálním artikulátorem (5 druhů)
• k dispozici nástroj pro tvorbu vlastních knihoven zubů

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240/1,05 - 0,55
Přesnost: D750 <10 µm (ISO)
D850 < 7 µm (ISO)
Počet os: 2x 2

D900L

CAD aplikace Dental System Premium
• dodáván se softwarem Dental System Premium, až do 16-ti členů
• možnost simultánního modelování v horní a dolní čelisti a možnost
práce s virtuálním artikulátorem (5 druhů)
• nástroj pro tvorbu vlastních knihoven zubů

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240/1,05 - 0,55
Přesnost: < 7 µm (ISO)
Počet os: 2x 2

D1000/D2000
- plně automatický skener s kompaktními rozměry
- nová skenovací technologie Blue LED Multi-line se čtyřmi 5MP kamerami
- možnost upgradovat pro skenování otisků
- skenuje sádrový protiskus, silikonový registrát i nedělené pracovní modely
- otevřený systém-export STL souborů
- TRIOS inbox pro import intraorálních skenů v základní verzi
- D2000 - rozšířená skenovací komora pro skenování dvou modelů
najednou
- D2000 - lze skenovat celou situace vč. registrace skusu v jednom
jediném kroku

CAD aplikace Dental System Premium
• dodáván se softwarem Dental System Premium, až do 16-ti členů
• možnost simultánního modelování v horní a dolní čelisti a možnost
práce s virtuálním artikulátorem (5 druhů)
• nástroj pro tvorbu vlastních knihoven zubů

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240/1,05 - 0,55
Přesnost: D750 < 5 µm (ISO)
Počet os: 2x 2

Skenery

- plně automatický skener s kompaktními rozměry
- nová skenovací technologie Blue LED se čtyřmi 5MP kamerami
- možnost upgradovat pro skenování otisků
- skenuje sádrový protiskus i silikonový registrát
- otevřený systém-export STL souborů
- TRIOS inbox pro import intraorálních skenů v základní verzi

Skenery

inEos X5
- skenování je plně automatické
- s volbou manuálního skenování
- vysoká přesnost skenovaných dat, vynikající hloubka ostrosti kamery
- nejširší spektrum využití
- otevřený systém, export dat do STL formátu

Sirona inLab SW
• umožňuje zpracování většiny indikací až do 16 členů
• lze použít virtuální artikulátor a funkci Biogeneric
• v základní verzi obsahuje moduly pro návrh individuálních abutmentů a třmenů
na implantátech
• komunikuje s dalším vybavením od společnosti Sirona

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240 V
Přesnost: <20 µm
Počet os: 4

Ceramill
Map400
- plně automatický skener
- přesný klíč pro přenos a digitalizaci mezičelistních vztahů
- skenování silikonového registrátu i modelu protiskusu
- velká skenovatelná oblast pro rychlé skenování
- otevřený systém - export STL souborů
- k dispozici stolek pro skenování několika pahýlů najednou

Aplikace Ceramill Mind
- fa Amann Girrbach užívá pro digitální řešení CAD aplikaci od spol. EXOCAD:
• umožňuje zpracovávat většinu indikací, až do 16-ti členů
• lze upgradovat pro tvoření individuálních abutmentů, podmíněně snímatelných
náhrad, příp. můstků nebo i attachmentů
• obsahuje virtuální artikulátor Ceramill Artex CR pro přesnou virtuální artikulaci
zhotovovaných náhrad

Technické parametry
Napájení (V/A): 100 - 240/2x 1,5
Přesnost: <20 µm
Počet os: 2
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Skenování více pahýlů najednou
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Frézovací přístroje

Žhavá novinka pro rok 2016
K5 Impression
5 simultánně pracujících os

Ke třem lineárním osám x, y a z ještě navíc dvěrotační,
což zajišťuje mnoho možností obrábění.

Silné a vysoce přesné
sychronní vřeteno

Se čtyřmi hybridními keramickými ložisky a nominálním
výkonem 300 W.

Bloky až do výšky 40 mm

K5 umožňuje zpracovávat širokou škálu materiálů
a indikací: disky a bloky z vosku, plastu, materiálů pro modely,
zirkonium oxidu, kompozit a neušlechtilých kovů.

Rozsah rotace až do ± 35 stupňů

B osa s výjimečně velkým rozsahem rotace dělá z K5 ideální
přístroj pro výrobu modelů a chirurgických šablon, stejně
tak jako běžné protetiky.

Automatický zásobník
na 16 nástrojů

Zásobník umožňuje mimo jiné i osazení sesterským
nástrojem.Toto umožňuje frézování bez přerušení
i v případě nadměrného opotřebení nástroje.

Sofistikované ochranné mechanizmy

Automatický bezpečnostní zámek umístěný na předních
dvířkách. Perfektně utěsněná pracovní komora v kombinaci
s novou koncepcí proudění vzduchu efektivně chrání
mechanické části a elektroniku před prachem vzniklým při
frézování.

Praktická zásuvka pro příslušenství

Vaše nástroje a bloky jsou skladovány ihned po ruce.
Zásuvka obsahuje také ATB stolek profrézovací nástroje.

Masivní zpracování

Tělo přístroje odlité z jednoho kusu materiálu pokrývá
5 stran a absorbuje vibrace a zároveň zajišťuje vysokou
stabilitu celého přístroje.
Navíc zesílené lineární vedení os x, y a z společně s dvojitým
uchycením B osy zvyšuje rigiditu celého systému os - takže
dostanete vždy prvotřídní výrobek.
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- automatická laboratorní frézovací jednotka
- suché opracování
- frézování kovu v tvrdém stavu
- zásobník na 6 nástrojů
- otevřený systém
- kompaktní rozměry
- podtlakový senzor, kvůli kontrole tahu odsávání
- přístroj má vzhledem ke svým kompaktním rozměrům
poměrně vysokou váhu, což zaručuje stabilitu při frézování
- frézuje z bloků se standardizovaným průměrem 98,5 mm
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, kovy, vosky

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 400 x 420 x 380 mm
Hmotnost: 45 kg
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 7 bar, 50 l/min.
Počet os: 4

VHF Impression CAM 5-S1/S2
- automatická laboratorní frézovací jednotka
- suché i mokré opracování
- frézování kovu v tvrdém stavu
- zásobník na 16 nástrojů
- otevřený systém
- podtlakový senzor (kontrola tahu odsávání)
- při mokrém opracování sklokeramiky lze do přístroje upnout
až 6 bločků
- varianta S2 obsahuje zásobník na 8 bloků, který pomůže
ke zvýšení produktivity Vaší laboratoře
- frézuje z bloků se standardizovaným průměrem 98,5 mm
a sklokeramických bločků
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, tvrdý kov, vosky,
sklokeramiky, lithium disilikát, hybridní materiály

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 490 x 540 x 445 mm (bez zásobníku)
692 x 540 x 445 mm (se zásobníkem)
Hmotnost: 75 kg (bez zásob.) / 95 kg (se zásob.)
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 7 bar, 50 l/min.
Počet os: 5

Frézovací přístroje

VHF Impression CAM K4

Frézovací přístroje

CEREC MC/MC X/
MC XL Premium/inLab MC XL
- 4 osy frézování
- 4 různá řešení dle požadavků praxe nebo laboratoře
- pokrývá kompletní škálu indikací i materiálů
- frézování za mokra
- pracuje vždy dvěma motory najednou
- bezkonkurenčně nejrychlejší opracování lithiumdisilikátu
- zpracovává hranaté bločky a to do rozměru
85 x 40 x 22 mm
- verze pro laboratoř je plně otevřena importu STL dat
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, vosky,
presintrovaný kov, sklokeramiku, lithium disilikát,
hybridní materiály

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 700 x 420 x 425 mm
Hmotnost: 43 kg
Max. otáčky: 40 000 ot./min.
Potřebný tlak: 0 bar, 0 l/min.
Počet os: 4

inLab MC X5
- kompaktní 5osá frézovací jednotka s plně automatickým frézováním
- frézuje z kulatých puků s univerzálním průměrem 98,5 mm
- měnitelné zásobníky na různé sady nástrojů (v každém setu je 6 ks)
- jako jediný dokáže pro některé materiály kombinovat mokrou a suchou
frézovací strategii pro dosažení optimálního výsledku
- SW inLab CAM
- otevřený systém
- frézování sklokeramických bločků může probíhat až ze šesti ks najednou
při max. velikosti bločku C14, nebo 3 ks při max. velikosti bločku B40
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, vosky, presintrovaný
kov, sklokeramiku, lithium disilikát, hybridní materiály

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 629 x 575 x 795 mm
Hmotnost: 87 kg
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 7.1 bar, 50 l/min.
Počet os: 5

- automatické laboratorní frézovací jednotky
- mokré i suché opracování
- frézování kovu v presintrovaném stavu
- automatická výměna nástrojů
- otevřený systém
- jednoduchý, intuitivní SW pro ovládání
- simultánní použití všech os (4, nebo 5)
- přístroje si automaticky volí mezi suchým a mokrým opracováním,
podle toho, které je pro daný materiál nejvhodnější
- lze upgradovat pro frézování sklokeramiky, pomocí speciálního
holderu pro bločky C14
- frézují: zirkon, translucentní zirkon, plasty, vosky, presintrovaný
kov, sklokeramiku, lithium disilikát, hybridní materiály

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 588 x 516 x 755 mm
Hmotnost: 78 kg (2 5x) / 75 kg (2 4x)
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 6 bar, 50 l/min.
Počet os: 5 (2 5x) / 4 (2 4x)

Ceramill Mikro
- nejmenší člen z portfolia Ceramill
- plně automatická fréza se 4 osami frézování
- zpracování materiálů za sucha
- otevřený systém
- zásobník na 6 nástrojů
- jednoduchý, intuitivní software pro snadné ovládání
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, vosky,
předsintrovaný kov, PEEK, nanokeramiku, hybridní keramiku

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 410 x 410 x 540 mm
Hmotnost: 50 kg
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 6.1 bar, 50 l/min.
Počet os: 4

Frézovací přístroje

Ceramill Motion 2 5x
Ceramill Motion 2 4x

Frézovací přístroje

Zenotec Mini
- automatická laboratorní frézovací jednotka
- suché opracování
- frézování kovu v tvrdém stavu
- zásobník na 6 nástrojů
- otevřený systém
- kompaktní rozměry
- podtlakový senzor, kvůli kontrole tahu odsávání
- přístroj má vzhledem ke svým kompaktním rozměrům poměrně
vysokou váhu, což zaručuje stabilitu při frézování
- frézuje z bloků se standardizovaným průměrem 98,5 mm
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, kovy, vosky

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 400 x 420 x 380 mm
Hmotnost: 45 kg
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 7 bar, 50 l/min.
Počet os: 4

Zenotec Select S1 / S2
- automatická laboratorní frézovací jednotka
- suché i mokré opracování
- frézování kovu v tvrdém stavu
- zásobník na 16 nástrojů
- otevřený systém
- podtlakový senzor (kontrola tahu odsávání)
- při mokrém opracování sklokeramiky lze do přístroje upnout
až 6 bločků
- varianta S2 obsahuje zásobník na 8 bloků, které pomohou
ke zvýšení produktivity Vaší laboratoře
- frézuje z bloků se standardizovaným průměrem 98,5 mm
a sklokeramických bločků
- frézuje: zirkon, translucentní zirkon, plasty, kovy, vosky, sklokeramiku,
lithium disilikát, hybridní materiály

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 490 x 540 x 445 mm (bez zásobníku)
692 x 540 x 445 mm (se zásobníkem)
Hmotnost: 75 kg (bez zásob.) / 95 kg (se zásob.)
Max. otáčky: 60 000 ot./min.
Potřebný tlak: 7 bar, 50 l/min.
Počet os: 5
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Otevřený systém

Rozměr a tvar bloků

Cirkulace chladící kapaliny

Zásobník na bloky

Zásobník na nástroje

Počet os

Výrobce

Obrázek

Název

ano

ano

60 000 ot./min.

6 bar, 50 l/min.

externí

ano, měkký kov

0,3

ano

podkova s výškou 7 cm

není k dispozici

není k dispozici

až 6

4

Rakousko/Německo

Ceramill Mikro

ano

ano

60 000 ot./min.

6 bar, 50 l/min.

externí

upgrade, tvrdý kov

0,3

ano

ano

60 000 ot./min.

7 bar, 50 l/min.

externí

upgrade, tvrdý kov

0,3

ano

standardizovaný
průměr 98,5 mm

standardizovaný průměr
98,5 mm
ano

je k dispozici

je k dispozici

až 16

5

Lichtenštejnsko

Wieland Select S1

není k dispozici

není k dispozici

až 6

4

Lichtenštejnsko

Wieland Mini

Frézovací přístroje

- sintrovací pec s možností sintrování kovu Sirona inCoris CC
a Dentsply Crypton
- oproti konkurenci je zde možné sintrovat zirkon i kov díky unikátnímu patentu
- nový super speed program, zásadně snižuje sintrovací čas - jedná se
o nejrychlejší pec na trhu
- možné využití i v ordinaci, TZI můstky a individuální abutmenty
- jednotlivé členy pouze za 10 min., 9členný můstek za 60 min.

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 500 x 565 x 820 mm
Hmotnost: 80 kg
Max. teplota: 1 650°C
Rychlost zahřívání: 99°C/min.
Počet sintrovacích misek: 2 (zirkon)

Programat S1 1 600
- sintrování zirkonu
- sintrování sólo jednotlivých členů za 75 min.
a můstků za 90 min.
- speed programy pro plně anatomické náhrady s vyšší translucencí
- snadné ovládání díky kombinaci membránových tlačítek a grafického
displeje
- power saving technologie - oproti konkurenčním pecím šetří až 64% energie
na jednom sintrovacím procesu
- kompaktní design založený na platformě Programat
- OSD operační displej
- odnímatelná hlava pece pro snadnou údržbu
- USB konektor
- vzdálené ovládání přes PC/laptop pomocí softwaru PrograBase2

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 430 x 420 x 570 mm
Hmotnost: pouze 28 kg
Max. teplota: 1 600°C
Rychlost zahřívání: 90°C/min.
Počet sintrovacích misek: 1 sintrovací stolek

Sintrovací pece

inFire HTC speed

Sintrovací pece

Mihm Vogt HT/
HT Speed
- sintrovací pec pro sintrování zirkonových náhrad
- konvenční nebo rychlý program
- LCD displej
- možnost uložení 25 sintrovacích programů
- sintrovací křivka může obsahovat až 4 kroky
- u této pece lze nastavit automatické spuštění sintrování

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 500 x 600 x 800 mm
Hmotnost: 75 kg
Max. teplota: 1 650°C
Rychlost zahřívání: 30°C/min. / 99°C/min.
Počet sintrovacích misek: 1

Mihm Vogt Tabeo
- sintrovací pec pro konvenční sintrování zirkonu
- sintrovací křivka může obsahovat až 4 kroky
- možnost uložení 9 sintrovacích programů
- kompaktní rozměry

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 400 x 400 x 600 mm
Hmotnost: 55 kg
Max. teplota: 1 650°C
Rychlost zahřívání: 30°C/min.
Počet sintrovacích misek: 1

- menší sintrovací pec umožňující sintrování zirkonu a translucentního
zirkonu pomocí konvenčního nebo rychlého sintrovacího procesu
- sintrovací křivka může obsahovat až 4 kroky
- maximální teplota sintrování: 1 650°C
- možnost uložení 9 sintrovacích programů
- u této pece lze nastavit automatické spuštění sintrování

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 390 x 500 x 720 mm
Hmotnost: 58 kg
Max. teplota: 1 650°C
Rychlost zahřívání: 30°C/min. / 70°C/min.
Počet sintrovacích misek: 1

Ceramill Argotherm 2/ Therm 3
Ceramill Argotherm 2
- sintrování kovu SINTRON
- pouze pomalé sintrování (cca 6 hodin)
- sintrování pod ochrannou atmosférou argonu
- aktivní chlazení po skončení sintrovacího procesu
- velmi jednoduché ovládání
- kontrolní programy
- minimální spotřeba argonu

Ceramill Therm 3
- sintrování zirkonových materiálů
- 9 programů
- až 3 sintrovací misky najednou

Technické parametry
Rozměry (š x h x v): 468 x 461 x 480 mm
Hmotnost: 30 kg
Max. teplota: 1 550°C
Počet topných těles: 4
Počet sintrovacích misek: 1 patentovaný Argovent pro sintrování
		
pod ochrannou atmosférou

Sintrovací pece

Mihm Vogt HT-S/HT-S Speed

28
sintrovací stojánek+
kalibrační sada

80

sintrovací miska ø 12 cm,
200 g zirkonových perel

Součástí balení

430 x 310 x 570

ano

ne

4

ne

OSD

1 - 90°C/min.

20

Hmotnost v kg

500 x 802 x 565

ano

Vysoušecí programy

Rozměry (š x v x h) v mm

ano

Časovač automatického
zapnutí

6

ano

RS232 rozhraní

Topná tělesa

LCD

1 - 99°C/min.

Displej

Rychlost zahřívání

30

118 - 240 V
50/60 Hz

200 - 240 V
50/60 Hz

Napájecí napětí

Programy

1 800 W

1 miska

1 600°C

Lichnštejnsko

Programat S1
1 600

2 500 W

ø 12 cm

2 sintrovací misky,

1 650°C

Německo

inFire HTC speed

Maximální výkon

Kapacita

Maximální teplota

Výrobce

Obrázek

Název

1 650°C

Německo

Mihm Vogt Tabeo

1 - 30°C/min.

1 - 30°C/min
31 - 99°C/min.

55

400 x 600 x 400

ne

ano

4

za příplatek

sintrovací miska Ø 12 cm,
200 g zirkonových perel

75

500 x 780 x 600

ano

ano

6 rychlých těles

ano

LCD, zobrazeny všechny kroky
sintrovací křivky

9 individuálních

220 - 240 V
50/60 Hz

1 720 W

30 individuálních

220 - 240 V
50/60 Hz

3 800 W

2 sintrovací misky
Ø 12 cm

1 650°C

Německo

Mihm Vogt HT/
HT Speed

sintrovací miska
+ zirkonové perly

58

390 x 720 x 500

ne

ano

4 rychlá tělesa

ano

LED

1 - 30°C/min.
31 - 70°C/min.

9 individuálních

200 - 240 V
50/60 Hz

2 000 W

sintrovací miska
Ø 10 cm , cca 20 členů

1 650°C

Německo

Mihm Vogt HT-S

miska Argovent
+ perly + kleště

80

500 x 802 x 565

není nutné

ne

4

ne

dotykový

5 - 40°C/min

-

220 - 240 V
50/60 Hz

3 500 W

1 miska

1 550°C

Rakousko/Německo

Ceramill
Argotherm 2

Sintrovací pece

sintrovací miska
+ perly

30

468 x 461 x 480

ano

ne

4

ne

dotykový

5 - 40°C/min

9

220 - 240 V
50/60 Hz

3 500 W

3 misky

1 530°C

Rakousko/Německo

Ceramill
Therm 3

- skener s novou kamerou (hmotnost pouze 100 g)
- kontinuální snímání obrazu
- Speed spray - vytváří velmi slabou vrstvu, čitelnou pro kameru
(jako u kamery Bluecam)
- velmi snadné a rychlé skenování
- intuitivní software APOLLO DI connect
- vysoce kvalitní dotyková obrazovka 21“
- otevřený systém - export dat do STL formátu
- cenově nejpřijatelnější scanner na trhu

CEREC Omnicam
- revoluční skenování bez kontrastního prášku
- ergonomický tvar kamery zaručuje vynikající manipulaci v ústech
pacienta
- videosekvenční skenovaní umožňuje naskenovat velmi rychle celou
čelist pacienta
- velmi snadné skenování, umožní rychlejší adaptaci CAD/CAM systému
ve Vaší praxi
- skenovaní ve 3D i ve 2D,
- lze použít i jako intraorální kamera
- vysoká kvalita zobrazení, snímky jsou v reálných barvách
- velmi dobrá orientace v pracovním modelu díky barevnému zobrazení
- barevná 3D vizualizace zlepšuje komunikaci mezi pacientem
a ošetřujícím
- k dispozici ortodontický software

Intraorální skenery

Apollo DI

Intraorální skenery

TRIOS Standard
TRIOS Color
TRIOS 3
- řešení digitálního otiskování
- umožňuje zubním lékařům zachytit kompletní situaci a odeslat ji
jako přesný 3D digitální model pro odborné navrhování a výrobu
v laboratoři
- poskytuje flexibilní výstup, který dorazí přímo do Dental System
Inboxu™
- skenovaná data se zobrazují v reálném čase na multidotykové
obrazovce, která je optimalizována pro práci v rukavicích
- vysoce přesná kamera pro rychlé skenování 3D snímků pro vytvoření
finálního 3D modelu
- snadná manipulace
- wifi připojení
- v kameře je zabudovaný pohybový senzor pro jednodušší manipulaci
s přístrojem
- dle varianty umožňuje černobílé nebo barevné snímání
- jako jediný ios na trhu umožňuje autoklávování skenovacích nástavců,
které se vkládají do úst pacienta
- nejnovější model TRIOS 3 disponuje extrémní rychlostí snímání
a zmenšenou skenovací částí
- k dispozici také software pro samostatné zpracování dat přímo v ordinaci

BEGO Varseo
- první 3D tiskárna na trhu určená a vyvinutá
pro dentální užití
- veškeré materiály jsou certifikovány pro výrobu
dentálních výrobků
- polymerizuje za pomoci projektoru, což umožňuje
razantní zkrácení doby tisku
- patentovaný systém výměnných cartridge
- velikost tištěného objektu 96 x 54 x 85 mm
- SW CAMBridge od výrobce 3shape

3D tisk

3D TISK

Family
®

FULL CONTOUR ZIRCONIA

Zirlux Polishing kit

Vysoce kvalitní produkty pro protetiku na implantátech.
~ Abutmenty
~ Skenovací tělíska
~ Titanové báze pro individuální abutmenty vyráběné metodou CAD/CAM
~ Šroubky
~ Spalitelné komponenty
~ Provizorní abutmenty
~ Laboratorní repliky
~ Otiskovací kapny
~ Vhojovací válečky
Pro návrh individuálních abutmentů Vám poskytneme virtuální knihovnu pro Vaši CAD aplikaci.
DESS komponenty jsou kompatibilní s těmito implantačními systémy:
• Nobel Bränemark®
• Nobel Replace®
• Nobel Active™ Nobel Replace® CC Implants
• Straumann® Soft Tissue Level a Synocta®
• Straumann® Bone Level®

• Astra Tech™ Osseospeed™
• Dentsply Friadent® Xive®
• Dentsply Ankylos® C/X
• Zimmer Screw-vent® Mis®

• 3i® Certain®
• 3i® Osseotite®
• Biohorizons®
• Multi-unit® abutments

Prohlédněte si video:

ŘEŠENÍ DIGITALIZACE PRO STOMATOLOGICKÉ ORDINACE & LABORATOŘE

www.3shapedental.com
wwww.sirona.com

www.amanngirrbach.com
www.vhf.de

www.bego.com

www.wieland-dental.de

www.ivoclarvivadent.cz
www.zirlux.com

Richard Doležal
Pavel Votlučka

CAD/CAM specialista		

tel.: 602 389 088		

e-mail: richard.dolezal@henryschein.cz

CEREC Sirona specialista		

tel.: 732 469 709		

e-mail: pavel.votlucka@henryschein.cz

HENRY SCHEIN s.r.o.

AZ Tower, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno			

www.henryschein.cz

zelená linka: 800 700 097

Černokostelecká 2085/24, 100 00 Praha 10

obchod@henryschein.cz

