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DRIVEN BY LABOR

PATIENT
O futuro da odontologia é digital. Ao mesmo tempo em que a
digitalização exige mudanças, ela também oferece oportunidades
lucrativas. Tendências como a demanda por restaurações diretas
para restaurações simples ameaçam acabar com as estruturas já
estabelecidas e os limites clássicos entre o laboratório e o dentista.
No entanto, novas formas de colaboração estão surgindo graças
à digitalização, beneficiando igualmente técnicos dentários e
dentistas - e sempre com o foco no bem-estar do paciente.
Para uma comunicação ideal entre as duas partes, a Amann
Girrbach desenvolveu a plataforma AG.Live, que oferece
infraestrutura e gerenciamento de casos de pacientes com um
nível de consistência e eficiência nunca visto antes. E a expertise
do técnico dentário fica sempre à disposição do dentista.
Todos os produtos novos e existentes da Amann Girrbach estão
conectados à AG.Live, a fim de garantir um fluxo de trabalho
impecável e uma colaboração perfeita entre o laboratório e a
clínica ― Zero Gravity Dentistry.

> mais informações na página 213

CADEIA FUNCIONAL DE PRECISÃO.
Fixação anatomicamente correta em relação ao eixo do crânio

Preciso, estável e comprovado
milhares de vezes

Modelo de precisão – rápido e
econômico

O scanner de alto desempenho para
escaneamento aberto com articulador

O software de construção
inteligente

_ Fixação anatomicamente correta em relação ao eixo do crânio
em apenas dois minutos

_ Oferece todas as funções para
analisar os espaços livres e
padrões de movimento

_ Supera a expansão do gesso,
economizando tempo
de retificação

_ Fixador universal integrado para todos
os tipos de articuladores comuns
garante flexibilidade máxima

_ Transferência da situação oral
para o articulador Artex sem
nenhuma perda

_ Função de desvio lateral variável
de folga transversal, ajustável

_ Economiza tempo produzindo
a arcada dentária em apenas
6 minutos (tempo de trabalho)

_ Controle inteligente da altura de
escaneamento para um alinhamento
ideal dos modelos no campo de escaneamento oferece a maior segurança
possível no processo

_ Economia de tempo significativa através do fluxo de trabalho
intuitivo conforme os princípios da
tecnologia odontológica

_ Reduz ou economiza tempos de
retificação na boca do paciente,
graças à mais alta precisão

_ Leve e estável graças à construção em carbono para um
manuseio perfeito

_ Base perfeita e sem falhas para
a digitalização

_ Scanner HD por sensor 3D com
tecnologia Blue Light e resolução
variável garante resultados perfeitos e
reproduzíveis
_ "DNA Speed Scanning" permite um
escaneamento da arcada completa
com resultados totalmente utilizáveis
em apenas 18 segundos

¹ artex® facebow

¹ artex®

¹ giroform®

¹ ceramill® map

_ A coordenação perfeita com
processos de escaneamento e
CAM garante um fluxo de trabalho
contínuo
_ Artex CR virtual com gama ilimitada de funções
_ Orientação automática do usuário
para segurança máxima do processo e operação simples

Materiais CAD/CAM para as mais
altas exigências de qualidade e
estética
_ Óxido de zircônio para altas
expectativas – estético, econômico
e eficiente
_ Metal sinterizado CoCr e metal
duro para a produção de restaurações de metal não precioso
_ Resinas para restaurações provisórias e placas miorrelaxantes
_ Cerâmica híbrida que combina as
propriedades positivas de compósitos e cerâmicas

Unidades fresadoras de
5 eixos para uma produção
interna perfeita no
laboratório

A Full Service Unit com a maior economia de tempo possível
_ Máxima economia de tempo no gerenciamento de recursos, graças ao
gerenciamento automático de ferramentas e materiais
_ Extremamente conveniente, devido à troca automática entre processamento em molhado e a seco, além de limpeza automática

_ Gama de indicações máxima
_ Rapidez e eficiência, graças às
estratégias de controle e fresagem otimizadas para aplicações
dentárias
_ Construção monocoque garante
estabilidade absoluta e processamento de baixa vibração

_ Gama completa de aplicações graças ao portfólio de materiais que atende ao máximo de aplicações
_ Preparado para o futuro, graças ao desenvolvimento contínuo do software e aos portfólios de suportes expansíveis

Os fornos de sinterização conferem à substância as propriedades de material necessárias
_ Diversas opções para o uso de
rotina — desde o ciclo de sinterização rápida em até 20 minutos
até a sinterização já conhecida de
um dia para o outro
_ A sinterização inteligente atende
às mais altas exigências em
estética e resistência

¹ ceramill® matik
¹ ceramill® motion 3

_ Preparado para o futuro, graças à
expansão contínua dos módulos
de atualização

¹ ceramill® therm s

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® mind

DESIGN (CAD)
OCLUSÃO VIRTUAL

WORKFLOW CLASSIC

ENTRADA DE DADOS

ESCANEAMENTO
DE PRECISÃO

SELEÇÃO DO MATERIAL

PRODUÇÃO

ACABAMENTO

COMPARTILHAMENTO
DE CASOS

WORKFLOW 100 % DIGITAL
Materiais de impressão 3D
O arco facial digital
_ Oferece a base para praticamente todas as indicações na
odontologia
_ Fluxo de trabalho simples
e intuitivo via WiFi
_ Transferência de dados digitais
para o sistema
CAD/CAM

Light Curing Box

O scanner intraoral (IOS) fácil
de utilizar

Validação meticulosa do material
para resultados excelentes

A impressora 3D de alta velocidade para materiais dentários

_ Pequeno, leve e rápido, este IOS
é perfeitamente adequado para a
restauração simples e oferece a
possibilidade de realizar tratamentos
no mesmo dia (Same Day Dentistry)

_ Grande seleção de materiais de
impressão 3D NextDent coordenados garante a mais ampla gama de
aplicações na rotina do laboratório

_ Resultados de impressão excelentes com precisão máxima, graças aos fluxos de trabalho, máquinas, materiais e acessórios
coordenados

_ Totalmente integrado no software de
laboratório Ceramill e AG.Live para
uma gestão de casos ideal
_ Conforto máximo para dentista e
paciente

_ Gerenciamento inteligente de
materiais e opções de pós-processamento coordenadas simplificam
o uso desses materiais

_ Impressão até 3 vezes mais rápida graças à tecnologia Figure 4™ para alta produtividade e flexibilidade

_ Amortização rápida, devido ao mais amplo espectro de materiais e indicações, além dos baixos custos fixos e de investimento

MATERIAIS CAD/CAM
ÓXIDO DE ZIRCÔNIO

¹ zi white

¹ zolid gen-x

¹ zolid ht+ preshade

¹ zolid ht+ white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid fx white

¹ zolid fx multilayer

¹ zolid drs multilayer

¹ ceramill ti
Starbond Ti 5 Disc

¹ ceramill ti-forms

METAIS

¹ ceramill sintron

6

¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

POLÍMEROS/CERA

¹ ceramill a-temp
multilayer

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-temp

¹ ceramill a-splint

¹ ceramill a-cast

¹ ceramill wax

¹ ceramill peek

¹ ceramill m-plast

HÍBRIDOS

RESINAS PARA
IMPRESSÃO 3D

CERAMICS

VITA SUPRINITY® PC

VITABLOCS® Mark II /
TriLuxe Forte

VITA ENAMIC®
VITA ENAMIC® multiColor

Next Dent

7

8

"O diagnóstico funcional
profissional requer instrumentos adequados. E eu só
uso os melhores instrumentos para os meus pacientes."
Priv.-Doz. Dr. M. Oliver Ahlers CMD-Centrum
Hamburg-Eppendorf, Alemanha

®
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SISTEMA ARTEX –
A COMUNICAÇÃO PERFEITA
ENTRE DENTISTA, TÉCNICO
DENTÁRIO E PACIENTE
Trabalhar com um articulador é essencial
para atingir a precisão máxima de ajuste
para próteses funcionais. O sistema Artex
é conhecido mundialmente por ser totalmente funcional e confiável e, para dentistas e técnicos de prótese dentária, ele
representa uma ajuda eficaz no registro
de relações estáticas da mandíbula e na
simulação de movimentos da mandíbula.
Para a melhor comunicação possível
entre o dentista e o técnico dentário.
Para o máximo em segurança e precisão.
Para oferecer ao paciente um serviço
perfeito.
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artex® system

COMPONENTES DO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO

�artex® facebow
Determinação da posição do maxilar superior em relação
ao eixo do crânio

Arco facial digital para processamento rápido de dados
e redução do retrabalho manual

�artex®

�splitex®

Articulador de gerenciamento de modelos e simulador
de mastigação

Intercambiabilidade de articuladores Artex

�artex® anterior guide
Garante a função correta dos dentes anteriores

11

artex® facebow

FIXAÇÃO ANATOMICAMENTE CORRETA DA RELAÇÃO CRÂNIO AXIAL EM APENAS
DOIS MINUTOS
Arco facial Artex, suporte de
transferência e articulador
formam uma unidade de comunicação. O dentista determina
a posição do maxilar superior
em relação ao eixo do crânio
através do arco facial Artex.
Esta variável anatomicamente
importante é fixada com rapidez e precisão no suporte de
transferência. Assim, ela fica
protegida para o transporte da
clínica para o laboratório, onde
os modelos são usados no articulador Artex de modo análogo
ao paciente.

_A transferência do modelo do maxilar superior, orientada pelo eixo do crânio, transfere
a posição real da arcada para o articulador com precisão, reduzindo consideravelmente
o tempo de retificação na boca do paciente
_Reprodutibilidade confiável da posição arbitrária do eixo, graças ao suporte da glabela
almofadado de Leipzig
_Relação crânio axial correspondente à anatomia do paciente determinada em apenas
dois minutos
_Suporte de articulação 3D rápido e seguro

Inserção do garfo de mordida

12

Arco facial colocado no paciente

Retirada do suporte de articulação
com registro do garfo de mordida do
arco facial

GERENCIAMENTO DE MODELOS

artex® facebow

O ARCO FACIAL ARTEX – A MELHOR MANEIRA DE OBTER UM REGISTRO
ANATOMICAMENTE CORRETO DA RELAÇÃO CRÂNIO AXIAL DO PACIENTE
1

Preparação do arco facial:
Fixar a barra da glabela na posição
posterior. Montar o suporte de articulação e fixar em posição vertical com
um parafuso borboleta

5

Aproximar o arco facial Artex do rosto
do paciente

9

Mover o suporte de articulação até o
garfo de mordida e apertar o parafuso borboleta para fixar a posição do
maxilar superior

2

Preparar o garfo de mordida em
banho-maria

6

Introduzir as pontas de ouvido no
meato acústico externo, ao mesmo
tempo em que desliza as laterais do
arco facial aproximando-as, e fixe na
posição correta apertando o parafuso
de bloqueio.

10

A aplicação do arco facial leva apenas
2 minutos

3

Introduzir o garfo de mordida na boca
do paciente

7

Colocar o adaptador na glabela, aplicando uma leve pressão com o polegar até atingir a marcação na barra
da glabela. Para fazer isso, o paciente
deve estar encostado.

11

Remover o arco facial e retirar o
suporte de articulação juntamente
com o registro do garfo de mordida

4

Posicionar o garfo de mordida na
arcada dentária superior

8

Fixar a barra da glabela apertando o
parafuso na barra com a mão livre

12

Fixar o registro do garfo de mordida
em uma base de gesso na mesa de
transferência para o transporte seguro até o laboratório odontológico da
posição do maxilar superior.
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ARCO FACIAL DIGITAL NO FLUXO DE TRABALHO CERAMILL

O Zebris for Ceramill pode
ser usado como arco facial
digital, porém também
oferece diversas outras
funções.
Assim, o sistema JMA
Optic forma a base para
praticamente qualquer
indicação – desde restaurações simples até o escaneamento de modelos livres
com um scanner intraoral,
bem como restaurações de
grande extensão ou placas.
Graças à transferência de
dados automática para o
sistema Ceramill e à transferência direta resultante
para o articulador, o Zebris
for Ceramill pode ser integrado da maneira ideal no
fluxo de trabalho diário,
reduzindo o pós-processamento manual da restauração. No geral, o resultado é
um fluxo de trabalho simples e seguro, que pode ser
aplicado de forma lucrativa
na rotina de trabalho diárias.

_Registro preciso da situação individual da arcada como base para praticamente todas as
indicações – desde a restauração individual até placas funcionais
_Fluxo de trabalho simples e intuitivo via WiFi – integração rentável nas rotinas diárias
_Dados funcionais digitalizados com precisão garantem próteses perfeitas – reduzindo o
pós-processamento manual no paciente e simplificando a colaboração com o laboratório

VÍDEO

VÍDEO

Registro básico

Registro
avançado

O módulo de software Ceramill M-Pass
oferece a possibilidade de transferir
com exatidão movimentos complexos
da mandíbula para o Ceramill Mind.
Os sistemas de registro Zebris permitem registrar todos os movimentos da
mandíbula. Os dados registrados são
importados sem perdas para o sistema Ceramill.
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Com o suporte de transferência exclusivo, é possível transferir a posição
individual do maxilar superior para
qualquer articulador mecânico.

A bandeja do sistema permite armazenar os componentes de medição com
segurança, além de poder ser usada
simultaneamente como estação de
carregamento indutivo para o arco
facial. O sistema pode ser conectado
opcionalmente a uma interface USB
ou via WiFi, completamente sem fio.

GERENCIAMENTO DE MODELOS
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RESTAURAÇÕES LIVRES DE PROBLEMAS PRESSIONANDO UM BOTÃO – 100% DIGITAL
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O FLUXO DE TRABALHO DIGITAL
A restauração perfeita a partir da clínica odontológica.

DENTISTA

LABORATÓRIO

PRÓTESES PERFEITAS

1.	Registro dos padrões de movimento
do paciente
2. Registro da posição maxilar
3. Exportação de dados digitais

1. Importação e visualização de dados
2. Representação da posição maxilar
3.	Programação automática do articulador

Garantia da máxima precisão de ajuste.
raticamente nenhum pós-processamento manual necessário.
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artex® articulators

SIMULADORES SENSÍVEIS DE MOVIMENTOS - PRECISOS, ESTÁVEIS E
COMPROVADOS MILHARES DE VEZES
A prótese dentária fabricada
pelo técnico dentário no articulador deve funcionar intraoralmente. Os articuladores
Artex oferecem uma opção de
alta precisão para a reprodução
exata de padrões de movimentos dos receptores do paciente.
O design leve e estável simplifica e acelera o trabalho no
modelo, ao mesmo tempo em
que reduz o trabalho no paciente e aumenta significativamente
seu conforto.
Graças à precisão confiável, à
flexibilidade e ao manuseio simples e ergonômico, os articuladores Artex são os simuladores
de mastigação mais usados no
mundo.

_Sistema de placas de montagem magnéticas integrado
_Altura interior de 126 mm – a área de trabalho grande oferece espaço suficiente para
a montagem dos modelos
_Triângulo de Bonwill com comprimento lateral de 110 mm – composto pela distância
intercondilar e ponto incisal
_Marcação do centro do plano oclusal
_Pino de orientação incisal escalonado e ajustável (-5 mm até +10 mm)
_Pino de suporte para componente superior aberto do articulador Artex
_Leve e estável graças à construção em carbono (CN, CT, CPR, CR)

A relação central reproduzível garante posições seguras de início e fim de cada
movimento da mandíbula. O articulador Artex pode identificar, verificar e remover quaisquer interferências menores que 20 μm.
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Arco facial e articuladores Artex – a unidade de comunicação para produzir
restaurações da mesma maneira que no paciente

GERENCIAMENTO DE MODELOS

artex® articulators

VISÃO GERAL DE TODOS OS ARTICULADORES ARTEX

Construção Arcon

Gráfico de dados

Sem construção Arcon

Artex CR

Artex CPR

Artex CT

Artex CN

Artex BN

SCI (inclinação condilar
sagital)

-20° a +60°

-20° a +60°

-15° a +60°

35°

35°

Ângulo de Bennett (HCI)

-5° a +30°

-5° a +30°

0° a +20°

15°

15°

Protrusão

0 a 6 mm

–

–

–

–

Retrusão

0 a 2 mm

0 a 2 mm

–

–

–

ISS
(desvio lateral imediato)

0 a 1,5 mm
(por lado)

–

–

–

–

Distração

0 a 3 mm

0 a 3 mm

–

–

–

Alavanca cêntrica
para semieixos

Alavanca cêntrica
para semieixos

"Click" cêntrico

"Click" cêntrico

"Click" cêntrico

Clipe Arcon

Clipe Arcon

Placa cêntrica

Placa cêntrica

Placa cêntrica

sim

sim

sim

não

não

Prevenção de separação
inadvertida dos braços superior e inferior do articulador em posição cêntrica
aberta, através de:
Pinos arbitrários para
transferência direta com
o arco facial Artex

50,000
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Execução cêntrica

E
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artex® articulators

EM CONSTRUÇÃO ARCON

Os articuladores Artex em construção Arcon são baseados na anatomia humana. Assim, as esferas condilares se encontram no componente inferior do articulador e a superfície da guia condilar no componente superior. Os elementos da guia condilar podem ser ajustados
com registros individuais de posicionamento.

artex® cr

ARTICULADOR DE GERENCIAMENTO DE MODELOS
E UNIDADE UNIVERSAL DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA
_Oferece todas as possibilidades de ajuste para reproduzir os
espaços e o padrão de movimento individual dos pacientes
_Articulador Artex Carbon inteiramente ajustável com as
seguintes funções adicionais:
_Função de desvio lateral variável de folga transversal,
ajustável de 0 até 1,5 mm (para cada lado)
_Protrusão variável, ajustável de 0 até 6 mm
_Retrusão variável, ajustável de 0 até 2 mm
_Distração para a descarga das articulações temporomandibulares comprimidas de 0 até 3 mm
_Ideal para a análise de modelo, fabricação e correção de
placas
_Inclinação da trajetória condilar, ajustável entre -20° e +60°
_Ângulo de Bennett ajustável entre -5° e +30°

artex® cpr

DISPOSITIVO DE BASE ARCON
_Articulador Arcon parcialmente ajustável com 3 posições
de trabalho sem tombar
_Bloqueio rápido em posição cêntrica, com alta precisão,
graças ao semieixo de guia mecânica
_Pinos arbitrários para transferência direta com o arco facial
Artex
_Inclinação da trajetória condilar, ajustável entre -20° e +60°
_Distração para a descarga das articulações temporomandibulares comprimidas de 0 até 3 mm
_Clipe Arcon, que impede a separação dos braços superior
e inferior do articulador em posição cêntrica aberta
_Ângulo de Bennett ajustável entre -5° e +30°
_Retrusão variável contínua, pode ser definida de 0 até
2 mm
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artex® articulators

TIPO NÃO ARCON

Uma característica dos articuladores Artex do tipo não Arcon é o manuseio fácil e confiável. Ao contrário dos articuladores do tipo
Arcon, a esfera condilar se encontra no componente superior do articulador e a superfície da guia condilar no componente inferior.
Assim, a anatomia do paciente é "invertida de cabeça para baixo" e os componentes superior e inferior dos articuladores não Arcon
formam uma única unidade com posição cêntrica aberta.

artex® ct

DISPOSITIVO DE BASE NÃO ARCON
_Articulador não Arcon parcialmente ajustável
_Inclinação da trajetória condilar, ajustável entre -15° e 60°
_Ângulo de Bennett ajustável entre 0° e 20°
_Bloqueio rápido em posição cêntrica – "click"
_Pinos arbitrários para a adaptação do arco facial

artex® cn

DISPOSITIVO DE BASE NÃO ARCON
_Manuseio simples e agradável
_3 posições de trabalho, sem tombar
_Bloqueio rápido em posição cêntrica – "click"
_Inclinação da trajetória condilar, fixa a 35°
_Ângulo de Bennett ajustável entre 0° e 20°

artex® bn

DISPOSITIVO DE BASE NÃO ARCON
_Componentes funcionais precisos em alumínio e aço
inoxidável
_Sistema de placas de montagem magnéticas integrado
_Côndilo fixo com raio de 19 mm
_Inclinação da trajetória condilar média, fixa a 35°
_Ângulo de Benett fixo de 15°
_Bloqueio rápido em posição cêntrica – "click"
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splitex® calibration

CALIBRAÇÃO PRECISA DOS ARTICULADORES ARTEX

Com a chave Splitex e o jogo
de placas Splitex, todos os
articuladores Artex podem ser
ajustados quanto à compatibilidade construtiva. A calibração
métrica é feita com o sistema
de placas magnéticas. A precisão da calibração é tão alta
que os desvios são inferiores
a 10 μm. Assim, os modelos
podem ser montados e trocados com precisão em qualquer
Artex calibrado.
A possibilidade de ajustar os
articuladores Artex simplifica
consideravelmente a transferência do modelo entre a clínica e o laboratório. Se ambas as
partes dispõem de um articulador calibrado, basta apenas
transportar os modelos e não
mais o articulador completo.
Isto não só protege o articulador contra problemas de
manuseio, como também reduz
custos de transporte.
_Calibração de alta precisão de articuladores Artex graças a tolerâncias inferiores a 10 μm
_Poupa os articuladores, aumentando a sua rentabilidade
_Simplifica o envio (só os modelos) e aumenta o fluxo de informação
_As contraplacas Splitex impedem as imprecisões de adaptação provocadas pela expansão
do gesso e garantem uma adaptação rápida e precisa a placas metálicas Splitex

Chaves Splitex

20

Contraplacas Splitex em preto ou
branco

Conjunto de placas Splitex para a
versão em carbono

GERENCIAMENTO DE MODELOS

splitex® calibration

CALIBRAÇÃO SPLITEX

1

Remover placas para modelos, ímãs e
suportes de ímãs das partes superior
e inferior do articulador Artex

5

Isolar a superfície de carbono na área
da placa adesiva, aplicando uma fina
camada de vaselina

9

Aplicar duas linhas de cola perto do
centro da placa Splitex

2

Substituir os suportes de ímãs pelas
placas de montagem e fixar com parafusos nas partes superior e inferior do
articulador Artex

6

Parafusar a placa adesiva na parte
inferior do articulador Artex

10

Fechar o articulador Artex e deixar a
cola secar

3

Parafusar a placa Splitex TOP na parte
superior do articulador Artex

7

Colocar o articulador Artex invertido de cabeça para baixo e montar a
chave Splitex

11

Calibrar outros articuladores Artex
com a chave Splitex conforme a
mesma métrica

4

Inserir o suporte do ímã Splitex e o
ímã na placa TOP

8

Colocar a placa de ajuste mandibular
Splitex sobre a chave

12

Os modelos podem ser transferidos de
um articulador Artex calibrado para o
próximo, uma vez que cada técnico e
cada dentista tem seu próprio articulador Artex
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artex® incisal guidance

PROTEGE OS DENTES POSTERIORES E GARANTE A GUIA INCISAL CORRETA

A guia incisal Artex é usada
para fabricar restaurações
funcionais na região dos dentes anteriores, já que a função
incisal correta é o pré-requisito
para uma restauração duradoura dos dentes posteriores e
para a conservação dos dentes
posteriores residuais. Com
os modelos de diagnóstico é
possível determinar a guia incisal-canina antes de retificar os
dentes e transferir os valores
de ajuste da unidade de guia
incisal personalizada.
A guia incisal personalizada foi
integrada no sistema Ceramill
CAD/CAM sem limitações e faz
parte do articulador virtual
Ceramill Artex.

_Reproduz a guia incisal do paciente
_Garante a função incisal correta e protege os dentes posteriores contra sobrecarga
_Evita fraturas na cerâmica provocadas por sobrecarga
_Também indicado para criar a guia em restaurações posteriores
_Evita a retificação excessiva
_Componente do articulador virtual Ceramill Artex

Ajuste da guia incisal personalizada
no canino com modelos de diagnóstico - dentes posteriores em desoclusão
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Grupo anterior preparado com guia
incisal-canina personalizada

Plataforma de guia incisal personalizada no Ceramill Artex. As técnicas
de trabalho virtual e analógico são
idênticas

ceramill® artex

A INTERFACE FUNCIONAL ENTRE A TECNOLOGIA DENTÁRIA MANUAL E DIGITAL

O trabalho no articulador é o
padrão para a produção manual de próteses dentárias no
laboratório. A fim de atingir a
mesma qualidade ao trabalhar
virtualmente, nada é mais lógico e consistente do que utilizar
um sistema CAD/CAM. O articulador virtual "Ceramill Artex"
serve como uma ponte entre as
técnicas manual e digital.
O par de modelos no articulador Artex é transferido para o
scanner Map 600+ mantendo o
mesmo modo do Artex através
do kit de transferência Ceramill;
em seguida, ele é escaneado
na proporção adequada. Assim,
as opções de movimento do
Artex CR são sincronizadas
digitalmente e manualmente.
Estruturas interferentes podem
ser removidas, reduzindo ao
mínimo a retificação demorada
na boca do paciente.

_Artex CR virtual para uma entrada rápida no mundo digital
_O articulador virtual oferece o mesmo escopo de funções do Artex CR real
_Kit de transferência Ceramill garante uma transferência livre de perdas dos dados do paciente
para o scanner
_O cálculo da construção totalmente anatômica é feito de maneira dinâmica e estática, levando
em consideração os antagonistas e os valores ajustados do articulador
_O espaço para a reconstrução de porcelana é previsto automaticamente durante a construção

Modelos no Artex CR real

Modelo no fixador Artex

Modos de ajuste no Artex CR virtual

 www.amanngirrbach.com/downloads

23

®
² giroform system

SUPERA A EXPANSÃO DO
GESSO DE FORMA FÁCIL,
RÁPIDA E PRECISA
A precisão de ajuste da prótese dentária depende muito da precisão dos
modelos. No entanto, esta é a área em
que a expansão do gesso representa a
maior causa para erros. Os efeitos da
expansão do gesso ficam evidentes na
boca do paciente através de problemas
com o ajuste da prótese, como áreas de
tensão. O Giroform supera a expansão
do gesso do segmento maxilar, proporcionando assim um modelo verdadeiro
da situação da boca do paciente. O sistema Giroform oferece um sistema de
fabricação de modelos perfeito e de alta
qualidade para o mercado da tecnologia
odontológica. Através de procedimentos
padronizados e otimizados, o Giroform
garante uma qualidade permanente e
reproduzível.

24

GERENCIAMENTO DE MODELOS

giroform® system

COMPONENTES DO SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE MODELOS

�giroform® pin drill

�giroform® base plates

Fabricar modelos de precisão perfeitos, de forma simples
e rápida

Placas de plástico de dimensões estáveis para tomada de
impressão e superação da expansão do gesso

�giroform® secondary plates

�giroform® duplicating flask

Placa "split-cast" com ímã resistente à torção e reutilizável

Duplicação de matrizes de modelo em segmentos individuais
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giroform® pin drill

FABRICAR MODELOS DE PRECISÃO PERFEITOS, DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA

A broca perfuradora de pinos
permite localizar de forma
exata, rápida e segura a posição desejada de perfuração.
O processo de perfuração é
iniciado pressionando apenas
um botão. O suporte de placas
é fixado magneticamente, mantendo a posição de perfuração.
Para assegurar a fricção dos
pinos, perfurações idênticas, de
paredes lisas e uniformes, são
executadas na placa de base
do Giroform. A guia precisa do
mecanismo de perfuração também permite uma profundidade
uniforme da mesma. Estas
características especiais do
funcionamento da perfuradora
de pinos Giroform garantem
uma elaboração precisa, rápida
e rentável dos modelos.

_Feixe laser para facilitar o posicionamento da broca
_Suporte de placas de ajuste simples garante uma operação segura e rápida
_Fixação magnética automática do suporte de placas, acionada no início da perfuração
_Avanço automático da broca garante furos idênticos nas placas (0,5 segundo por perfuração)
_Teclas Tip-On ergonomicamente posicionadas para iniciar de maneira conveniente o processo
de perfuração
_Ranhuras guia permitem uma troca fácil das brocas
_Suporte de placas universal para todos os tamanhos e formas de placas de base Giroform
com proteção contra torção

Caixa em aço inoxidável – resistente,
prática e estética
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Feixe laser para facilitar o posicionamento da broca

Fixação magnética automática do
suporte de placas, acionada no início
da perfuração

GERENCIAMENTO DE MODELOS

giroform® system

SUPERANDO A EXPANSÃO DO GESSO

EXPANSÃO INDESEJÁVEL
DO GESSO NA FABRICAÇÃO
DE MODELOS:

1

Situação original da boca do paciente

COMO O GIROFORM
RESOLVE ESTE PROBLEMA?

4

2

Arcada dentária após a expansão do
gesso

5

3

Ao sobrepor o original e a arcada dentária expandida, é possível ver claramente o desvio

6

Eliminar a expansão com
Giroform = eliminar as tensões
do trabalho protético

As posições dos pinos são definidas
com base neste modelo. Ao executar
as perfurações de pinos, isso é transferido de forma fixa e análoga à situação do paciente para a placa Giroform
de dimensões estáveis. Através das
perfurações de pinos, as informações
de posição são armazenadas. A placa
de base do Giroform serve como um
tipo de memória pendrive.

O modelo de gesso da arcada dentária é removido da placa de base
após 30 minutos – ou seja, antes que
a expansão do gesso comece. Dessa
maneira, a arcada dentária pode se
expandir livremente. No entanto,
depois disso, o molde não corresponde mais às perfurações originais na
placa do Giroform.

Depois de serrar ou separar a arcada
dentária, os pinos se encaixam novamente nas perfurações. A seção de
corte serve como uma junta para acomodar a expansão, que agora se limita apenas aos segmentos individuais
e, por isso, não causa mais nenhuma deformação da arcada dentária.
Assim, o modelo segmentado oferece uma base precisa para um trabalho
com ajuste perfeito.
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giroform® base plates

PLACAS DE PLÁSTICO DE DIMENSÕES ESTÁVEIS PARA A FABRICAÇÃO DE
MODELOS SEM EXPANSÃO DO GESSO

O material homogêneo e de
alta precisão da placa permite
executar perfurações suaves e
garante uma orientação precisa
dos pinos.
A superfície plana da placa de
base permite um controle simples da posição do segmento,
através de uma fenda facilmente reconhecível. Além disso,
a possibilidade de reutilizar
a placa de base e o disco de
retenção aumenta ainda mais
a rentabilidade.

Uso múltiplo de placas premium para modelos
antagonistas e placas clássicas
Três perfurações para a fixação do pino
ao trabalhar sem um disco metálico

quadrant

rg
e

Antes de utilizar o gesso, a perfuração do pino é feita na placa
de base, registrando a posição
do segmento individual.

Economiza tempo de trabalho (gesso da base,
mangas e moldes). Placa de base pronta para
usar e disponível em três tamanhos
• L para casos padrão
• XL para arcadas excepcionalmente grandes
• Quadrante para moldagens segmentadas

large

Xla

Usar a placa de base do Giroform significa obter um modelo
já semiacabado. A placa de
base é resistente à expansão,
economiza uma etapa de trabalho e impede a expansão do
gesso.

Economia de custos
Discos metálicos econômicos
e reutilizáveis para placas
de base clássicas

Verificação "split-cast"
conforme uma geometria
cientificamente comprovada
"Split-cast" (modelo
seccionado) triangular
com cunha afilando
até o centro

Fixação por parafuso
não é mais necessária,
o que economiza tempo
Placas de base premium incl.
discos metálicos

_Usar a placa de base do Giroform significa obter um modelo já semiacabado
_Placa de base de formato estável, em vez de correr o risco de uma expansão secundária
do gesso devido ao gesso da base
_Material e resistência da placa proporcionam uma orientação precisa do pino
_Apenas uma quantidade mínima de gesso necessária para a arcada dentária
_A superfície plana da placa de base permite monitorar rapidamente o segmento individual
_A superfície inclinada traseira facilita a introdução no suporte de placas e a retirada
do modelo do articulador
_A placa de base pode ser reutilizada para o modelo oposto

Verificação rápida dos segmentos
individuais. Superfície plana da placa
de base
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Reutilização das placas de base usadas para modelos de dentes antagonistas e placas metálicas não parafusadas como discos de retenção para
modelos de diagnóstico

A inclinação facilita a introdução no
suporte da placa de perfuração e a
retirada do articulador

GERENCIAMENTO DE MODELOS

giroform® system

O SISTEMA QUE ECONOMIZA O DOBRO
DO TEMPO

O SISTEMA QUE ECONOMIZA TEMPO
E MATERIAL

ECONOMIA DO DOBRO DO TEMPO

COMPARAÇÃO DO MODELO GIROFORM
(100% CUSTOS) COM OUTROS MODELOS

Modelo
Giroform 1

19

31 % 12

220 %

+131 %

200 %

18 33 %

160 %

34 %

180 %

115 %

120 %

21

140 %

Modelo clássico de pino
e manga 1

100 %

+98 %

60 %

18

80 %

34 %

40 %

115 %

0%

21

20 %

40

40

Modelo clássico de pino
e manga 2

Minutos

58 min

50

20

0

8

30

Modelo
clássico com
sistema pino
e manga

38 %

31,5 min

25

60

6,5

10

Modelo
Giroform

Disco de retenção/Placa metálica
Adesivo
Gesso da arcada dentária (65 g/90 g)
Tempo de espera
Tempo de trabalho

_O tempo de trabalho real necessário para a fabricação
do modelo é de apenas 6 a 7 minutos
_A base já está completa, graças à placa de base Giroform
de dimensões estáveis, e não requer nenhum tempo de
polimerização
_A segmentação da arcada dentária pode ser iniciada após
pouco mais de 30 minutos

1
2

com disco de retenção
sem disco magnético e de retenção

	Pinos (14 unid.)/Pinos com manga
(14 unid.)
Placa de base/Gesso de base (150 g)

_A quantidade de gesso necessária é reduzida devido à
eliminação de retenções indesejáveis na impressão com
a massa Giroform
_O disco metálico já é fixado na placa de base premium
_Múltiplo uso de placas de base, placas secundárias e
discos de metal
_Já não é necessário gesso para a base
_A placa de base é mais econômica do que o gesso de base
_Não requer adesivos, mangas de guia ou moldagens de
casca
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giroform® system

DESDE A IMPRESSÃO ATÉ O MODELO GIROFORM ACABADO, DE ALTA PRECISÃO,
E A APLICAÇÃO NO ARTICULADOR ARTEX*
1

Aparar a impressão (modelo de
trabalho)

5

Depois de os pinos Giroform terem
ser inseridos nas perfurações, a placa
de base é colocada de lado para ser
usada mais tarde. (Importante na produção de vários modelos)

9

Smartbox – botão de pressão para
dosagem de água e pó de gesso

2

3

A impressão é fixada no porta-impressão com massa Giroform - alinhar a
impressão e aparar o isolamento de
massa

6

Com a placa de base Giroform inserida, o porta-impressão é colocado no
suporte da placa

7

Impressão aparada do maxilar oposto,
no porta-impressão, enquanto são
perfurados os furos para os 8 pinos
para o molde da dentição oposta

Marque as perfurações selecionadas
na placa de base usada (múltiplas
utilizações)

11

10

Smartmix mistura o gesso da arcada
dentária

Maxilar superior e inferior antes de
verter o gesso em cada situação com
placas com os pinos

4

Usando o feixe laser, determine a posição da perfuração e inicie o processo
de perfuração

8

Placa usada com perfurações e pinos
para o modelo oposto

12

Preencher Alpenrock no modelo de
impressão, eliminando quaisquer
inclusões – apenas até a borda do
isolamento de massa

*O método pode ser usado para pacientes com pré-condições perfeitas do ponto de vista funcional
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13

Após 30 minutos, a arcada dentária
é separada da placa de base

17

Artex CR com modelo de maxilar
superior inserido

21

Abrir o parafuso de ajuste do desvio
lateral para abrir o ISS. Deixar o pino
de orientação do dente anterior fora
de contato

14

Segmentar/serrar a arcada dentária
em segmentos (dica: para não danificar a arcada dentária, primeiro separar a arcada ao meio)

18

15

Par de modelo Giroform

19

16

No laboratório, a mesa de transferência é colocada no articulador ou articulador especial de montagem usado
como dispositivo de gesso

20

Os modelos Giroform foram articulados em oclusão estática usando um
registro de arco facial

Marcar as facetas de abrasão na oclusão usando um lápis

Reduza o modelo mestre para a análise de altura. Remova do modelo todos
os segmentos, com exceção dos dentes adjacentes

22

23

24

Para determinar a altura, os antagonistas são colocados em sua posição
mais profunda, lado a lado. O sistema
cêntrico do articulador está aberto

Reinsira os outros segmentos e remova os segmentos que determinam a
altura. Use película para articulação
para marcar e ajustar possíveis contatos prematuros - com a posição cêntrica do articulador fechada

Verifique a dinâmica da oclusão –
movimento lateral. As facetas de abrasão dos dentes próximos da área de
restauração oferecem orientação
agora?
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giroform®

FABRICAR MODELOS DE PRECISÃO DE FORMA ECONÔMICA E RÁPIDA

�giroform® secondary plate

ESTABILIDADE E CONFORTO
_O ajuste de precisão passivo (sem ímã) à placa de base
permite controlar o "split-cast"
_A força magnética balanceada e a alta resistência do
material impedem a deformação
_O padrão otimizado de retenção na parte traseira proporciona
uma aderência muito boa do gesso durante a inserção no
articulador, mas também permite uma retirada fácil depois
da utilização

�giroform® quadrant plate

SIMPLES E VERSÁTIL
_O tamanho padronizado da placa é perfeitamente adequado para impressões parciais – tanto modelos de quadrante
esquerdo quanto direito. Não é mais necessário aparar ou
retificar
_As perfurações para pinos podem ser posicionadas na
parte inferior, facilitando a inserção, fundição e retirada do
articulador
_O adaptador Vertex® permite a conexão direta aos articuladores Vertex®
_Também pode ser adaptado com o sistema Orbix com o
mínimo de alteração

�giroform® duplicating flask

PRECISO E ECONÔMICO
_Pino de precisão de latão
_Com acabamento liso na seção cônica para um ajuste preciso
na perfuração da placa de base
_Com área de retenção ativa para aderência perfeita no gesso
da arcada dentária
_Preço justo

32

GERENCIAMENTO DE MODELOS

alpenrock

GESSO SUPER DURO PARA A FABRICAÇÃO IDEAL DE MODELOS DE PRECISÃO

Este gesso super duro de
classe 4 é adequado para a
produção de arcadas dentárias,
troquéis individuais e modelos
de controle. As propriedades
de processamento e expansão
correspondem perfeitamente
aos processos de produção de
modelos Giroform.

Dourado

Pastel

Açafrão

Cinza

_Propriedades de expansão (expansão de endurecimento de apenas 0,08%) correspondem
perfeitamente à produção de modelos Giroform
_Processamento sem lascas e alta resistência à pressão
_Fácil de verter, graças ao efeito agitador
_Estável sem efeito agitador (tixotrópico)
_Processamento confortável com "snap-set"
_Período longo de processamento de 7 minutos
_Conclusão rápida do endurecimento após 12 minutos
_Dureza final rápida após 35 minutos
_Escaneável, por ex., para scanner de faixa de luz como o Ceramill Map

CAD/CAM
adequado

Quatro cores: pastel, açafrão, dourado,
cinza (ver ilustração acima)

Saco de 4 kg – tamanho de embalagem econômico e estável para
armazenamento

Fácil de manusear
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ESCANEAMENTO

ESCANEAMENTO

"Como a precisão e a velocidade são os fatores mais
importantes para mim, o
Ceramill Map 600+ da Amann
Girrbach foi capaz de me
impressionar imediatamente. Ele cria um escaneamento de alta qualidade do meu
modelo dentro do tempo mais
rápido possível. A superfície de trabalho aberta e
a placa transportadora universal também facilitam a
minha rotina de trabalho."
Tim Brand ZTM, Dentallabor Brand, Alemanha

®
¹ ceramill map 600+
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®
¹ ceramill map 200+
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

A NOVA GERAÇÃO DE SCANNERS OFERECE DIVERSOS RECURSOS NOVOS E
INOVADORES
O portfólio de produtos Map tecnologicamente inovadores foi desenvolvido para atender às necessidades e exigências específicas dos
laboratório e clínicas dentárias. As soluções inteligentes e eficientes de scanner da Amann Girrbach permitem um escaneamento preciso
das mais diversas indicações. A precisão das impressões digitais é extremamente importante para as etapas subsequentes do processo
na fabricação de restaurações de alta qualidade e ajuste perfeito. Os novos recursos e as diferentes construções de scanner abrem
novas possibilidades fascinantes, que podem ser perfeitamente integradas em qualquer laboratório.

RESUMO DAS FUNÇÕES
²ceramill® map 200+

FUNÇÃO

²ceramill® map 600+

Matriz múltipla
Matriz múltipla inteligente
Escaneamento de textura e cor
Escaneamento universal
INTELIGÊNCIA

Sequência de escaneamento livre
Articulação automática
Escaneamento All-In
Foco automático óptico (posicionamento automático do modelo)
Tecnologia Blue Light

PRECISÃO

Escaneamento HD
Escaneamento de impressão / Bandeja tripla / Arcada completa
Integração Splitex
Escaneamento aberto
DNA Speed Scanning

EFICIÊNCIA

Escaneamento com articulador
Escaneamento com fixador
DNA High Speed Matching

A nova geração de scanners oferece diversos recursos novos e inovadores, que aumentam significativamente o desempenho, a precisão
e a velocidade de escaneamento, garantindo o maior impacto positivo possível para qualquer laboratório dentário.

CORRESPONDÊNCIA RÁPIDA

ARTICULAÇÃO AUTOMÁTICA

Os algoritmos de cálculo
aperfeiçoados no software garantem melhorias significativas
na velocidade do processo de
correspondência. Isso permite
reduzir o tempo de espera ativo
em até 50%.

O recurso de espaço computacional aloca automaticamente
os maxilares superior e inferior
previamente escaneados, o que
significa que a etapa de escaneamento vestibular pode ser
ignorada. Ao otimizar a rotina
de trabalho, o processo de escaneamento completo pode ser
acelerado e o tempo de espera
ativo reduzido ao mínimo

_Algoritmo de cálculo mais
rápido
_Melhoria significativa da velocidade de correspondência
_Entre 30% e 50% mais
rápido, dependendo da
indicação
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_Alocação automática dos
maxilares superior e inferior
sem escaneamento vestibular adicional

SEQUÊNCIA DE ESCANEAMENTO
LIVRE
A "Sequência de escaneamento livre" garante um fluxo de
trabalho dinâmico e oferece
excelente flexibilidade no
escaneamento. O usuário pode
tomar decisões dependendo da
situação, além de determinar
a sequência de escaneamento
especificamente para o caso
atual. Isso não apenas aumenta
o conforto no trabalho como
também impacta positivamente
o ritmo de trabalho.
_Permite trabalhar de maneira
flexível e de acordo com a
situação
_Impacta positivamente
o conforto e o ritmo de
trabalho

NOVA GUI DO SCANNER
A interface do usuário é derivada do design do Ceramill Mind.
A vantagem é uma tela de fácil
utilização, que torna o trabalho
com o software mais rápido e
mais confortável.
_Adaptação da interface do
software ao novo design do
Ceramill Mind

ceramill® map 600+

O SCANNER DE ALTO DESEMPENHO TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA
ESCANEAMENTO ABERTO COM ARTICULADOR
O novo scanner de alto desempenho Ceramill Map 600+, da
geração DNA, oferece inteligência, eficiência e máxima
precisão.

READY
FOR

O scanner possui uma placa
transportadora integrada
universal para todos os tipos
comuns de articuladores, assim
poupando tempo com mudanças
de placa. Graças à integração
Splitex, todos os componentes
e acessórios do portfólio Map
podem ser usados.
O controle inteligente da altura de escaneamento move o
objeto a ser escaneado automaticamente para a melhor
área de escaneamento possível,
proporcionando ao usuário
uma melhor confiabilidade no
processo e o máximo em conveniência e proteção contra uso
incorreto. A nova tecnologia de
acionamento com eixo Z automático garante um movimento
extremamente rápido e preciso.
O sensor 3D industrial de alta
sensibilidade com tecnologia
Blue Light garante uma excelente profundidade de campo e
uma precisão de escaneamento
de 4 µm.

50%
faster
SPEED
UPDATE

AutoArticulation

_Fixador universal integrado para todos os tipos de articuladores comuns garante flexibilidade
máxima
_Controle inteligente da altura de escaneamento para um alinhamento ideal dos modelos no
campo de escaneamento oferece a maior segurança possível no processo
_A câmera industrial Ultra HD com sensor 3D e tecnologia Blue Light garante uma resolução
muito alta de escaneamento e resultados altamente reproduzíveis
_A correspondência rápida DNA HIGH Speed Matching permite fluxos de trabalho até 20%
mais rápidos e tempos de espera mínimos no laboratório

 CORRESPONDÊNCIA RÁPIDA

 ARTICULAÇÃO AUTOMÁTICA

 S EQUÊNCIA DE ESCANEA-

MENTO LIVRE

 NOVA GUI DO SCANNER

 NOVA CÂMERA INDUSTRIAL

 www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® map 200+

SCANNER BÁSICO
COMPACTO, PRECISO, RÁPIDO
Ceramill Map 200+ é um scanner de faixa de luz de 2 eixos
totalmente automático, ideal
para a entrada na tecnologia
CAD/CAM devido ao seu manuseio simples com alta precisão
simultânea. Ele também é adequado para todos os usuários
que desejam produzir dados
de escaneamento precisos e
econômicos. Equipado de estratégias de DNA Speed Scanning recém-desenvolvidas e
sensores 3D de alta resolução,
ele compartilha os mesmos
padrões de precisão e velocidade com a versão maior do
Ceramill Map 600+. Em combinação com a orientação automática do usuário, o Ceramill
Map 200+ reúne conveniência
e precisão em uma área compacta de 390 x 360 x 310 mm.
O Ceramill Map 200+ possui
uma interface aberta, de forma
que os escaneamentos (arquivos STL) também possam ser
carregados em outros programas CAD.

READY
FOR

50%
faster
SPEED
UPDATE

AutoArticulation

_Precisão máxima ocupando espaço mínimo
_O DNA Speed Scanning reduz os tempos de escaneamento em até 50%
_Interface aberta e orientação automática do usuário

 CORRESPONDÊNCIA RÁPIDA

 ARTICULAÇÃO AUTOMÁTICA

 S EQUÊNCIA DE ESCANEA-

MENTO LIVRE

 NOVA GUI DO SCANNER
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ceramill® map 600+

ESCANEAMENTO COM ARTICULADOR

O modelo articulado no Artex CR é
colocado diretamente no Map 600+.

O scanner Artex transfere o modelo
diretamente do articulador real para o
software, mantendo a relação axial.

Artex CR virtual com gama ilimitada
de funções.

Para aproveitar as vantagens do articulador virtual, a situação do modelo deve ser convertida 1:1 do articulador real para um conjunto
de dados. O Ceramill Map 600+ permite escanear modelos articulados diretamente no articulador, sem uma transferência prévia para
uma estação de transferência. Durante o processo de escaneamento, o modelo é transferido do articulador real para o software mantendo a relação axial. É possível posicionar e escanear com precisão uma grande variedade de tipos de articulador na placa de suporte
multifuncional integrada, sem usar nenhum acessório adicional. Isso oferece ao usuário conveniência e velocidade máxima.

_Precisão máxima, graças ao escaneamento relacionado aos côndilos no fluxo de trabalho
Artex
_Manuseio conveniente e com economia de tempo sem usar nenhum acessório
_Precisão máxima, graças ao campo de escaneamento ideal

NOVA CÂMERA INDUSTRIAL
A nova câmera de 3.2 MP usada para o Map 600+ garante alta resolução, especialmente na área marginal crítica. Além da melhoria na
qualidade da imagem escaneada, o processo de escaneamento também pode ser acelerado em até 20% ao utilizar o scanner em combinação com um PC premium.

_Resolução mais alta, especialmente nas áreas marginais
_Até 20% mais rápido
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ceramill® map 600+

ceramill® map 200+

FLUXOS DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATIZADOS E NOVOS RECURSOS
INTELIGENTES
ESCANEAMENTO DE IMPRESSÃO

ARTICULAÇÃO AUTOMÁTICA

Fluxo de trabalho totalmente automatizado para escaneamentos
de impressão

_Alocação automática dos maxilares superior e inferior sem escaneamento vestibular adicional
_Economia de tempo máxima e o maior conforto possível — a
interrupção manual do fluxo de trabalho no laboratório praticamente deixou de existir

ALL-IN

MATRIZ MÚLTIPLA INTELIGENTE – ATÉ 12 TROQUÉIS

APENAS PARA MAP 600+

Digitalização de um modelo de quadrante em apenas duas etapas
de escaneamento, assim como alinhamento automático de até 3
troquéis individuais

Escaneamento de até 12 troquéis e atribuição da posição correta
do maxilar em apenas uma etapa com o Ceramill M-Die

SEQUÊNCIA DE ESCANEAMENTO LIVRE

FOCO AUTOMÁTICO ÓPTICO

APENAS PARA MAP 600+

_Permite trabalhar de maneira flexível e de acordo com a situação
_Impacta positivamente o conforto e o ritmo de trabalho
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Posicionamento do modelo no campo de medição ideal

DESIGN / CAD

"O Ceramill Mind da Amann
Girrbach permite envolver
todos os membros da minha
equipe do laboratório na
tecnologia odontológica
digital. Além disso, para
os profissionais, o software oferece opções de design
e fabricação praticamente
ilimitadas na família de
produtos Ceramill."
Michael Stegmeier, Mestre em prótese dentária,
Stegmeier Zahntechnik, Alemanha

®
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Coroas e pontes
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Próteses sobre implantes

56

Próteses totais

62
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ceramill® mind

O SOFTWARE DE CONSTRUÇÃO INTELIGENTE – DESENVOLVIDO DE ACORDO COM
OS PRINCÍPIOS DA TECNOLOGIA ODONTOLÓGICA

Módulo para coroas e
pontes

Módulo para coroas e
pontes

Módulo para coroas e
pontes

Módulo para coroas e
pontes

² ceramill® artex

² ceramill® mindforms

² ceramill® m-splint

² ceramill® microshell

O articulador virtual – a interface funcional entre a tecnologia
dentária manual e digital.

Dentes de biblioteca Ceramill
de Knut Miller.

Fabricação de placas miorrelaxantes funcionais e de adaptação perfeita.

Fabricação de restaurações
provisórias tipo casca de ovo
de maneira rápida e simples.

O software de construção Ceramill Mind, desenvolvido pela Amann Girrbach em estreita cooperação com técnicos dentários, cumpre todas as expectativas. Perfeitamente coordenado com o scanner Ceramill Map, o Ceramill Mind foi completamente integrado na arquitetura do sistema Ceramill,
caracterizando-se pela facilidade de uso, segurança de processos e precisão. A orientação do usuário do programa CAD ao longo das rotinas comuns do laboratório simplifica consideravelmente o
processo de fabricação da moldura e abrange uma ampla gama de indicações, desde coroas e pontes até trabalhos complexos de implantes ou próteses totais. Os recursos e áreas de aplicação são
progressivamente aperfeiçoados, permitindo que o Ceramill Mind seja atualizado com um grande
número de módulos de software.
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Módulo de atualização para
coroas e pontes

Módulo de atualização para
coroas e pontes

Módulo de atualização para
coroas e pontes

² ceramill® m-build

² ceramill® trusmile

² ceramill® m-pass

Fabricação de modelo digital
usando Ceramill Motion 2 e
NextDent 5100 for Ceramill.

O módulo para reprodução
natural do gradiente de
cores do dente já durante
a construção.

Módulo de importação
de dados de movimento
da mandíbula a partir
de sistemas externos.

OPEN

STL
open STL production

Módulo de atualização para
próteses sobre implantes

Módulo de atualização para
próteses sobre implantes

Módulo de atualização para
próteses sobre implantes

Módulo de atualização para
próteses sobre implantes

² ceramill® m-plant*

² ceramill® m-gin

² ceramill® m-smile

² ceramill® m-bars

Fabricação digital de abutments individuais e pontes
parafusadas usando o sistema
Ceramill.

Ponte implantossuportada com
seção gengival de maneira
segura, sem erros e em tempo
recorde.

Ceramill M-Smile – o módulo de
software para o planejamento
estético.

Produção de barras de Ceramill
Sintron (CoCr) ou cera.

Módulo de atualização para
próteses sobre implantes

Módulo de atualização para
próteses totais

Módulo de atualização para
próteses parciais

² ceramill® dicom viewer

² ceramill® d-flow

² ceramill® m-part

Módulo de comunicação e
visualização com base em
dados DICOM.

Construção de próteses
totais – precisas, individuais
e estéticas.

Módulo de software para a
criação de estruturas individuais de próteses parciais.

READY
FOR

*ATENÇÃO: o uso comercial deste software é restrito a fluxos de trabalho em conformidade com a FDA ou dentistas licenciados.
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ceramill® mind

PACOTE BÁSICO CERAMILL MIND

_Adaptação automática da forma ao
ambiente reduz os esforços de detalhamento para o construtor CAD nas etapas
seguintes de "forma livre"
_Adaptação ideal da anatomia do dente
aos antagonistas para um ajuste melhorado e resultados de movimento ideais
_Seleção automática dos antagonistas aumenta a eficiência de tempo e o conforto
durante a criação

Adaptação automática à anatomia do dente
através de Auto-Morphing

Seleção automática dos antagonistas na
mandíbula oposta

INDICAÇÕES

Ceramill Mind
Coroas e pontes anatomicamente reduzidas, coroas
e pontes totalmente anatômicas

Ceramill Mind
Inlays, onlays, facetas

DENTES DE BIBLIOTECA

CERAMILL WIZARD

Ceramill Mindforms by AG

Outras bibliotecas:
_AG Generic
_VITA Physiodens
_Prittidenta
Orientação automática do usuário através do
processo de construção
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Ceramill Mind
Coroas telescópicas, encaixes

ceramill® mind

CERAMILL WIZARD – CONSTRUÇÃO FÁCIL, CONFIÁVEL E EFICIENTE

O Ceramill Mind Wizard foi
desenvolvido para a melhor
orientação possível do usuário
do Ceramill Mind ao longo do
fluxo de trabalho da tecnologia
odontológica. Como janela
flutuante, o Wizard não apenas
guia o usuário com precisão e
eficiência ao longo de todo o
processo de construção, como
também mostra as ferramentas
disponíveis para otimizar o
resultado.

FUNÇÕES NO CERAMILL WIZARD

Grade de régua para melhor orientação

Encolhimento de áreas selecionadas para revestimentos de porcelana individuais

Exibição de um plano de corte com instrumento
de medição para melhor controle da espessura do
material

Copiar ou espelhar dentes para uma estrutura/um
formato uniforme de um dente da mandíbula

Conectar diretamente superfícies de contato para
espaços interdentais mais estéticos

Deslocar dentes como que esplintados para um
posicionamento mais rápido e simples dos dentes

O Ceramill Mind está disponível nos seguintes idiomas:
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COROAS E PONTES

CONSTRUÇÃO PRECISA E
EFICIENTE DE INDICAÇÕES
PADRÃO CONVENCIONAIS
Coroas e pontes fazem parte de restaurações convencionais de qualquer laboratório ou clínica odontológica.
As restaurações de coroas e pontes nas
regiões anterior e posterior podem ser
planejadas de maneira rápida, fácil e precisa usando as diversas funções do software CAD Ceramill Mind. Isso não inclui
apenas o articulador virtual Artex CR
como ferramenta básica indispensável
para a fabricação de restaurações sem
interferências, mas também as diversas
opções de aplicação do Ceramill Mind
Wizard, que aceleram e simplificam o
processo de construção e ainda incluem
um reconhecimento preciso do limite de
preparação, assim como uma construção
automática da ligação entre elementos
de pontes. Bibliotecas de dentes padronizadas, por ex., com os dentes de Knut
Miller do atlas de formas de dentes "individualis naturae dentis", complementam
o portfólio de funções para próteses
estéticas de coroas e pontes.
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ceramill® artex

VIRTUAL ARTEX CR – A INTERFACE FUNCIONAL ENTRE O TRABALHO PROTÉTICO
MANUAL E DIGITAL
O trabalho no articulador é o
padrão para a produção manual de próteses dentárias no
laboratório. A fim de atingir a
mesma qualidade ao trabalhar
virtualmente, nada é mais lógico e consistente do que utilizar
um sistema CAD/CAM. O articulador virtual "Ceramill Artex"
serve como uma ponte entre as
técnicas manual e digital. O par
de modelo no articulador Artex
é transferido para o scanner
Map 600+ mantendo o mesmo
modo do Artex através do kit
de transferência Ceramill; em
seguida, ele é escaneado na
proporção adequada. Assim,
as opções de movimento do
Artex CR são sincronizadas
digitalmente e manualmente.
Estruturas interferentes podem
ser removidas, reduzindo ao
mínimo a retificação demorada
na boca do paciente.

_O articulador virtual oferece o mesmo escopo de funções do Artex CR real
_A transferência dos modelos através do Ceramill Fixator garante a precisão na interface
funcional entre as técnicas manual e digital
_O cálculo da construção totalmente anatômica é feito de maneira dinâmica e estática,
levando em consideração os antagonistas e os valores ajustados do articulador
_O espaço para o revestimento de porcelana é planejado automaticamente durante a
construção – isso garante uma base de suporte ideal para um revestimento com alta
estabilidade e espessura de camada uniforme

Design totalmente anatômico sem um
articulador virtual

Design totalmente anatômico com um
articulador virtual

Modos de ajuste no Artex CR virtual
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ceramill® artex

PASSO A PASSO

O articulador virtual Ceramill Artex oferece exatamente as mesmas opções de ajuste que a versão manual (articulador Artex CR).
O articulador pode ser ajustado da mesma forma que o original usando uma máscara de software. As alterações no ajuste do articulador
são concluídas diretamente na tela e animadas em tempo real no Ceramill Artex. Isso permite um controle visual imediato dos ajustes,
tornando o articulador virtual "funcional".
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A) Côndilo Artex CR real

B) Côndilo virtual (0 graus)

C) Côndilo virtual (30 graus)

A) Côndilo Artex CR em posição cêntrica vista a
partir de baixo

B) Côndilo Artex CR virtual em posição cêntrica
como ponto inicial para cada movimento

C) Côndilo Artex CR em movimento lateral (animado
em tempo real)

A) O design CAD com marcação visual de áreas de
contato e penetração em relação ao modelo
antagonista antes do uso do articulador virtual
(cálculo da dinâmica)

B) Ceramill Artex em funcionamento – redução
estática do design CAD nas superfícies funcionais

C) O resultado da operação dinâmica automatizada
do Ceramill Artex

ARCO FACIAL DIGITAL – AGORA 100% INTEGRADO – DIRETAMENTE DA
CLÍNICA PARA O LABORATÓRIO
O Zebris for Ceramill pode ser usado como arco facial digital, porém também oferece diversas outras funções. Assim, o sistema JMA
Optic forma a base para praticamente qualquer indicação – desde restaurações simples até o escaneamento de modelos livres com um
scanner intraoral, bem como restaurações de grande extensão ou placas. Graças à transferência de dados automática para o sistema
Ceramill e à transferência direta resultante para o articulador, o Zebris for Ceramill pode ser integrado da maneira ideal no fluxo de
trabalho diário e reduz o pós-processamento manual da restauração. No geral, o resultado é um fluxo de trabalho simples e seguro,
que pode ser aplicado de forma lucrativa na rotina de trabalho diárias.

DENTISTA
ZEBRIS JMA

I. Movimento real
II. Arco facial 2.0

LABORATÓRIO
CERAMILL M-PASS

Importação e visualização
dos dados dinâmicos do padrão de movimento
individual do paciente

INSPEÇÃO FINAL

Transferência relacionada ao côndilo da posição
do maxilar para o articulador físico com o suporte
de transferência

Arco facial 2.0
Exibe o maxilar superior na posição correta em
relação aos côndilos do paciente no articulador
virtual

Programação automática do articulador
Determinação e transferência automática de
parâmetros do articulador para o articulador
virtual

_O registro exato das situações da mandíbula e da boca leva a resultados individuais com ajuste perfeito e à redução do
retrabalho no laboratório
_Transferência rápida da situação individual para o sistema digital graças à integração total no sistema Ceramill
_Situação de mordida perfeita graças a um sistema coordenado desde o registro até a prova da restauração
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ceramill® m-pass

MÓDULO DE IMPORTAÇÃO DE DADOS DE MOVIMENTO DA MANDÍBULA
A PARTIR DE SISTEMAS EXTERNOS
O módulo de atualização de
software Ceramill M-Pass oferece a possibilidade de transferir
com exatidão os movimentos
complexos da articulação temporomandibular para o modelo
digital.
Com o módulo de atualização
de software Ceramill M-Pass, os
dados registrados do Zebris for
Ceramill e do Prosystom são
importados sem perdas para o
sistema Ceramill e processados.
Através da importação dos
dados, o articulador virtual
CR é automaticamente programado e os movimentos da
mandíbula específicos de cada
paciente podem ser simulados.
Além disso, no Zebris for
Ceramill, o arco facial digital
está complemente integrado
no sistema Ceramill. Através
da importação dos dados do
Zebris, os modelos são automaticamente colocados na posição
correta no articulador virtual.

_Transferência ideal de movimentos complexos da articulação temporomandibular para o
design digital
_Transferência da situação através de garfo de mordida especial
_Situação de mordida perfeita, graças ao sistema coordenado desde o registro até a prova
_Compatível com Zebris for Ceramill ou Prosystom
_No Zebris for Ceramill, o arco facial digital é completamente integrado no sistema Ceramill

Saiba mais sobre o Zebris for Ceramill
nas páginas 16-17

Zebris for Ceramill
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Ceramill M-Pass

ceramill® mindforms

BIBLIOTECA DE DENTES CERAMILL COM FORMAS CUT-BACK E BIBLIOTECA
"THIMBLE" OTIMIZADA
Com base no seu best-seller – o
atlas de formas de dentes
“individualis naturae dentis”
– o técnico em prótese dentária Knut Miller desenvolveu
um acervo de dentes para o
software Ceramill Mind, especificamente adaptados às
necessidades da construção em
CAD. "Ceramill Mindforms 2.0",
incluindo formas de dentes Cut-back e uma Thimble Library
otimizada, constituem uma
base valiosa para a construção
de próteses dentárias reduzidas ou totalmente anatômicas,
além de um acervo de troquéis
para trabalhos All-On-X altamente rentáveis, segundo os
mais elevados aspectos funcionais e estéticos. A morfologia
e a topografia características
e naturais da superfície, bem
como os finos detalhes da
biblioteca de dentes, facilitam e
aceleram significativamente a
configuração de faces oclusais
e fissuras.

Thimbles by AG

Cutback inzisal

Cutback labial supported

Cutback labial

_Criar restaurações altamente estéticas de modo seguro e fácil – não são necessários
conhecimentos anatômicos especiais
_Grande economia de tempo e dinheiro, graças à estética reproduzível sem processos caros
de forma livre
_Formatos de dentes muito naturais, graças aos mais refinados detalhes e estruturas
_Extremamente simples e guiado por assistente para uma restauração All-On-X altamente
rentável através da biblioteca de troquéis Thimbles by AG

Cut-back incisal

Cut-back labial

Cut-back com suporte labial
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ceramill® m-splint

PLACAS MIORRELAXANTES – FUNCIONALIDADE E ADAPTAÇÃO PERFEITA

O Ceramill M-Splint foi desenvolvido especialmente para a
fabricação de placas miorrelaxantes individuais, com adaptação perfeita e funcionalidade
livre de interferências através
do uso do articulador virtual
Ceramill Artex. Usando fresadoras Ceramill 5X, as placas
podem ser fabricadas assim
que o design estiver concluído
a partir de peças em bruto de
PMMA Ceramill Splintec.
Como um dispositivo médico da
classe 2a, o Ceramill Splintec é
adequado para o uso em longo
prazo.

_Grande economia de tempo e segurança de processos através de resultados previsíveis
digitalmente, reproduzíveis e parâmetros de projeto controláveis
_Material pré-fabricado industrialmente com alta qualidade de superfície reduz descolorações
e acúmulos de placa ao mínimo
_Parâmetros de projeto individualmente ajustáveis reduzem trabalhos manuais de acabamento
_Conformação funcional das placas graças aos contatos oclusais precisos
_Máximo conforto: o trabalhoso processo manual de produção deixa de ser necessário – isso
impede a formação de vapores nocivos associados

Fabricação fácil e reproduzível de placas miorrelaxantes usando
o Ceramill CAD/CAM
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Placas miorrelaxantes Ceramill
Splintec – adaptação perfeita e livre
de interferências

ceramill® microshell

RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS TIPO CASCA DE OVO COM ALTA QUALIDADE
ESTÉTICA PARA TRATAMENTO IMEDIATO
Ceramill Microshell é um
módulo de atualização para
a fabricação de restaurações
provisórias tipo casca de ovo
extremamente finas e personalizadas para cada paciente,
como um tratamento imediato
com alta qualidade estética até
mesmo antes da preparação.
Uma margem de preparação
virtual, paragengival, é traçada
nos dentes ainda não preparados do modelo anatômico escaneado. A restauração provisória
criada mais tarde é produzida
como uma "casca" de espessura uniforme e com o formato
externo do dente não preparado da situação do paciente ou
da biblioteca de dentes. A restauração final temporária pode
ser fabricada rapidamente com
a ajuda de uma restauração
"casca de ovo" imediatamente
após a preparação.

_Fabricação simples e rápida de restaurações provisórias tipo casca de ovo, com alta qualidade
estética e extremamente finas
_A fabricação de restaurações provisórias específicas para o paciente é possível até mesmo
antes da preparação
_O design requer o mínimo de tempo possível
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ceramill® m-build

FABRICAÇÃO DIGITAL DE MODELOS

Ceramill M-Build é um módulo
de software para a fabricação
digital de modelos com base
em dados de escaneamento
intraoral. A atualização do
Ceramill Mind é utilizada sempre que as indicações exigem
etapas de trabalho manuais
ou verificações usando um
modelo.
Sem perda de precisão e usando o método familiar da técnica
de trabalho manual, o Ceramill
M-Build garante a fabricação
de modelos seccionados sem
interferências usando CAD/CAM
e se integra perfeitamente à
cadeia de processo existente
dos componentes do sistema
Ceramill. A implementação
dos modelos fresados é feita
com Ceramill M-Plast – uma
resina para modelos especial
para Ceramill CAD/CAM. A
implementação dos modelos
impressos é feita com o material de impressão 3D NextDent
Model 2.0.

3D
READY
PRONTO

PRONTO
READY

_Máximo conforto graças à fabricação simples e rápida de modelos impressos em 3D de alta
precisão ou modelos de corte de serra fresados
_Aumento da qualidade através da redução de potenciais fontes de erro, como por exemplo
deformações plásticas da massa de impressão, expansão do gesso
_O fluxo contínuo de trabalho digital garante processos de trabalho eficientes, econômicos
e com máximo valor agregado
_Sem tempos de espera da produção externa

Colocação de cortes virtuais
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Modelos impressos com troquéis removíveis

ceramill® m-smile

CERAMILL M-SMILE - MÓDULO DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO ESTÉTICO

O novo módulo de atualização
de software Ceramill M-Smile,
em combinação com o software
de construção Ceramill Mind,
agora permite modelar o planejamento estético, o design CAD
e a fabricação em um único
fluxo de trabalho digital. Iniciando o processo digital do design
com o planejamento estético
com o Ceramill M-Smile, a gama
de indicações vai muito além
de um mockup. Dessa forma,
é possível usar o Smile Design
como ponto de partida para
todas as indicações dentárias
digitais.

_Visualização da restauração final já antes da confecção da prótese dentária
_Aumenta a satisfação e aceitação dos pacientes, transferindo o planejamento estético para
fotos realistas
_A inclusão de proporções faciais e linhas auxiliares pré-definidas simplificam o planejamento
estético
_Conforto máximo através da transferência automática para o design 3D e do fluxo de trabalho
Ceramill guiado por assistente
_Flexibilidade total: aplicável a todos os tipos de indicação disponíveis

Visualização do gradiente de cores
no encadeamento usando Ceramill
TruSmile

Pré-visualização da situação final
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PRÓTESES TOTAIS

¼ ceramill® aps

SOLUÇÕES DE PRÓTESES
AVANÇADAS CERAMILL
A digitalização dos fluxos de trabalho de
restauração dentária ainda está gerando mudanças rapidamente no setor dos
laboratórios odontológicos. Hoje em dia,
coroas e pontes são quase inteiramente
fabricadas digitalmente. Isso significa
que é cada vez mais importante que os
laboratórios expandam seus fluxos de
trabalho digitais para incluir restaurações mais complexas, como implantes
de arcada completa e próteses totais.
Desde a sua criação, a Amann Girrbach
é pioneira no movimento da digitalização interna no laboratório. Com o
"Ceramill Advanced Prosthetics Solution",
a Amann Girrbach impulsiona os fluxos
de trabalho dentários digitais para o
próximo nível. Atualmente, o programa
"Ceramill Advanced Prosthetic Solutions" abrange três indicações complexas, que são totalmente integradas no
sistema de CAD/CAM da Amann Girrbach
e oferecem aos clientes um fluxo de
trabalho simples e confiável.
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ceramill® fds

CERAMILL FULL DENTURE SYSTEM – POSSIBILIDADE DE SERVIÇO 360 GRAUS PARA
PRÓTESES TOTAIS NO MAXILAR SUPERIOR E MANDÍBULA OU MAXILAR INDIVIDUAL
Missão cumprida: agora, com a possibilidade de também fresar coroas dentárias/segmentos e a opção de utilizar o método de impressão
3D, o Ceramill Full Denture System oferece a mais ampla gama de opções de todo o ramo para a fabricação de próteses digitais – desde
próteses de alta qualidade fresadas individualmente até tratamentos econômicos a partir da impressora 3D. Assim, os usuários beneficiam-se de fluxos de trabalho integrados e fáceis de implementar, além de materiais e ferramentas validados para o processamento.

ENSAIO

BASE DE PRÓTESE

OPTION 1

VITA VIONIC Wax +
dentes pré-fabricados

OPTION 1

VITA VIONIC Wax

OPTION 2

Monobloco
VITA VIONIC Wax Try-In
ProArt CAD Try-In da Ivoclar

OPTION 2

VITA VIONIC Base, PMMA
Ivotion Base da Ivoclar, PMMA

OPTION 3

OPTION 3

DENTES
OPTION 1

ESTÉTICA

Dentes pré-fabricados (Merz Dental,
VITA VIONIC, VITA VIGO)

OPTION 2

ESTÉTICA

Coroas dentárias/segmentos
fresados individualmente, Ivotion
Dent Multi da Ivoclar
OPTION 3

ESTÉTICA

Monobloco 3D impresso

Base de prótese impressa em 3D

Coroas dentárias*/segmentos individuais impressos em 3D

Todas as opções para ensaios de
cera fresada de alta qualidade ou
PMMA até impressão 3D econômica

Todas as opções para bases de próteses, desde a fabricação manual
com base de cera até a fresagem
direta em PMMA e impressão 3D
econômica

Todas as opções para dentes da
prótese a partir de dentes pré-fabricados ("Padrão ouro") até coroas
dentárias/segmentos fresados individualmente ou em impressão 3D

PARCEIRO DE MATERIAIS AUTORIZADO:
*Observar as instruções do fabricante sobre o uso de ND
for Ceramill Crowns and Bridges.
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ceramill® fds

COMPONENTES DE SOFTWARE E HARDWARE PARA O CERAMILL FDS
Próteses totais

Próteses totais

�ceramill® d-flow

�ceramill® motion 2
�ceramill® matik

Construção de próteses totais levando em consideração
todos os parâmetros funcionais e estéticos.

Sistema híbrido de 5 eixos para processamento a úmido
e a seco.

Próteses totais

Acessórios

�ceramill® d-set

Acessórios

Peças em bruto patenteadas para dentes protéticos de alta
qualidade, existentes no mercado, e peça em bruto Ceramill
D-Wax para a fabricação da base de cera.

Suportes para peça em bruto e ferramentas de fresagem
para uma fabricação perfeita.

 www.amanngirrbach.com/downloads
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5X

ceramill®

VITA VIONIC – PARCEIRO OFICIAL DO SISTEMA CERAMILL CAD/CAM

DIGITALIZAR A SITUAÇÃO
DO PACIENTE

Escaneamento e digitalização funcionais dos dados do paciente usando
articuladores Artex e kit de transferência Ceramill

FRESAGEM (A ÚMIDO) EM
RESINA ACRÍLICA OU CERA

Peças em bruto VITA VIONIC

ESCANEAMENTO

Escaneamento dos dados do paciente
usando o scanner Ceramill Map 600+

DESIGN

Design da prótese total usando o
software Ceramill D-Flow

LIGAÇÃO COM CERA
OU ADESIVO

CONTROLE

VITA VIONIC BOND – para a fixação
dos dentes protéticos na base de resina acrílica

Controle da função com a possibilidade de ajuste (prova de cera) e eliminação de saliências

ADAPTAÇÃO BASAL E
OCLUSAL, SE NECESSÁRIO

Adaptação basal cônica de cada dente
para um ajuste perfeito dos dentes
nas cavidades, especialmente importante na fresagem de bases protéticas
de resina acrílica

_Economia de tempo: próteses totais em processo 100% digital, nenhum procedimento de prensagem manual
_Segurança: prova na boca do paciente usando o recurso de prótese monobloco
_Know-how de prótese total integrado: 4 conceitos diferentes de configuração disponíveis no software CAD
_Altamente individualizado: a posição dos dentes protéticos pode ser personalizada no software CAD
_Segurança de processo: 100% integrado no Ceramill FDA para um fluxo de trabalho suave
_Qualidade: graças ao monômero residual mínimo nas bases protéticas

Armações VITA VIONIC

VITA VIONIC WAX para a prova de
cera e VITA VIONIC BASE para a base
de resina da prótese

VITA VIONIC Bond - componentes de
fixação para dentes protéticos e componentes de acabamento VMLC Flow
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ceramill®

BALTIC DENTURE SYSTEM – PARCEIRO OFICIAL DO SISTEMA CERAMILL CAD/CAM

CLÍNICA E PACIENTE

Impressão funcional, registro de
mordida e transferência, tudo em
um com o BDKEY® Set

LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO

Ceramill DB
Ceramill Map 400/600

Creator® PLUS

BD

LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO
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Ceramill Match 2

CLÍNICA E PACIENTE

Ceramill Motion 2 5X

Acabamento

Encaixe

Kit para dentista: BD-Key-Set, BDKey®
PMMA, BDImpress®

Suporte de escaneamento para
Ceramill Map 400
Suporte de peça em bruto para
Ceramill Motion 2 5X

BD

Creator® PLUS – Software CAD

BD
Loads® – peças em bruto de prótese
pré-fabricadas

ceramill® m-part

ESTRUTURAS INDIVIDUAIS DIGITAIS DE PRÓTESES PARCIAIS

O módulo de software Ceramill M-Part foi especialmente
desenvolvido para a criação de
estruturas individuais de próteses parciais para os processos
de fresagem e impressão.
A experiência dental do técnico
em prótese dentária é transmitida perfeitamente para um
ambiente digital, facilitando
claramente os fluxos de trabalho no laboratório.
O fluxo de trabalho harmonizado no Ceramill Mind e a
possibilidade do "Backward
Planning" digital levam a um
design perfeito das estruturas
para próteses parciais.
O bloqueio de áreas retentivas ocorre automaticamente
pressionando um botão. Os
conectores e braçadeiras são
produzidos de acordo com
parâmetros individuais, proporcionando uma maior segurança
de processo em laboratório.
As grades de retenção serão
bloqueadas automaticamente
com um valor definido, estando
assim perfeitamente preparadas para a conclusão posterior
em resina.

_Maior economia de tempo através de bloqueio automático de áreas retentivas pressionando
um botão e reprodutibilidade na hora certa
_Rentabilidade no laboratório – fabricação de estruturas para próteses parciais sem grande
esforço de modo digital a bons preços
_Segurança de processo e eficiência através de fluxo de trabalho harmonizado e resultados
do design facilmente verificáveis
_"Backward Planning" digital oferece alta segurança para a construção de estruturas

"Backward planning" virtual

Identificação precisa do equador protético e áreas retentivas resultantes,
assim como bloqueio automático das
áreas retentivas na direção de inserção definida

Design ideal de grampo e conector,
assim como design fácil do perfil da
transição entre metal e resina acrílica
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PRÓTESES SOBRE
IMPLANTES

¼ ceramill® aps

FABRICAÇÃO DE ABUTMENTS
INDIVIDUAIS, PONTES
PARAFUSADAS E PRODUÇÃO
DE BARRAS.
As crescentes demandas de estética
e qualidade de vida são responsáveis
por avanços contínuos na implantologia.
Uma abordagem ideal para atender às
altas demandas mantendo os custos
baixos é a fabricação de abutments
individuais de titânio no laboratório.
Com o conceito de fabricação interna
no laboratório oferecido pelas fresadoras
Ceramill e pelo software CAD Ceramill
Mind, a Amann Girrbach permite fabricar
abutments para todos os sistemas e técnicas de implantes convencionais com o
máximo de precisão e valor agregado.
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ceramill® mind

MÓDULOS DE ATUALIZAÇÃO PARA PRÓTESES SOBRE IMPLANTES CERAMILL
Módulo de atualização

Módulo de atualização

�ceramill® m-plant*

�ceramill® m-gin

Fabricação digital de abutments individuais e pontes
parafusadas usando o sistema Ceramill.

Fabricação de uma ponte sobre implante com seção
gengival de maneira confiável, rápida e muito fácil.

Módulo de atualização

Acessório

�ceramill® m-bars

Acessórios para próteses sobre
implantes

Produção de barras individuais de Ceramill Sintron (CoCr)
ou cera

Bases de titânio para abutments individuais personalizados
e restaurações multi-elementos parafusadas, assim como
peças em bruto para abutments de titânio para todos os
sistemas de implantes convencionais.

Acessórios para a fabricação de restaurações implantossuportadas podem ser
encontrados nos nossos catálogos "Próteses sobre implantes Ceramill" ou online
em www.amanngirrbach.com/downloads

*ATENÇÃO: o uso comercial deste software é restrito a fluxos de trabalho em conformidade com a FDA ou dentistas licenciados.
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ceramill® m-plant

ABUTMENTS INDIVIDUAIS DE IMPLANTES PARA TODOS OS SISTEMAS
E TÉCNICAS CONVENCIONAIS
Ceramill M-Plant é um módulo de atualização para o software de construção Ceramill Mind e complementa-o com a função de construção
de abutments individuais de titânio e híbridos, bem como pontes individuais, parafusadas sobre bases de titânio cônicas de óxido de
zircônio, metal sinterizado CoCr, PMMA (pigmentado), cera, titânio e CoCr (fresado). O Ceramill M-Plant dispõe de bibliotecas correspondentes de todos os sistemas de implantes usuais, que são ampliadas continuamente.

ABUTMENTS PERSONALIZADOS DE
PEÇA ÚNICA, SOBRE BASES
DE TITÂNIO
Fabricação de abutments individuais de
titânio em uma peça no fluxo de trabalho
Ceramill guiado por assistente.

ABUTMENTS HÍBRIDOS
PERSONALIZADOS

PONTES MÚLTIPLAS, PARAFUSADAS
E PRODUÇÃO DE BARRAS

Fabricação de abutments individuais em
bases de titânios.

Fabricação de pontes múltiplas, pontes
parafusadas e barras sobre bases de
titânio.

A interface de usuário claramente estruturada permite uma construção fácil e sem esforços de abutments e restaurações de pontes.
As várias funções disponíveis para a criação livre e flexível de abutments e perfis de emergência oferecem um alto nível de liberdade
para a criação individual e estética natural da restauração final.

O perfil de emergência pode ser adaptado
individualmente à gengiva.

Contorno de abutments com segurança
de rotação e análogo ao formato do dente
natural.

Possibilidade de design automático e
personalizado da manga para suporte
da porcelana.

ATENÇÃO: o uso comercial deste software é restrito a fluxos de trabalho em conformidade com a FDA ou dentistas licenciados.
Acessórios para a fabricação de restaurações implantossuportadas podem ser encontrados nos nossos catálogos "Próteses sobre implantes Ceramill" ou online em
www.amanngirrbach.com/downloads
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ceramill® m-gin

REAX FULL CONTOUR & HYBRID – O CAMINHO SEGURO, RÁPIDO,
DIGITAL E FÁCIL PARA A PONTE PARAFUSADA COM PORÇÃO GENGIVAL
Com o módulo de software
Ceramill M-Gin é possível, dentro de um fluxo de trabalho
digital coordenado e validado,
projetar a supraestrutura e
as coroas individuais em uma
única etapa de software e fabricá-las sem retrabalho manual.
A combinação entre parâmetros de construção especialmente coordenados e
uma variedade de materiais
validados torna este fluxo de
trabalho do Ceramill inigualável. Com a biblioteca digital
de dentes Ceramill Mindforms,
que contém formas Cut-back
e uma Thimble Library otimizada, podem ser fabricadas
todas as variações de design
concebíveis, sejam monolíticas,
anatômicas ou vestibulares
reduzidas, em qualidade de
ponta confiável.
REAX Full Contour - permite a
fabricação de armações completas de óxido de zircônio com
grande envergadura e gengiva
utilizando o óxido de zircônio
Zolid HT+/Zolid Gen-X, de alta
resistência mas altamente estético. A opção Cut-back automática e a fresagem em 5 eixos
Ultra-High Definition garantem
uma aparência estética jamais
atingida até agora.

_Restaurações altamente rentáveis e individualizadas em tempo recorde
_Processos e materiais harmonizados proporcionam o máximo em segurança e eficiência
_Parâmetros de construção especiais e estratágias de fresagem validadas reduzem
o retrabalho ao mínimo
_Não há limites para requisitos estéticos, terapêuticos e de eficiência individuais

REAX Hybrid - Com uma
variedade sem precedentes
de possibilidades de design e
materiais validados, e graças
à cooperação com parceiros
líderes no setor, o REAX Hybrid
representa o próximo nível de
tecnologia CAD/CAM avançada
no sistema Ceramill.

Preparação dos dentes e moldagem
livre das regiões da gengiva

Cut-back automático e função Thimble

Construção da supraestrutura e das
coroas individuais em uma única etapa
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ceramill® m-bars

FABRICAÇÃO INTERNA DE BARRAS INDIVIDUAIS DE CERAMILL SINTRON (CoCr)
OU CERA
Ceramill M-Bars permite a
fabricação de barras individuais
de Ceramill Sintron ou Ceramill
Wax. Assim, é possível realizar
os mais diversos designs de
barras, montagem de encaixes
e retenções, bem como a perfuração de furos.
A barra pode ser fabricada
internamente usando unidades
de fresagem de 5 eixos.

_Fabricação interna precisa e eficiente de barras sem tensão, parafusadas implantossuportadas
sobre bases de titânio
_Grande economia de tempo, graças à influência direta sobre seções transversais, formas e
geometrias das barras durante a construção – não é necessária nenhuma modelagem manual
trabalhosa
_Várias possibilidades de design e personalização através de parâmetros ajustáveis livremente,
como altura, espessura, ângulo lingual e bucal, altura mínima e espessura mínima
_Confiabilidade do processo através de resultados previsíveis e reproduzíveis graças à
fabricação digital e a parâmetros de design controláveis

O escaneamento "in-situ" garante um posicionamento fácil
da barra
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Parâmetros ajustáveis individualmente, como altura,
espessura, ângulo lingual/bucal, altura/espessura mínima
e diversas outras opções de personalização

ceramill® dicom viewer

SOFTWARE DE VISUALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM BASE EM DADOS DICOM

O módulo de atualização "Ceramill Dicom Viewer" do Ceramill
Mind é um software de visualização e comunicação. Ele permite ler, exibir os dados de aparelhos de TC ou CTFC (formato
Dicom) e reuni-los com dados
STL. A visualização de estruturas anatômicas superficiais
ou mais profundas do paciente
possível dessa forma permite
uma comunicação mais simples
e mais precisa entre o dentista
e o laboratório.
Salvos como registros de dados
STL, os dados do paciente para
controle ou informação podem
ser acessados, por exemplo, na
construção de abutments no
Ceramill Mind.
O Dicom Viewer não está previsto para fins de diagnóstico
ou médicos.

_Visualização de formatos DICOM e fusão com dados STL no software de CAD Ceramill Mind
_Tratamento do paciente com qualidade assegurada através da comunicação mais simples
e mais precisa entre dentista e laboratório
_Possibilidade de controle e de informação na construção de abutments, por exemplo

Dados Dicom como imagem radiográfica
tridimensional

Exibição de estruturas de camadas profundas

Visualização de estruturas faciais superficiais
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ceramill® ti-forms

PEÇAS EM BRUTO DE ABUTMENTS DE TITÂNIO COM GEOMETRIA DE CONEXÃO
PRÉ-FABRICADA
O processo Ceramill TI-Forms
permite o processamento de
peças em bruto de abutments
de titânio com geometrias de
conexão pré-fabricadas, que
podem ser construídas individualmente com o módulo Ceramill M-Plant. As peças em bruto
estão disponíveis para uma
ampla gama de sistemas de
implantes convencionais, que
é constantemente ampliada.
O portfólio Ceramill foi ampliado para incluir peças em bruto
originais para abutments de
titânio, que os usuários Ceramill podem processar internamente com alta precisão com
um serviço ilimitado de manutenção, assistência e garantia.
Outras peças em bruto com
geometrias de conexão originais estão sendo validadas.

_O fluxo de trabalho suave garante processos de trabalho eficientes, econômicos e com
resultados finais altamente precisos
_Criação livre e flexível de abutments e perfis de emergência para um alto nível de liberdade
de criação personalizada
_Portfólio de produtos ampliado com componentes protéticos de fabricantes de implantes
com serviço ilimitado de manutenção, assistência e garantia

CERAMILL TI-FORMS

PEÇAS EM BRUTO PARA ABUTMENTS DE TITÂNIO
DE FABRICANTES DE IMPLANTES

Fabricante de implantes Sistemas de implantes
Camlog®, Conelog®

Fabricante de
implantes

Sistemas de implantes

Altatec®
BEGO Implant Systems®

Semados® S / RI / RS / RSX

Straumann

BoneLevel®

BIOMET 3i®

External Hex

Straumann

SynOcta®

Bredent Medical

SKY

MIS®*

C1, V3, Seven, M4

DENTSPLY Implants®

ASTRA TECH OsseoSpeed® EV,
ASTRA TECH OsseoSpeed® TX,
XiVE® S

BEGO*

Semados® SC/SCX/RS/RSX/RI**

Neodent*

WS, HE, IIPlus, GM, CM

Paltop*

SP, NP, Conical, WP

®

Outros sistemas de implantes compatíveis podem ser encontrados nos
nossos catálogos "Próteses sobre
implantes Ceramill" ou online em
www.amanngirrbach.com/downloads
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®

Medentis Medical®

ICX®

Nobel Biocare®

Brånemark®, NobelActive®-NobelReplace® Conical, NobelReplace® Tapered

Straumann®

Bone Level®, Tissue Level®

Zimmer Dental

®

*	Todos os componentes para sistemas de implantes não
listados nos nossos catálogos devem ser adquiridos com
o fabricante.
**	Com design de mudança de plataforma.

Tapered Screw-Vent

®

Disponibilidade do produto sujeita ao registro local.

ceramill® ti-forms

FABRICAÇÃO INTERNA DE ABUTMENTS DE TITÂNIO PERSONALIZADOS
DE PEÇA ÚNICA
As peças em bruto para abutmentes de titânio, que estão
disponíveis para uma grande
variedade de sistemas de
implantes convencionais, atingem uma excelente qualidade
da superfície, graças à técnica
de "fresagem rotativa" e ao
processamento em múltiplos
eixos no suporte de peça em
bruto especialmente construído para o Ceramill Matik. Ao
contrário da fresagem convencional, na qual a peça em
bruto geralmente permanece
numa posição estática, a peça
gira continuamente sobre o
seu próprio eixo durante a
fresagem multipassagem. Isso
não apenas reduz os cursos de
deslocamento da fresa, como
também garante que o material
seja removido de maneira uniforme e homogênea, criando
superfícies com um acabamento uniformemente preciso e
suave.
Apenas um adaptador especial
é necessário, com o qual é
possível equipar as fresadoras
Ceramill já instaladas com uma
função de processamento a
úmido para as peças em bruto.

_Grande economia de tempo e máxima criação de valor graças à fabricação interna
_Alta precisão dos abutments, graças às geometrias pré-fabricadas de conexão de implantes
_Proteção máxima para a interface do implante, fabricada industrialmente, graças à fixação
do abutment somente pelo lado frontal
_Excelente qualidade da superfície, graças à técnica de "fresagem rotativa" (Ceramill Motion 2)
e ao processamento em múltiplos eixos (Ceramill Matik)
_Peças em bruto disponíveis para todos os sistemas de implantes convencionais

Mais informações sobre o processo Ceramill TI-Forms, assim como
os acessórios para a fabricação de
restaurações implantossuportadas,
podem ser encontrados nos nossos
catálogos "Próteses sobre implantes
Ceramill" ou online em
www.amanngirrbach.com/downloads

Processamento a úmido de uma peça
em bruto para abutment de titânio
usando a técnica de "fresagem rotativa"

Peça em bruto e abutment de titânio
fresado com o processo TI-Forms

Kit de atualização Ceramill TI-Forms
para Ceramill Matik

69

ceramill® implant prosthetics

PRÓTESES SOBRE IMPLANTES PARA CERAMILL CAD/CAM

Um portfólio de produtos extremamente abrangente está disponível para a fabricação de restaurações implantossuportadas com os
componentes de sistema da nossa gama de próteses sobre implantes Ceramill. Adaptamos os nossos produtos individualmente e de
forma perfeitamente coordenada às suas exigências ou opções. Seguindo a filosofia holística da Amann Girrbach, todos os componentes
para próteses sobre implantes da AG são integrados perfeitamente na arquitetura do sistema Ceramill CAD/CAM. Dessa maneira, você
pode se beneficiar de um alto nível de segurança do processo, precisão máxima e uma rotina de trabalho eficiente no laboratório. Nossa
gama de produtos é ampliada continuamente para incluir novas linhas de implantes, a fim de oferecer uma variedade máxima.
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ceramill® trusmile

CONSTRUÇÃO E ENCADEAMENTO EM CORES REAIS

Com o Ceramill Trusmile, as
restaurações são visualizadas
com um gradiente natural de
cores e exibidas no software
de CAD e CAM de forma semelhante à restauração acabada.
Imagens escaneadas ou encaixes, como coroas telescópicas
ou barras, também podem ser
reproduzidos com as características específicas do material
através do Ceramill Trusmile.
Isso já permite obter uma
impressão geral do resultado
final durante a preparação e
garante uma melhor orientação
estética no decurso do processo de construção.

_Visualização de restaurações com gradiente natural de cores dos dentes
_Orientação estética para técnicos e pacientes já durante a construção
_Encadeamento simples e colocação de construções em peças em bruto Multilayer
(multicamadas), graças à representação realista (de cores) das peças em bruto e da construção

Visualização realista do gradiente de cores do Zolid FX
0Multilayer

Visualização específica do material do Ceramill Sintron
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ceramill® match 2

PROCESSO INTERNO DE FRESAGEM COM O MAIS ALTO NÍVEL DE DESEMPENHO,
EFICIÊNCIA E PRECISÃO
A interface do usuário do software CAM Ceramill Match 2,
automática e muito clara, oferece a base para uma operação
segura e fácil. Até mesmo os
usuários menos experientes
podem criar programas de
fresagem para a produção de
diversas indicações de maneira
rápida e simples. Um elaborado
controle (e evasão) de colisão
do Ceramill Match garante alto
nível de segurança do processo.

AGORA DISPONÍVEL PARA TODAS AS GERAÇÕES CERAMILL MOTION

_Posicionamento simples e alinhamento de estruturas na peça em bruto
_Mudança simples de posição, tamanho e alinhamento dos conectores
_Cálculo rápido dos cursos de fresagem
_Almofada de sinterização em formato termodinâmico ideal para uma sinterização exata de
restaurações extensas de óxido de zircônio

por ex. VITA shade A2

por ex. VITA shade A3

Conceito inteligente de encadeamento
de acordo com a escala de cores clássicas VITA
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Processamento de VITABLOCS® TriLuxe forte com representação renderizada do gradiente de cores

Posicionamento fácil dos pilares de
conectores nas construções

PRODUÇÃO / CAM

"As máquinas Ceramill CAD/
CAM simplificam demais os
meus negócios diários. O
ajuste perfeito, a velocidade de fresagem e a qualidade da superfície me impressionam todos os dias!"
Peter Ewert, Mestre em prótese dentária,
Zahntechnik Ewert & Service GmbH, Alemanha

®
¹ ceramill matik78
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¹ ceramill motion 3
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ceramill® units

A ERA DIGITAL ESTÁ AQUI – O PORTFÓLIO
DE FRESADORAS CERAMILL

A mais alta precisão, aptidão para o futuro e criação de valor
agregado totalmente interna, graças à variedade máxima de
materiais e indicações, formam a base do conceito de máquina Ceramill.
Além disso, após o lançamento da primeira fresadora híbrida
em 2012, o primeiro portfólio completo para atender a todas as
necessidades, em 2017, assim como a primeira Full Service Unit,
em 2019, o conceito de máquina continua definindo os padrões no
mercado.
Com base na tecnologia de controle desenvolvida internamente, o
foco do desenvolvimento está na simplificação da gestão dos processos de produção, além da perfeição odontológica.

VANTAGENS DOS PRODUTOS DO PORTFÓLIO DE
FRESADORAS CERAMILL:
_Máxima variedade de indicações e materiais para o máximo
retorno do investimento
_Economia de tempo máxima, graças aos processos bem
pensados e validados – de técnicos dentários para técnicos
dentários
_Transparência digital na gestão de capacidades, materiais e
produção, para máxima confiabilidade de entrega e aproveitamento ideal de recursos

Facilidade de uso e interação intuitiva – isso economiza tempo. Um
tempo valioso, que pode ser usado pelo técnico dentário, gerente
do laboratório e todas as pessoas envolvidas na fabricação de restaurações dentárias para outras atividades que agregam valor.

QUALIDADE DE RESTAURAÇÃO PERFEITA – DE TÉCNICOS
DENTÁRIOS PARA TÉCNICOS DENTÁRIOS
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A SOLUÇÃO CERTA PARA CADA UM!

AUTOMAÇÃO

²ceramill® motion 2

²ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

5X

5X

READY
FOR

²ceramill® motion 3

READY
FOR

² ceramill® matik

5X

RFID
READY
FOR

5X

RFID
READY
FOR
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ag.live

AG.LIVE – INTELIGENTE, SIMPLES E DIGITAL – O NOVO CONFORTO EM OPERAÇÃO E
GERENCIAMENTO
A Ceramill Motion 3 e a Ceramill Matik abrem as portas do mundo digital para os usuários.
Neste sentido, o desenvolvimento teve como foco 3 áreas essenciais para os usuários durante a fabricação CAD/CAM.

CONCENTRE-SE NO ESSENCIAL – FÁCIL DE USAR
Na primeira área, foi revolucionada a facilidade de uso, em especial a interação do usuário com a máquina. Se, no passado, o
usuário precisava consultar manuais de instruções, manuais de
manutenção e outros documentos em papel, agora é possível
acompanhar confortavelmente as etapas de operação, serviço,
manuseio e manutenção passo a passo na tela e implementar
tudo com o suporte de imagens e vídeos. A navegação no menu
é simples e intuitiva e, além disso, suportada por meios auxiliares
técnicos adicionais (por ex., RFID para ferramentas e suportes de
material), a fim de garantir a segurança máxima no processo de
fabricação.

MANTENHA UMA VISÃO GERAL SOBRE A PRODUÇÃO –
PORTAL AG.LIVE
Nunca foi tão fácil manter uma visão geral – no mundo todo.
Seja para visualizar o status de diferentes máquinas, o estado
de manutenção ou apenas dar uma olhada rápida na máquina.
No futuro, o próprio portal também oferecerá a possibilidade de
visualizar pedidos, gerenciar ativamente os prazos de entrega e,
assim, reagir de maneira ideal às necessidades dos próprios clientes.

GESTÃO INTELIGENTE DE PORTFÓLIO E RECURSOS –
CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS NA AG.LIVE E E-STORE
Exclusiva no mercado, a AG.live oferece, em combinação com a
eShop, infinitas possibilidades de administrar o negócio de produção em segundo plano e gerenciar recursos. Constituem, assim,
uma ajuda, por exemplo, as análises de consumo de material por
indicações e ferramentas, bem como a conexão direta à loja, que
permite fazer pedidos confortavelmente quando necessário.
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ag.live

AG.LIVE – O AMBIENTE DIGITAL PARA O MÁXIMO CONFORTO

FLUXOS DE TRABALHO GUIADOS

VISÃO GERAL DO SERVIÇO

Manuseio de máquinas

Calendário de limpeza e manutenção

Trabalhos de serviço e manutenção

Documentação
Serviço rápido

VISÃO GERAL DO STATUS
DA PRODUÇÃO

GERENCIAMENTO DE ESTOQUE

Fácil e a partir de qualquer lugar

Pedidos relacionados ao consumo

Gestão de materiais e ferramentas

RELATÓRIOS DE NEGÓCIOS
Análises de portfólio da produção:
Relacionado à indicação
Relacionado aos recursos
Relacionado a prazos

77

ceramill® matik

O TEMPO ESTÁ DO SEU LADO

A Ceramill Matik abre um segmento ainda único no mundo
da odontologia digital. Sendo
a primeira unidade de serviço
completa, ela combina três
máquinas em uma. Além da
própria estação de processamento, o sistema também executa as funções de um sistema
de gerenciamento de estoque
totalmente automatizado,
assim como de um dispositivo
de limpeza da máquina.

RFID

READY
FOR

O suporte no carregamento, na
limpeza e no gerenciamento de
materiais permite uma grande
economia de tempo nas rotinas
diárias do laboratório. Além
disso, ferramentas de software
adicionais ajudam a otimizar o
uso dos materiais e das ferramentas. Graças ao RFID*, não
importa se os recursos a serem
utilizados são colocados dentro
ou fora do sistema.
Outro destaque é o novo modelo de estação de usinagem 5
eixos. No desenvolvimento, por
exemplo, o foco principal estava
na diversidade máxima de indicações e materiais. Por isso, a
Ceramill Matik oferece métodos
de processamento inovadores,
como o patenteado modo de
esculpimento ("carving") (60%
de economia de tempo), penetração ("thrilling") (produção
de abutments em peça única) e
fresagem rápida de materiais
acrílicos, bem com a maior
gama possível de materiais,
desde materiais de bloco duros
e quebradiços até zircônias,
materiais PMMA e metálicos.

_ Máxima economia de tempo no gerenciamento de recursos, graças ao gerenciamento
automático de ferramentas e materiais
_ Extremamente conveniente, devido à troca automática entre processamento em molhado
e a seco, além de limpeza automática
_ Gama completa de aplicações graças ao portfólio de materiais que atende ao máximo de
aplicações
_ Preparado para o futuro, graças ao desenvolvimento contínuo do software e aos portfólios
de suportes expansíveis

RFID

Depósito de peças em bruto integrado
e controlado por RFID
 www.amanngirrbach.com/downloads
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RFID

Bandejas de ferramentas convenientes
para carregamento e troca fáceis

Limpeza automática graças ao
Ceramill Cleanstream

ceramill® matik
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#PRIMETIME - COM FOCO TOTAL NO QUE REALMENTE IMPORTA.

FLUXO DE TRABALHO NO LABORATÓRIO

A Ceramill Matik suporta as
rotinas de laboratório com a
administração complexa de ferramentas, materiais e tarefas,
para que o usuário possa se
focar em atividades que agregam valor. Como resultado, o
técnico dentário recupera seu
papel de liderança no processo
de fabricação digital – não a
máquina.

MÁQUINA CAD/CAM CONVENCIONAL

CERAMILL MATIK

Tempo de trabalho produtivo:

Tempo de trabalho produtivo:

60%

100%

100%
+ PRODUÇÃO PARA O DIA SEGUINTE/
DURANTE O FIM DE SEMANA

Trocas de materiais, trocas de ferramentas,
processos de limpeza e gerenciamento de
inventário tomam conta da rotina do técnico
dentário.

Foco total em atividades que agregam valor.

Ceramill Matik
CAM
Técnicos
dentários

DESIGN

Máquina CAD/CAM
convencional

CAM

Técnicos
dentários
Dia de trabalho

DESIGN
8:00

9:00

Tempo para os técnicos dentários
Máquina em produção

10:00

11:00

Procedimento manual

Processamento a úmido

Limpeza automática

Processamento a seco

12:00
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NOVIDADE

HIGH
PERFORMANCE
MILLING

DIGITAL PIECE OF MIND

Com a Ceramill Motion 3, você
traz a máquina híbrida mais
inteligente do mundo para o
seu laboratório. A unidade de
fresagem de 5 eixos não apenas combina o processamento
a seco e em molhado num só
aparelho, como também possibilita um fluxo de trabalho
digital contínuo. Para você,
por um lado, isso significa
variedade máxima de materiais
e indicações. Por outro lado,
graças aos recursos digitais,
você pode gerenciar sua estrutura de laboratório de maneira
descomplicada e otimizá-la
constantemente.
Graças à integração na plataforma AG.live, você tem a possibilidade de acessar a Ceramill
Motion 3 a qualquer momento
e a partir de qualquer lugar,
receber pedidos de maneira
segura e rápida e monitorar
todas as questões relacionadas
à fabricação e ao atendimento
ao cliente. Ao mesmo tempo,
você se beneficia das ferramentas de análise integradas, que
ajudam a tornar os seus processos de negócios ainda mais
eficientes. A interface intuitiva
do usuário, assim como a produção CAD/CAM e manutenção
guiadas, permitem que você
se concentre totalmente no
seu negócio principal. Além
disso, na Ceramill Motion 3,
as ferramentas e os suportes
para peça em bruto estão equipados com tecnologia RFID,
garantindo a segurança no
processo e facilitando muito o
manuseio das ferramentas e
dos consumíveis. O lembrete
automático dos ciclos de manutenção, reparo e serviço garante confiabilidade, uma longa
vida útil da máquina e libera o
operador para se concentrar
no essencial. As estratégias de
processamento inovadoras para
a fresagem de rotação, como
os modos Carving ou Detailing,
complementam a versatilidade
do sistema.
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RFID

READY
FOR

até

60%
RETIFICAÇÃO

DE ECONOMIA DE
TEMPO NA RETIFICAÇÃO

FRESAGEM

THRILLING

CARVING

SCULPTURING

Ready for

Ti

_Acesso à mais inteligente máquina híbrida de 5 eixos do mundo, a qualquer hora, em
qualquer lugar
_Máxima facilidade de uso e segurança no processo, graças às tecnologias HMI e RFID
_Gestão ideal de capacidades e recursos através das funções de análise inteligentes
da AG.Live
_Restaurações de coroa dentária totalmente automatizadas e com qualidade máxima,
graças às tecnologias de Carving e Detailing (C-Clamp)

ceramill® motion 3

NOVIDADE

HIGH
PERFORMANCE
MILLING

AG.Live – A interface digital
A entrada no mundo digital

Interface direta do usuário de 10" –
A unidade de comunicação digital
Operação intuitiva para conforto máximo

Calibragem automática –
A garantia de qualidade confortável
Calibragem automática para uma qualidade
de restauração consistentemente alta

Ferramentas e suportes de material com
RFID – O gerente de recursos
RFID para máxima segurança do processo e
gerenciamento ideal

Câmera HD no espaço interno –
O monitor
Câmera para monitoramento remoto do
processo de produção

C-Clamp – O escultor
Fidelidade máxima aos detalhes, também na
área periférica

Operação e manutenção guiadas, análise de produção, status do trabalho,
eliminação de falhas, AG.Live

C-Clamp – O escultor
Fidelidade máxima aos detalhes,
também na área periférica
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NEW > Mark IV
ceramill motion 2
®

A mais nova geração de máquinas

CERAMILL MOTION 2 – A FRESADORA HÍBRIDA PARA O LONGO PRAZO

Desde sua introdução no mercado em 2012, a fresadora
de 5 eixos Ceramill Motion 2
redefiniu o padrão da indústria
no que diz respeito a opções de
tecnologia, variedade e qualidade de produção. Como uma das
primeiras fresadoras que permitiu realizar tanto a fresagem
a seco quanto em molhado, a
Ceramill Motion 2 se desenvolveu sempre acompanhando as
exigências de seus usuários.
O processamento a seco e
em molhado num só aparelho
compacto permite manter a
cadeia de abastecimento quase
completamente no próprio
laboratório. Graças à tecnologia de controle DNA inovadora e ao conceito robusto de
máquina, a Ceramill Motion 2 é
uma garantia de aptidão para
o futuro, eficiência e precisão.
Desde a introdução no mercado até hoje, inúmeros clientes
confiam na sua confiabilidade.
Portanto, esta geração de
máquinas já foi responsável por
mais de 10 milhões de horas
de operação em todo o mundo,
tornando-se uma das plataformas híbridas atualizáveis mais
bem-sucedidas de todos os
tempos.
A história de sucesso continua
em 2022 – com o Ceramill
Motion 2 DRY Package. Esta
máquina, projetada exclusivamente para o processamento a
seco, impressiona como máquina híbrida com tempos de processamento rápidos, máxima
qualidade e um ROI imbatível.
Além disso, se desejado, ela
ainda pode ser equipada posteriormente com o módulo de
processamento em molhado.
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READY
FOR

até

60%
RETIFICAÇÃO

DE ECONOMIA
DE TEMPO NA
RETIFICAÇÃO

FRESAGEM

PENETRAÇÃO
("THRILLING")

CARVING

_Resultados com encaixe perfeito devido às estratégias de fresagem DNA de alto desempenho
– desenvolvidas especialmente para o processamento de materiais dentários
_Variedade máxima de materiais e indicações
_Estrutura inteligente da máquina garante ótima proteção de todos os elementos eletrônicos
na operação a úmido
_Atualizável e, portanto, preparada para o futuro

ceramill® motion 2
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DRY-PACKAGE

HYBRID-PACKAGE

CAPACITY-PACKAGE

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 Ceramill Motion 2, Mark IV

 2x Ceramill Motion 2, Mark IV

 Calibration Kit

 Ceramill Coolstream Tank

 2x Calibration Kit

 Installation Kit

 Ceramill Coolstream Cart

 2x Installation Kit

 Maintenance Unit

 Coolant Starter

 2x Maintenance Unit

 Calibration Kit
 Installation Kit
 Maintenance Unit
 Analytic Kit for water analysis

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

READY
FOR

5X

5X

O ÁPICE DO PROCESSAMENTO
A SECO

A SOLUÇÃO TUDO EM UM

TRABALHO ECONÔMICO COM CAPACIDADE EM DOBRO

Com o DRY Package, você recebe a especialista das fresadoras a seco no seu laboratório. A Ceramill Motion 2 não apenas
convence pelos tempos de processamento
rápidos e pela qualidade máxima, como
também é imbatível no preço. É claro que
o DRY Package equipável pode ser expandido de maneira flexível, para que todas
as exigências possam ser atendidas sem
problemas, também no futuro. Nunca foi
tão fácil ser a referência no segmento do
processamento a seco!

O HYBRID Package combina o processamento a seco e o processamento em
molhado dentro de um único sistema e
impressiona com resultados estéticos e de
alta qualidade. Esta solução tudo em um
permite manter a cadeia de valor completa
no seu laboratório durante o processamento. A mudança da operação a seco para
molhado é simples e pode ser realizada de
maneira segura, confortável e rápida. Tudo
em um e tudo na excelente qualidade já
conhecida. Com o HYBRID Package, você
traz a especialista do “uso universal” para
o seu laboratório dentário!

Dobre a eficiência que você tinha até
agora. Com o CAPACITY Package, composto por duas fresadoras, você pode
aumentar facilmente a sua produtividade.
Capacidade em dobro, processamentos
mais rápidos e menos atrasos são apenas
alguns dos argumentos a favor de um trabalho com a econômica Ceramill Motion 2.
Garanta a qualidade máxima em dobro e
aproveite as vantagens de ser a referência
na área da tecnologia de fresagem dentária.
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GERAÇÃO DNA.
POTÊNCIA + INTELIGÊNCIA PROTÉTICA = DESEMPENHO
Graças ao desenvolvimento interno de todos os componentes principais, especialmente as novas unidades de controle, somos capazes
de adaptar meticulosamente as nossas unidades fresadoras às exigências específicas da tecnologia odontológica e aperfeiçoá-las continuamente. O resultado é um perfil incomparável em termos de precisão, velocidade e processos CAM que são adaptados precisamente
às propriedades mecânicas dos materiais dentários — o que chamamos de "Ceramill DNA".

ceramill
ce
era
r miill dna
a
HARDWARE
Mais potente, construção de
alta qualidade (acionamento,
fuso, etc.)

CONTROLE
Tecnologia de controle desenvolvida
100% internamente com "inteligência
de tecnologia odontológica"

UHD SCULPTURING –
ESTÉTICA PURA
A estabilidade das fresadoras e um suporte C-Clamp especialmente
desenvolvido, em combinação com as estratégias de fresagem ideais, garantem um detalhamento perfeito de restaurações de dentes
frontais e laterais.
As peças em bruto podem ser processadas verticalmente, a fim de
levar em consideração estruturas delicadas já durante a fabricação
CAD/CAM, por exemplo, no caso de restaurações de dentes frontais
ricas em detalhes. Assim, os retrabalhos demorados e a retificação
dos conectores em áreas altamente estéticas ficam no passado.

_Economia máxima de tempo de retrabalho, através do
detalhamento CAD/CAM de restaurações anteriormente
inacessíveis
_Suporte estável, estrutura de máquina estável e estratégias de fresagem validadas para um resultado altamente
estético também nas superfícies dos dentes
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SPEED PROCESSING

PROCESSOS
Estratégias de fresagem altamente
eficientes são possíveis graças à
integração ideal de hardware e controle

ECONOMIA DE TEMPO
De até 60% na fresagem e retificação

ceramill® units
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CARVING – SIMBIOSE DE POTÊNCIA E INTELIGÊNCIA

O modo de esculpimento
("carving") patenteado permite
o processamento de vitrocerâmicas e cerâmicas híbridas
com uma economia de tempo
de aprox. 60%. Esta técnica
especial de retificação permite
remover o material em excesso
completamente, evitando a
retificação até abaixo do bloco
para uma geometria real. Este
processo, até agora exclusivo
na tecnologia CAD/CAM dentária, resulta em uma enorme
economia de tempo e corresponde ao processamento com
dois fusos (aprox. 15 minutos/
coroa).
Desgaste paralelo
Desgaste de quadrante
Modo de esculpimento
("carving")
0

5

10

15

20

25

30

35

40

min

CAD/CAM DE ALTA DEFINIÇÃO PARA TODOS
OS MATERIAIS E INDICAÇÕES
ready

CERAMILL HD

FRESAGEM EM QUALIDADE HD:

High definition
milling/grinding

Graças à interação entre fusos de altíssima precisão e alta frequência, estratégia de fresagem cuidadosamente desenvolvida e
fresadoras HD ultrafinas, toda a gama de materiais Ceramill CAD/
CAM pode ser processada para um alto nível de qualidade que
define novos padrões.

_Trabalho mais detalhado possível para atingir as
melhores estéticas
_Estruturas mais delicadas para mínima necessidade de
preparação e pós-processamento da restauração

STANDARD

HIGH DEFINITION (HD)
Zolid GEN-X fresado
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QUAL É O APARELHO CERTO PARA MIM

Uma expansão rápida da capacidade/uma entrada focada é necessária

O laboratório deve ser gerenciado digitalmente e projetado para o máximo conforto no ecossistema

Quais materiais são necessários

Exclusivamente zircônio/Sintron/
PMMA

Zircônio/PMMA e/ou materiais em
bloco

²ceramill® motion 2

² ceramill® motion 2

Dry Package

Hybrid Package

O foco principal está na flexibilidade/
economia de tempo máxima ou no
processamento de materiais duros

²ceramill® motion 3

²ceramill® matik

PROJETADO, PRODUZIDO
E TESTADO NA ÁUSTRIA
O processo de criação das nossas fresadoras é
completamente interno e realizado exclusivamente
na sede da Amann Girrbach em Koblach, Áustria.
Com nossas décadas de experiência na tecnologia
CNC e nossas fortes habilidades de desenvolvimento, temos os conhecimentos necessários para projetar e fabricar nossas máquinas em um processo
completamente interno.

Made in Austria
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x

760661

Roto RFID 1,0 ZI

cinza

x

x

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

cinza

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

cinza

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

preto

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

preto

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

laranja

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

laranja

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

laranja

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

laranja

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

amarelo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrom

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrom

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrom

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

vermelho

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

vermelho

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

roxo

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

vermelho

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

vermelho

x

x

181205

Pino de calibração Roto RFID

roxo

x

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

Ceramill Peek
x

Ceramill Wax

Ceramill PMMA

x*

x

VITA VIONIC Wax White

Cerâmicas híbridas

x

Solvay Ultaire AKP

Dissilicato de lítio

x

VITA VIONIC/BDS

Vitrocerâmica

x

Ceramill COCR

x

Ceramill D-Wax

Óxido de zircônio

cinza

Ceramill Splintec

Matik

Roto RFID 2,5 ZI

Ceramill M-Plast

Motion 2

760660

Ceramill Sintron

Cor do
anel

Nº art.

Mikro IC

Descrição

Mikro 5X

Ceramill TI-Preforms

Material

Mikro 4X

Fresadoras
Ceramill DNA

x*

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

* Processamento possível apenas com Ceramill Matik e Ceramill Motion 2
** Processamento possível apenas com Ceramill Matik
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Hybrid Package

179294

179294

¹ ceramill® matik

Dry Package

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® motion 2 dry

FLEXIBILIDADE TOTAL - GRAÇAS AOS SUPORTES INTERCAMBIÁVEIS

181360

181211

SUPORTE

Suporte para peça em bruto 98 mm

Suporte para peça em bruto C-Clamp
181361

3-fach 179260*

3-fach 181362
Suporte para bloco mandril UN
9-fach 179248*

9-fach 179248*

4-fach 181213

9-fach 181366
12-fach 179290*

3-fach 181363
Suporte para bloco mandril DRS
179249

4-fach 181219

9-fach 181367

Suporte para peça em bruto Ti Preforms
179278

181364

181214

179283

181365

181216

Suporte para peça em bruto D-Set

Suporte para peça em bruto metal
181218
* apenas em combinação com 760975
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ceramill® units

5X

Dry Bundle

MATERIAL CERAMILL

MATERIAL

Ceramill Sintron

Metal sinterizado CoCr

Ceramill Zirconia (LT, HT, SHT)

Óxido de zircônio

Ceramill A-Cast

Resina acrílica, transparente

Ceramill A-Temp / Ceramill A-Temp Multilayer

Resina acrílica, PMMA colorido

Ceramill A-Splint

Resina para placas, PMMA

Ceramill M-Plast

Plástico

Ceramill D-Wax

Resina acrílica de prótese

Ceramill TI-Forms

Titânio

Ceramill PEEK

Poli (éter-éter-cetona)

VITA SUPRINITY® PC

Cerâmica de dissilicato de lítio, reforçada a óxido de zircônio

VITA ENAMIC®

Cerâmica híbrida

VITABLOCS Mark II / TriLuxe forte

Vitrocerâmica

IPS e.max CAD

Cerâmica de dissilicato de lítio

IPS empress CAD

Vitrocerâmica

Mogucera for Ceramill

Metal duro

®

FRESAGEM

5X

¹ ceramill® matik

¹ ceramill® motion 3

¹ ceramill® motion 2

A mais elevada precisão, sustentabilidade futura e valor agregado
completamente in-house, graças à diversidade máxima de materiais e indicações, constituem a base do conceito de máquinas
Ceramill.

¹ ceramill® motion 2 dry

A SOLUÇÃO CERTA PARA QUALQUER UM.

5X

5X

Hybrid
Bundle
FRESAGEM, RETIFICAÇÃO,
ESCULPIMENTO, PENETRAÇÃO

INDICAÇÕES
Coroas/pontes anatomicamente reduzidas
Coroas/pontes totalmente anatômicas
Ponte sobre implante com seção gengival
Inlay/Onlay/Faceta
Overpress totalmente anatômico
Telescópica
Encaixe
Abutment de titânio (personalizado)
Pontes sobre bases de titânio cônicas
Restauração parafusada, múltipla, sobre bases
de titânio
Barra sobre base de titânio
Aparelho de abertura da mordida
Restauração provisória tipo casca de ovo
Prótese total
Fabricação digital de modelos
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ceramill® therm

VISÃO GERAL E EXPLICAÇÃO DO PORTFÓLIO COMPLETO

Independentemente de os usuários estarem buscando uma sinterização rápida ou tradicional — a Amann Girrbach oferece uma ampla
gama de fornos de sinterização ideais que atendem exigências e requisitos individuais.

"STANDARD"

"SPEED"

²ceramill® therm 3

²ceramill® therm s

"HIGH-SPEED"

_Produção

_Speed e Standard

_Até 3 unidades

_Até 120 unidades

_Até 80 unidades

_Ciclo de sinterização de 8 horas

_Ciclo de sinterização rápida >
120 min

_Ciclo de sinterização rápida de
20-30 min
_Secagem automática
_Resfriamento automático
_Glazeamento

QUAL É O FORNO CERTO PARA MIM?

Qual será o material usado?

Zolid FX, ZI, Zolid HT, Zolid
Gen-X

Ceramill Sintron

Onde o forno será usado?

Clínica odontológica

Laboratório odontológico

Uso principal

² ceramill® argotherm 2
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Velocidade
Para sinterizar apenas algumas unidades muito rapidamente, permitindo um tratamento no mesmo dia com o
dentista.

Versatilidade
O forno deve ser capaz de
sinterizar várias unidades ao
mesmo tempo, mas também
atender a volumes pequenos para pedidos de entrega
expressa.

Quantidade
O forno deve ser capaz de
sinterizar o maior número
possível de unidades simultaneamente, de um dia para
o outro.

²ceramill® therm DRS

²ceramill® therm s

²ceramill® therm 3

SISTEMA DE SINTERIZAÇÃO RÁPIDA
RÁPIDO, ESTÉTICO, EFICIENTE.
O novo forno de sinterização
de alta velocidade Ceramill
Therm DRS permite a sinterização de restaurações pequenas de óxido de zircônio em
aprox. 20 minutos. O conceito
de operação intuitiva oferece
o programa de sinterização
adequado para cada indicação,
aumentando significativamente
o conforto na rotina do laboratório. Diferente dos fornos
de sinterização convencionais,
este forno usa um elemento de
aquecimento de alto desempenho que supera todas as
expectativas em termos de
velocidade, flexibilidade e eficiência energética. Além disso,
o forno de sinterização de alta
velocidade se destaca pelo
design esguio e construção
compacta, além de combinar
as etapas de processo mais
importantes da fabricação de
restaurações de óxido de zircônio em uma única unidade:
pré-secagem, sinterização e
glazeamento. Tudo isso faz do
Ceramill Therm DRS o complemento ideal que maximiza
a flexibilidade nas rotinas do
laboratório.

RECURSOS

READY
FOR

Same Day
Dentistry

Sinterização
rápida

~20 min

Multifunções

< 1600 °C

_Ciclo de sinterização rápida de restaurações com Zolid DRS em aprox. 20 minutos sem
nenhuma perda relevante em termos de estética e resistência
_ Conceito de operação inovador com programas de sinterização individuais oferece alto
conforto e processos de trabalho seguros
_ Perfeitamente adequado para a fabricação rápida de restaurações individuais, graças
à integração perfeita ao fluxo de trabalho

INDICAÇÕES

PROGRAMA DE SINTERIZAÇÃO

MATERIAL

Coroa unitária

20 min.

�zolid drs

Ponte de 3 elementos

30 min.

� zolid drs

Coroa unitária, ponte de 3 elementos

60 min.

�zolid gen-x

SPEED sintering

Coroa unitária, ponte de 3 elementos

120 min.

�zolid fx

Multifunções

Glazeamento, secagem automática, resfriamento automático, sinterização livre de outros materiais

SINTERIZAÇÃO
rápida
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ceramill® therm s

O FORNO DE SINTERIZAÇÃO RÁPIDA PARA MAIOR FLEXIBILIDADE NAS ROTINAS
DIÁRIAS DO LABORATÓRIO
O Ceramill Therm S garante ao
laboratório um novo nível de
flexibilidade. Além da opção
de sinterizar restaurações de
dentes individuais em apenas
2 horas, o forno compacto e
energeticamente eficiente oferece um espectro de aplicações
superior. Além da sinterização
de restaurações de até 6 elementos e da função de secagem Autodry®, a queima de
glazeamento também não é um
problema para o aparelho ágil.
Além disso, o Therm S estabelece novos padrões em termos
de facilidade de operação. Adicionalmente à tela de toque de
10,4" e a uma interface intuitiva, o forno pode ser conectado diretamente à internet
através de uma interface de
rede – atualizações demoradas
e arquivamentos de protocolos
agora são coisa do passado.
Estes e outros serviços e funções remotas podem ser administrados direta e facilmente
através de um banco de dados
da internet.

_Maior flexibilidade nas rotinas diárias do laboratório com um programa de sinterização
rápida de 2 horas para restaurações individuais
_Maior versatilidade de aplicação através da função de secagem Autodry®, modo de
sinterização para restaurações de até 6 elementos e modo de queima de glazeamento
_Manuseio fácil através da tela de toque de 10,4" e conexão à internet para programas
e protocolos
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ceramill® therm 3

FORNO DE ALTO DESEMPENHO TOTALMENTE AUTOMÁTICO PARA A SINTERIZAÇÃO
FINAL DE ESTRUTURAS DE ÓXIDO DE ZIRCÔNIO SEM DISTORÇÕES
Com o forno para altas temperaturas Ceramill Therm 3, as
estruturas de óxido de zircônio
atingem a sua densidade final e
as excelentes propriedades de
material resultantes. Os objetos
para a sinterização são colocados sobre esferas de sinterização, garantindo um processo
de sinterização sem fricção
e, portanto, estruturas sem
distorções. O Ceramill Therm 3
oferece segurança de processo
elevada através de um controle
de temperatura constante e
uma distribuição homogênea
da temperatura na câmara de
queima. Assim, o usuário tem o
controle e a segurança de que
as estruturas atingem a sua
densidade final e, portanto, a
sua resistência.
O usuário dispõe de 250 canais
de sinterização, sendo 4 já pré-programados com programas
de sinterização AG validados.
_Segurança de processo elevada através de um controle de temperatura constante e uma
distribuição homogênea da temperatura na câmara de queima
_Máxima confiabilidade do processo graças aos programas de sinterização perfeitamente
coordenados e totalmente automatizados para diferentes tamanhos de restaurações
_250 canais de sinterização, sendo 4 programas AG validados
_3 coquilhas de sinterização empilháveis para aproveitamento máximo do forno
_Mínimo de espaço e tempo de instalação necessários (fonte de alimentação necessária)
_Sinterização pressionando um botão – operação fácil com tecnologia de tela de toque
_Exibição clara da curva de sinterização e do status de sinterização

Para a utilização ideal do
forno, o Ceramill Therm 3 tem
uma câmara de sinterização
de grande volume, na qual é
possível empilhar 3 bandejas
de sinterização. Elas podem
ser introduzidas e retiradas do
forno com segurança, utilizando o fórceps e a pinça de sinterização prevista para isso.
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ceramill® argotherm 2

FORNO DE SINTERIZAÇÃO COM GÁS DE PROTEÇÃO E CÂMARA DE INUNDAÇÃO
PARA CERAMILL SINTRON
O forno de sinterização de
CoCr Ceramill Argotherm 2
faz parte de um sistema com
componentes perfeitamente
harmonizados para o processamento do metal sinterizado
Ceramill Sintron. Apenas a perfeita adaptação entre o metal
sinterizado, o processamento
no sistema CAD/CAM e a conclusão do processo no forno
de sinterização garante a mais
alta e constante qualidade do
material – especialmente no
que diz respeito às propriedades mecânicas e (micro) estruturas da restauração pronta.
Através da operação simples
pressionando um botão, o Ceramill Argotherm 2 controla os
programas de sinterização das
unidades de CoCr fresadas.
O "núcleo" do sistema, a câmara de sinterização removível
Ceramill Argovent 2, garante
o mínimo consumo de gás
argônio e uma sinterização
homogênea e sem distorções
das restaurações.

até

25%
MAIS
CAPACIDADE

_Qualidade de sinterização constantemente alta, graças aos programas de sinterização especialmente desenvolvidos
_Monitoramento integrado de ar comprimido e gás de proteção garantem confiança máxima
no processo e consumo mínimo de gás
_Sinterização pressionando um botão – operação fácil com tecnologia de tela de toque com
exibição do progresso da sinterização e tempo restante
_Capacidade por ciclo de sinterização: até 40 unidades

Peças em bruto Ceramill Sintron antes
do processo de sinterização
 www.amanngirrbach.com/downloads
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Restauração fresada do Ceramill
Sintron com e sem polimento

Restauração Ceramill Sintron revestida e polida

PRODUÇÃO / IMPRESSÃO 3D

"Com a solução de impressão
3D para Ceramill eu consigo
expandir meu fluxo de trabalho da maneira ideal para
incluir esta variante de
produção inovadora. Além da
já conhecida facilidade de
operação, estou especialmente impressionado pela
precisão e velocidade de
produção do sistema."
Julien Krämer, Mestre em prótese dentária,
Krämer Dental, Alemanha

NextDent for ¹ ceramill®97
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NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
– UMA COOPERAÇÃO
EXCLUSIVA
O encontro dos sistemas 3D com a
Amann Girrbach. O encontro da impressão 3D com o fluxo de trabalho odontológico. Juntos, os sistemas 3D e a
Amann Girrbach criaram uma solução
de sistema exclusiva para o mercado
odontológico. Reunindo as principais
competências de ambos os parceiros de
sistemas, pela primeira vez a impressão 3D permite um fluxo de trabalho
odontológico totalmente integrado para
a fabricação de produtos e auxiliares
odontológicos.
A combinação do fluxo de trabalho Ceramill com a impressora 3D NextDent 5100
e a respectiva solução de software 3D
Sprint oferece ao usuário uma solução
de sistema "plug & play" com acesso
abrangente ao software. A ampla gama
de materiais de impressão 3D NextDent
compatíveis permite o máximo de aplicações no trabalho diário do laboratório,
que é facilitado ainda mais pelo gerenciamento inteligente de materiais e opções
de pós-processamento correspondentes.
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AMPLA GAMA DE INDICAÇÕES E MATERIAIS PARA ROI MÁXIMO

Durante o processo de coordenação do sistema, todos os componentes do processo, como impressora 3D, acessórios e pós-processamento, foram cuidadosamente sintonizados entre eles. Atenção especial foi dada à validação dos materiais.
A infinidade de materiais de impressão e a grande variedade de indicações associadas prometem flexibilidade e rentabilidade máximas.
Parâmetros de processo predefinidos e integrados garantem um manuseio simples e seguro, assim como a qualidade garantida das
restaurações. A produção completa e o procedimento de pós-processamento são concebidos de maneira intuitiva e reduzidos a apenas
algumas etapas na rotina do laboratório – para eficiência máxima com gasto mínimo de tempo.

NextDent Cast

NextDent C&B MFH

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Coroas, pontes, próteses
parciais

Coroas, pontes

Modelos

Mockup

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

INTEGRADO

NextDent Denture 3D+

NextDent Ortho IBT

NextDent Ortho Rigid

NextDent SG / Orange

Bases protéticas

Bandejas de ligação indireta

Placas oclusais

Modelos de perfuração

INTEGRADO

VALIDADO

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Máscaras gengivais flexíveis

Bandejas individuais

VALIDADO

VALIDADO

VALIDADO

VALIDADO
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EXCLUSIVO. PREPARADO PARA O FUTURO. VALIDADO.

A combinação do fluxo de trabalho conhecido do Ceramill, tecnologia de alta velocidade Figure 4™ do NextDent 5100 for Ceramill, um
portfólio de materiais validados e métodos comprovados de pós-processamento garante um processo simples, coordenado e seguro.
Este fluxo de trabalho exclusivo permite ao usuário economizar custos e tempo em longo prazo nas indicações à base de resina. Além
disso, no futuro, a tecnologia Figure 4™ irá incluir indicações e fluxos de trabalho adicionais no sistema NextDent 5100 for Ceramill.

ENTRADA DE DADOS

CERAMILL MIND

Digitalização da
situação inicial
através de escaneamento intraoral ou
de modelo.

Seleção de materiais e parâmetros
de design definidos
para segurança máxima do processo.

3D SPRINT
for Ceramill

NEXTDENT 5100
for Ceramill

Fluxo de trabalho
guiado, suporte
automático e função de orientação
para resultados de
impressão ideais.

Sistema de código
de barras sofisticado e coordenado
garante fluxos de
trabalho eficientes
e reproduzíveis.

MATERIAIS
DE IMPRESSÃO

Portfólio de materiais abrangente
para flexibilidade
máxima e uso
econômico da
impressora 3D.

LIMPEZA

Tempos definidos
de limpeza
ultrassônica e
recomendações
de processamento
para qualidade
ideal do material.

PROCESSO DE
FOTOPOLIMERIZAÇÃO

RESULTADOS
VALIDADOS

Dispositivo de
fotopolimerização
adaptado para
o material, com
tempos definidos
de polimerização
para resultados
reproduzíveis e em
conformidade com
as normas.

_Segurança e economia de tempo na rotina diária do laboratório, graças à transferência automática de dados de construção em combinação com um conceito de encadeamento inteligente
_Resultados de impressão excelentes com precisão máxima, graças aos fluxos de trabalho,
máquinas, materiais e acessórios coordenados
_Amortização rápida, devido ao mais amplo espectro de materiais e indicações, além dos
baixos custos fixos e de investimento.
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A IMPRESSORA 3D DE ALTA VELOCIDADE PARA MATERIAIS DENTÁRIOS

A impressora 3D de alta velocidade NextDent 5100 for Ceramill, com a inovadora tecnologia Figure 4™, é sinônimo de
produtividade e velocidade em
altíssimo nível com um preço
acessível para praticamente
qualquer laboratório dentário.
Além dos excelentes resultados
de restauração, a impressora
3D ganha pontos por possibilitar uma enorme economia de
tempo, graças à revolucionária
tecnologia Figure 4™ e à membrana permeável ao oxigênio
na bandeja de material. As forças de tração reduzidas entre
a membrana e a plataforma de
construção contribuem para
uma impressão sem distorções
e excelentes resultados. Um
processo de separação suave
torna possível a utilização de
estruturas de suporte de filigrana, que, no pós-processamento,
permite uma separação simples
e sem ferramentas, além de
economizar tempo.
E, não menos importante, a
NextDent 5100 for Ceramill
convence por sua simplicidade
de operação com apenas uma
mão. A tela colorida integrada
também pode ser operada com
luvas e tanto a plataforma de
construção quanto a bandeja
de material são de fácil acesso
e simples de usar.

READY
FOR

_Impressão até 3 vezes mais rápida graças à tecnologia Figure 4™ para alta produtividade
e flexibilidade
_As forças de tração reduzidas devido à membrana permeável a oxigênio contribuem para
a durabilidade da bandeja de material, para a separação simples das estruturas de suporte
e para resultados sem distorções
_Manuseio simples graças à tela de toque e operação dos acessórios com apenas uma mão,
como a plataforma de construção e a bandeja de material

Graças a um processo de mistura definido, com tempos de mistura definidos, o LC-3D Mixer garante condições
estáveis e homogêneas do material
antes da impressão

A LC-3D Print Box é uma caixa de polimerização UV que garante um ciclo
rápido e uniforme de fotopolimerização
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MATERIAL CAD/CAM

"No Amsterdam Dental Group, nós
buscamos sempre oferecer o
melhor aos nossos pacientes.
A grande diversidade de materiais no portfólio CAD/CAM da
Amann Girrbach nos permite
encontrar o material ideal para
todas as situações clínicas."
Harold Baumgarten DMD, Amsterdam Dental Group,
EUA

Óxido de zircônio Zolid DNA104

Polímeros/Cera132

¹ zi111

®
¹ ceramill a-temp multilayer

¹ zolid gen-x

113

¹ ceramill a-temp135

¹ zolid ht+ preshades

114

®
¹ ceramill a-splint136

¹ zolid ht+ white

115

®
¹ ceramill a-cast137

¹ zolid fx multilayer

117

®
¹ ceramill wax138

¹ zolid fx white

118

®
¹ ceramill peek139

¹ zolid drs multilayer

119

®
¹ ceramill m-plast140

¹ esthetic management

121

135

®

Híbridos/Cerâmica141
Metal122

VITA ENAMIC / VITA ENAMIC multiColor

141

¹ ceramill sintron125

VITA SUPRINITY PC

143

Ceramill CoCr

128

VITABLOCS Mark II / TriLux Forte

143

Ceramill Ti

129

®

¹ ceramill ti-forms130
®

Resinas para impressão 3D144
NextDent for Ceramill

145
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¹ zi white

_ Estruturas de coroas anatomicamente reduzidas e estruturas de pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Abutments personalizados sobre bases de titânio
_ Restaurações parafusadas, múltiplas, sobre bases de titânio

¹ zolid gen-x
¹ zolid ht+ preshade
¹ zolid ht+ white

_ Coroas totalmente anatômicas e pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Estruturas de coroas anatomicamente reduzidas e estruturas de pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Restaurações parafusadas, múltiplas, sobre bases de titânio

¹ zolid fx multilayer
¹ zolid fx white

_ Coroas e pontes totalmente anatômicas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_ Estruturas de coroas e pontes anatomicamente reduzidas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_ Facetas, inlays, onlays

¹ zolid drs multilayer

_ Coroas e pontes totalmente anatômicas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_ Estruturas de coroas e pontes anatomicamente reduzidas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_ Facetas, inlays, onlays

¹ ceramill sintron

_ Estruturas de coroas e pontes anatomicamente reduzidas e totalmente anatômicas nas regiões anterior e posterior
_ Telescópica
_ Restaurações parafusadas, múltiplas, sobre bases de titânio

¹ ceramill CoCr
MoguCera C Disc

_ Coroas totalmente anatômicas e pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Estruturas de coroas anatomicamente reduzidas e estruturas de pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Restaurações parafusadas, múltiplas, sobre bases de titânio

¹ ceramill ti
Starbond Ti5 Disc

_ Coroas totalmente anatômicas e pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Estruturas de coroas anatomicamente reduzidas e estruturas de pontes de 4 elementos até pontes múltiplas
_ Restaurações parafusadas, múltiplas, sobre bases de titânio

¹ ceramill ti-forms

_ Abutment de titânio (personalizado)

¹ ceramill a-temp
¹ ceramill a-temp multilayer

_ Coroas temporárias, anterior e posterior
_ Pontes temporárias, anterior e posterior, com um máximo de dois elementos de ligação intermediários
_ Avaliação do ajuste no modelo de gesso/boca antes da restauração final

¹ ceramill a-splint

_ Placas para cuidados terapêuticos na correção de problemas da articulação da mandíbula e do plano de mastigação

¹ ceramill a-cast

_ Fabricação de moldes de cera perdida para a técnica de fundição

¹ ceramill wax

_ Estruturas para a técnica de fundição e prensagem

¹ ceramill m-plast

_ Modelos

¹ ceramill peek

_ Coroas e pontes (máx. 3 elementos)
_ Restaurações secundárias e telescópicas
_ Restaurações de encaixe
_ Superestruturas parafusadas implantossuportadas

VITA Vionic Base

_ Fabricação digital de próteses
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POLYMERS / WAX

METAL

ZIRCONIA

MATERIAL CAD/CAM - AUTORIZADO PARA CERAMILL

R
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_ Restaurações implantossuportadas
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_ Inlay/Onlay
_ Faceta
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ND Model 2.0
for ceramill

_ Modelos

ND SG
for ceramill

_ Modelos de perfuração

ND Cast
for ceramill

_ Próteses parciais

ND Tray
for ceramill

_ Bandejas individuais

ND C&B MFH
for ceramill

_ Coroas
_ Pontes

ND Ortho Rigid
for ceramill

_ Placas miorrelaxantes

ND Try-In
for ceramill

_ Mockup
_ Prova

ND Gingiva Mask
for ceramill

_ Máscaras gengivais
flexíveis

ND Denture 3D+
for ceramill

_ Bases protéticas

T
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A MAIOR VARIEDADE COM
ÓXIDO DE ZIRCÔNIO –
DIVERSAS INDICAÇÕES,
ALTA ESTÉTICA, CONFIÁVEL.
O óxido de zircônio é parte essencial
da odontologia moderna. Além de sua
excelente biocompatibilidade, o material
cerâmico de alto desempenho também
impressiona pela estabilidade, durabilidade e estética. No entanto, o óxido
de zircônio de múltiplas indicações da
Amann Girrbach não apenas oferece as
propriedades mecânicas e ópticas de
alta qualidade, como também atende à
necessidade de um processamento confiável e econômico. Portanto, as peças
em bruto de óxido de zircônio do sistema Ceramill não são produtos individuais, mas fazem parte de uma solução
de sistema completo, onde o óxido de
zircônio é coordenado com uma gama
compacta e clara de líquidos corantes
e pigmentos.
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VERSATILIDADE, ECONOMIA, PROCESSO CONFIÁVEL.

"Graças às propriedades do material
Zolid Gen-X, tenho um processo de
produção seguro e reproduzível para
todas as restaurações. A alta resistência de 1000 MPa do material significa que ele é absolutamente versátil para o uso de rotina no laboratório."
Benjamin Votteler, Mestre em prótese dentária, Dentaltechnik
Votteler GmbH & Co, Alemanha

"Estética integrada em óxido de zircônio
monolítico é algo que eu nunca tinha
visto antes. Zolid FX Multilayer é completamente inovador!"
Lucas Lammott, Técnico dentário certificado, M31 Dental Studio, EUA

"Trabalhar com Zolid HT+ me deixou
maravilhado, a combinação de translucidez e resistência reúne as vantagens de Zolid e Zolid FX em um
único material. Com Zolid HT+,
minhas restaurações REAX estão
ficando com uma estética incrível."
Alexander Wuensche, Técnico dentário certificado,
Zahntechnique, EUA
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ÓXIDO DE ZIRCÔNIO FABRICADO "IN-HOUSE".
FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM BRUTO ZOLID DNA.
O óxido de zircônio (ZrO2) é obtido a partir do silicato de zircônio (ZrSiO4), que é tratado em um processo químico elaborado para formar um pó cristalino branco. A adição de ligantes orgânicos permite que o pó seja prensado para formar peças em bruto que retêm suas
propriedades de processamento como resultado de um processo de pré-sinterização a jusante. Em nossa unidade de desenvolvimento e
produção "Dentustry One", na sede na Áustria, temos instalações de produção de última geração à nossa disposição, onde processamos o óxido de zircônio em peças em bruto através de processos definidos e certificados sob as mais rigorosas condições de teste.
Antes de ser disponibilizada para processamento manual ou mecânico por nossos clientes finais, cada peça em bruto individual passa
por um procedimento abrangente de controle de qualidade. Dessa maneira, nós garantimos a alta qualidade contínua do material com
excelentes propriedades de processamento.

10 MIO

UNITS
CLINICALLY
PROVEN

CONFIABILIDADE DE TONALIDADE
E PROCESSO
Restaurações perfeitas do ponto de vista
estético e funcional. A Amann Girrbach
desenvolveu e produziu as peças em bruto
com o nome de marca Ceramill exclusivamente para esta finalidade. Nós analisamos
nossos materiais quanto à estabilidade
de tonalidade absoluta de acordo com a
escala de cores clássicas VITA, através
de testes extensivos, e coordenamos os
materiais meticulosamente com todos
os componentes de software e hardware.
Dessa maneira, garantimos a confiabilidade
máxima do processo e da tonalidade para
todo o processo de fabricação.
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EFICIÊNCIA E ECONOMIA

QUALIDADE

Processos econômicos e eficientes são um
dos pilares dos nossos produtos e filosofia
corporativa. Eles são baseados em componentes de sistema completamente integrados, que tornam os processos de trabalho
mais fáceis e eficientes. A Amann Girrbach
oferece a seus clientes um conceito geral
versátil e econômico, que inclui peças em
bruto de óxido de zircônio e soluções de
coloração que irão atender a todas as suas
exigências nos quesitos estética e gama de
indicações.

Óxido de zircônio ≠ óxido de zircônio.
Quando as peças em bruto de óxido de
zircônio disponíveis no mercado são avaliadas de acordo com sua composição química, praticamente não se nota nenhuma
diferença. No entanto, as características
mecânicas e ópticas são determinadas, em
grande parte, pelo processo de fabricação
do material – para nós, este é o argumento
decisivo para a nossa produção "in-house"
das peças em bruto de óxido de zircônio.
Dessa maneira, somos capazes de garantir
um processo de fabricação seguro e qualidade de material constantemente alta.

zolid dna generation

UM SISTEMA – TODAS AS POSSIBILIDADES.

lid ht+ preshades
½ zo

½z
olid
-x
ht
n
–
O
A
D
I
L
T
C
A RES
+w
SLÚ
ge
N
A
I
S
R
T
d
T
il
Ê
hi
NCI
O
t
150 MPa* / 1)1100
UIT
A
zo
±
00 ±

½

10

½ zolid ht+

150
MP
a*

1)

P/
-TZ
Y
4

e

M

o
½z

fx m

u l t i l a ye r

A R E S I ST Ê N C I A

½z

o li d

M ÉDI

M Pa*

O–

±1

CID

A

te

T

R
ET

hi

EN
M
A
ALT

LÚ

M

-T
5Y

50

fx

zo

/7
00

e

½

el

NS

0

–A

CIA

ta s
Face s
y
Inla s
y
On la

ZP

15

ID O

i

TÊN

li d

s
a re a i s
du
ivi

i

0±

LÚC

1 20

½z

P/

½z

P

LT a*
AR
ESI
S

Co
p o ro a s
nt
es e s u p
a
an t é p d e 3 o r te s d e
ele
ato on
mi tes m m entos
cam
úl
ente tiplas,
reduz
idos

Co
a ro
r na as
m e du to m e p
on
en zi
to das icam tes
en
sa
té (no m te
ar
á
eg i x . 3
ão m
olar)

Construções m
últip
l
parafusa
das as
sobre bas
es
de titân
io

ntes
as e po
Coro
anatômicas
ente
alm . 3 elementos
tot
máx
las s
(no a região molar
,
tip se
até
úl ba ays
re , inl ais
as ividu
nd

Pil

ind

3Y-TZ

LIG EIRA M E N TE T RA N S

C
po oro
a nt as
tot té p es
alm on
en

as e suportes de pontes
Coro
elementos até pontes
Co
e
de 3
d
par nstr
las, anatomicas
múltip
rte entos
de afus uçõ
o
e
d
r
u
e
z
t
i
n
d
t
,
os
p
a
e
i
me
su em las
onl tânio das s m
ays
e 3 el últip icos
, p – fa sob
m
ila
ce
de es m atô
r
es t
t an
i
te

li d

fx

w

_Ampla gama de indicações e personalização, graças às peças em bruto brancas e pré-coloridas em diferentes níveis de
translucidez
_Conceitos de cores coordenados de acordo com a escala de cores clássicas VITA garantem resultados precisos e reproduzíveis
_Estratégias de fresagem específicas para o material permitem um processamento altamente preciso e simples
_A produção "in-house" das peças em bruto, segundo padrões de fabricação rigorosos, garante um padrão de qualidade
excelente e constantemente alto
_Programa de treinamento abrangente para o processamento da Zolid DNA generation

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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GERENCIAMENTO DE ESTÉTICA E PROCESSAMENTO

O óxido de zircônio ideal para uma indicação é determinado por uma série de fatores diferentes. Requisitos de estética, a posição da
prótese na boca do paciente ou a tonalidade do troquel influenciam na escolha do material. Quanto maior for a precisão de harmonização
entre a tonalidade do torquel, o material e a indicação, mais previsível e estético será o resultado final.

Claro

Coroa de abutment híbrido

Abutment híbrido

Ponte múltipla

Ponte de 3 elementos (incl. região
molar)

Coroa anterior e posterior

Onlay

Inlay

Faceta

Indicação

Técnica de estratificação

Processamento

Técnica de cut-back

Produto

Técnica de coloração

Translucidez

Técnica de pincelamento/imersão

Cor do troquel

Zolid FX Multilayer
SHT
Zolid FX White

Claro - levemente
descolorido

Zolid Gen-X Multilayer
Zolid HT+ Preshades

HT+
Zolid HT+ White
Zolid DRS Multilayer
Claro - descolorido/metal

LT

ZI White

RECOMENDAÇÕES DE USO DO ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DA AMANN GIRRBACH EM RELAÇÃO À COR DO TROQUEL E AO GRAU
DE TRANSLUCIDEZ

Recomendações de uso

LT
(Zi)

HT+
(Zolid Gen-X, Zolid HT+ White, Zolid HT+ PS,
Zolid DRS)
SHT
(Zolid FX White, Zolid FX ML)

claro
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levemente descolorido

descolorido/metal

zolid dna generation

DADOS TÉCNICOS:

RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Resistência à flexão (3 pontos) [MPa] DIN EN ISO 6872. Quanto maior a resistência à flexão do óxido de zircônio (ZrO2), melhor
a estabilidade sob carga mastigatória.
Classe 5 > 800 MPa de acordo com a norma DIN EN ISO 6872*
Classe 4 > 500 MPa de acordo com a norma DIN EN ISO 6872**
Fonte: Amann Girrbach P&D
*	Requisito mínimo para a fabricação de pontes de 4 elementos até pontes múltiplas;
** Requisito mínimo para a fabricação de pontes de 3 elementos

1.200
1.100
1.100
1.000
1.000
700
700
0

200

400

600

800

1000

1200 MPa

TRANSLUCIDEZ
Quanto maior a translucidez, mais permeável o material é à luz (translúcido).
* Zolid HT+ White, Zolid HT+ Preshade, Zolid Gen-X, Zolid DRS
** Zolid FX White, Zolid FX Multilayer

*

+30 %

**

+10 %
Translucidez

RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO
Resistência à flexão em 4 pontos [MPa] DIN EN ISO 6872. Valores de resistência consistentes (módulo Weibull) após envelhecimento
mecânico simulado (1,2 milhões de ciclos, 100 N).
antes do envelhecimento mecânico
após o envelhecimento mecânico
Resultados/referências:* LMU Munich; ** Amann Girrbach P&D

1009
974

*

927
917

**

572
610

**
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400

500

600

700

800

900

1000 MPa
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ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE TRANSLUCIDEZ BAIXA (LT)

Elevada resistência, rigidez e
biocompatibilidade são as principais características do ZI.
As peças em bruto pré-sinterizadas, com resistência à
flexão excepcionalmente alta
de até 1.200 MPa (resistência
à flexão de 3 pontos*), podem
ser processadas com facilidade
graças à estabilidade ideal das
margens. Com uma opacidade
de aprox. 70%, ZI é ideal para
indicações onde preparações
descoloridas ou estruturas
metálicas precisam ser recobertas. Ele também é ideal
para a fabricação de coroas e
pontes nas regiões anterior e
posterior, abutments personalizados e restaurações múltiplas
parafusadas sobre bases de
titânio. As estruturas ZI podem
ser personalizadas individualmente com os líquidos corantes
Ceramill "nova fórmula" usando a técnica de imersão ou
pincelamento.

INDICAÇÕES
_Estruturas de coroas anatomicamente
reduzidas e estruturas de pontes de
3 elementos até pontes múltiplas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Abutments personalizados

_Especialmente adequado para estruturas extensas devido à alta resistência à flexão de
1.200 MPa
_Estabilidade ideal das margens e facilidade de fresagem
_Elevada biocompatibilidade, resistência e rigidez
_Possibilidade de personalização usando os líquidos corantes Ceramill Liquid

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*
1200 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
1000 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
4,5 - 5,6
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

Ceramill Liquid CL e Ceramill Liquid –
novas fórmulas de soluções de coloração para ZI White

Ceramill Stain & Glaze – materiais de
coloração e glazeamento para personalização estética final

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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Ceramill Zolid HT+ PS | Luis Manuel Rocha Saraiva

Zolid Gen-X | CDT Atsushi Hasegawa
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zolid gen-x multilayer

ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ (HT+)

Zolid Gen-X acaba com a demorada busca pela peça em bruto
certa para a restauração necessária. Motivo: as mais novas
peças em bruto da Zolid DNA
generation são extremamente
versáteis!
Zolid Gen-X combina todas as
vantagens do grupo de produtos Zolid HT+: as excelentes
propriedades estéticas e os
valores mecânicos excepcionais
superam quaisquer limitações
de indicação.
Além disso, o Zolid Gen-X possui um gradiente natural de
cores que leva a peça em bruto
a um novo nível em termos de
eficiência e estética.

INDICAÇÕES
_Coroas totalmente anatômicas e
pontes de 3 elementos até pontes
múltiplas
_Estruturas de coroas anatomicamente
reduzidas e estruturas de pontes de
3 elementos até pontes múltiplas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Facetas, inlays, onlays
_Abutments personalizados

_Complexidade reduzida nas rotinas diárias do laboratório, graças às possibilidades de
aplicação para diversas indicações
_As transições suaves de cor e o gradiente de translucidez proporcionam uma estética
perfeitamente natural
_Graças à resistência à flexão de 1.000 MPa, é possível realizar uma grande variedade de
indicações, por exemplo, desde coroas unitárias até pontes de vários elementos
_Os novos recursos e todas as vantagens clinicamente comprovadas do Zolid HT+ são
combinados em um único material

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*
1000 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
900 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

Sinterização no fluxo de trabalho Zolid
DNA a 1450 °C/h

Finalização fácil com 16 cores VITA
A-D e o Ceramill Stain & Glaze

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE TRANSLUCIDEZ ELEVADA (HT)

Zolid HT+ é um óxido de zircônio altamente translúcido
que combina características
mecânicas elevadas com
excelente estética. Com a
estabilidade extrema das margens, o Zolid HT+ permite uma
construção suave de margens
no processamento com CAD/
CAM. Disponíveis em 16 cores
clássicas VITA, os Zolid HT+
Preshades garantem um fluxo
de trabalho eficiente com a
maior estabilidade possível de
cores, mesmo para pontes de
grande extensão. A gama de
16 peças em bruto Zolid HT+
Preshade permite atingir todas
as 16 cores VITA com apenas 7
peças em bruto, usando o kit
essencial Ceramill Stain & Glaze
e aplicando uma sofisticada
técnica de coloração.

INDICAÇÕES
_Coroas totalmente anatômicas e
pontes de 3 elementos até pontes
múltiplas
_Estruturas de coroas anatomicamente
reduzidas e estruturas de pontes de
3 elementos até pontes múltiplas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Facetas, inlays, onlays
_Abutments personalizados

_Estética elevada com aparência natural, graças à alta translucidez
_Alta eficiência e estabilidade máxima de cor devido às peças em bruto pré-coloridas
_Uma resistência de 1.000 MPa permite uma ampla gama de indicações
_Conceito de coloração inteligente com Ceramill Stain & Glaze permite atingir 16 cores VITA
com apenas 7 peças em bruto

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*
1000 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
900 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

VITA A1

VITA A2

VITA A3

VITA A3.5

VITA A4

VITA B1

VITA B2

VITA B3

VITA B4

VITA C1

VITA C2

VITA C3

VITA C4

VITA D2

VITA D3

VITA D4

Alta eficiência e estabilidade máxima
de cor devido às peças em bruto pré-coloridas em 16 cores VITA

Pigmentos e glazes Ceramill Stain &
Glaze para o conceito "16 a partir de
7"* ou para personalização final da
estética. *consulte as instruções em
"Técnica de coloração"

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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Devido à alta resistência, é possível
fabricar pontes de até 14 elementos
com os Zolid HT+ Preshades

zolid ht+ white

ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE TRANSLUCIDEZ ELEVADA (HT)

Zolid HT+ é um óxido de zircônio altamente translúcido que
combina características mecânicas elevadas com excelente
translucidez. Mesmo estruturas complexas, como pontes
implantossuportadas e com
parte de gengiva, irradiam a
vitalidade da substância natural
do dente.
O processo de fabricação otimizado também tem um efeito
positivo nos aspectos de fresagem do processamento. Fora
isso, nada mudou no processamento – Zolid HT+ é integrado
de maneira harmoniosa no
fluxo de trabalho de fabricação
com óxido de zircônio Amann
Girrbach. Os Ceramill Liquids
com "nova fórmula" são perfeitamente compatíveis com o
Zolid HT+ e atingem resultados
de tonalidades altamente estéticos de acordo com o guia de
cores VITA.

INDICAÇÕES
_Coroas totalmente anatômicas e
pontes de 3 elementos até pontes
múltiplas
_Estruturas de coroas anatomicamente
reduzidas e estruturas de pontes de
3 elementos até pontes múltiplas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Facetas, inlays, onlays
_Abutments personalizados

_Gama completa de indicações devido à alta resistência à flexão de 1.100 MPa
_Estética excelente com aparência natural, graças à alta translucidez
_Processamento otimizado integrado de maneira harmoniosa no fluxo de trabalho com óxido
de zircônio AG

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*1100 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
1000 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,4 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,7 - 7,2
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

Resultados de tonalidades perfeitamente personalizadas com Ceramill
Liquids de "nova fórmula"

Excelente estabilidade das margens,
graças às propriedades de processamento otimizadas

Perfeito para trabalhos de grande
extensão implantossuportados

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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Ceramill Zolid FX White | Amann Girrbach
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Ceramill Zolid FX ML | Dental Inpulse

zolid fx multilayer

ÓXIDO DE ZIRCÔNIO POLICROMÁTICO DE TRANSLUCIDEZ SUPERELEVADA (SHT)

Zolid FX Multilayer é um óxido
de zircônio policromático, de
translucidez superelevada, com
um gradiente integrado de cor
e de translucidez. Transições
suaves de cor simulam as tonalidades do esmalte, da dentina
e tonalidades cervicais em
uma progressão naturalmente
fluida sem mudanças bruscas.
A pré-coloração igual ao dente
permite um processamento
eficiente e econômico sem processo de coloração.
Usando pigmentos e glazes do
kit Ceramill Stain & Glaze, as
restaurações podem ser mais
individualizadas depois da sinterização, para obter um resultado ainda mais estético.

INDICAÇÕES
_Coroas e pontes totalmente
anatômicas (máx. 3 elementos que
se estendem para a região molar)
_Facetas, inlays, onlays

_Gradiente contínuo de cor e translucidez para transições suaves, sem mudanças bruscas,
e estética natural
_Alta resistência à flexão em comparação com as vitrocerâmicas permite fabricar pontes
de até 3 elementos, inclusive na região molar
_Conceito de encadeamento inteligente garante uma correspondência precisa das cores
VITA e um trabalho econômico no laboratório

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*700 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
600 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
8,5 - 9,5
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

por ex. VITA shade A2

por ex. VITA shade A3

Conceito inteligente de encadeamento
de acordo com a escala de cores clássicas VITA

Pigmentos e glazes-porcelana Ceramill
Stain & Glaze para personalização final
da estética

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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zolid fx white

ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE TRANSLUCIDEZ SUPERELEVADA (SHT)

Zolid FX White são peças em
bruto de óxido de zircônio altamente translúcidas para restaurações monolíticas ou reduzidas anatomicamente na região
anterior, bem como pontes de
até 3 elementos na área molar.
A cerâmica de alto desempenho
reúne as excelentes propriedades de processamento do óxido
de zircônio com uma translucidez comparável àquela conhecida até agora só no dissilicato
de lítio. O resultado é uma prótese dentária altamente estética de resistência e estabilidade
duradouras. O processamento
e o ajuste na boca do paciente
são realizados sem qualquer
esforço adicional, usando o
material de ligação mecânica
do mercado.

INDICAÇÕES
_Coroas e pontes totalmente anatômicas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_Estruturas de coroas e pontes
anatomicamente reduzidas (máx. 3
elementos que se estendem para a
região molar)
_Facetas, inlays, onlays

_Óxido de zircônio de translucidez superelevada para resultados altamente estéticos nas
regiões anterior e posterior
_Alta resistência à flexão em comparação com as vitrocerâmicas permite fabricar pontes de
até 3 elementos, inclusive na região molar
_Conceito de cores simples e inteligente com os Ceramill Liquids FX, de acordo com a escala
de cores clássicas VITA

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*700 ± 150 MPa
Resistência à flexão (4 pontos)*
600 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,1 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
8,5 - 9,5
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

Soluções de coloração Ceramill Liquid
FX para Zolid FX White

Pigmentos e glazes-porcelana Ceramill
Stain & Glaze para personalização final
da estética

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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zolid drs multilayer

ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ (HT+)

A combinação do material
Zolid DRS com o forno de sinterização rápida, ambos especialmente desenvolvidos para o
efeito, garante um fluxo de trabalho rápido e seguro do início
ao fim. Seja para a sinterização
diária de coroas e pontes, uma
coroa rápida de zircônio ou
como uma solução de backup
– o Ceramill Therm DRS pode
ser integrado de maneira eficiente na rotina cotidiana do
laboratório.
Zolid DRS oferece a base perfeita para restaurações que
são sinterizadas em aprox.
20 minutos. Perfeitamente harmonizado com as 16 cores VITA
e gradientes naturais de cor
e translucidez, este material
garante processos seguros e
eficientes. Os diferentes tamanhos de bloco permitem fabricar pontes de até 3 elementos.

INDICAÇÕES*
_Coroas e pontes totalmente anatômicas (máx. 3 elementos que se estendem para a região molar)
_Estruturas de coroas e pontes
anatomicamente reduzidas (máx. 3
elementos que se estendem para a
região molar)
_Facetas, inlays, onlays
_Abutments personalizados
*Devido ao formato de entrega (formato de
bloco) do Zolid DRS, podem ser fabricadas pontes
de até três elementos apenas.

_A translucidez natural com gradiente de cores integrado permite criar restaurações naturais
rapidamente
_As 16 cores, que correspondem perfeitamente à escala de cores VITA, garantem resultados
estéticos e certeiros para o laboratório
_Apesar do tempo de sinterização reduzido, não há nenhuma influência relevante na estética
ou na resistência para restaurações de até 3 elementos

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)*1100 ± 150 MPa
Módulo de elasticidade
≥ 200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
10,5 ± 0,5 x 10–6 K-1
Solubilidade química
< 100 µg/cm2
Dureza Vickers
1300 ± 200 HV10
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
≥ 99
Zr02 + HfO2 + Y2O3
6,0 - 7,0
Y2O3
≤5
HfO2
≤ 0,5
Al2O3
outros óxidos
≤1

*Média do teste de resistência à flexão de três pontos conforme definido na norma DIN EN ISO 6872, P&D Amann Girrbach
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Ceramill Zolid FX ML | CDT Atsushi Hasegawa
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esthetic management

A ESTÉTICA NÃO É FRUTO DO ACASO.

PRODUÇÃO

REMOVER E REFINAR

ACABAMENTO INTERNO

ACABAMENTO EXTERNO

RESULTADO FINAL

TREINAMENTOS E SUPORTE

"AG Esthetic Management" torna a fabricação de restaurações altamente estéticas de óxido de zircônio mais fácil que nunca para os usuários do sistema Zolid. O foco está em simplificar e otimizar todo
o trabalho após a fresagem da restauração. As instruções de uso com ilustrações claras e os diversos
tutoriais em vídeo orientam os usuários passo a passo ao longo do processo. Além disso, os usuários
têm à disposição uma grande variedade de treinamentos e webinários online. Adiciona-se a isso
ainda os novos produtos e auxiliares que facilitam consideravelmente o trabalho diário com óxido de
zircônio para o usuário.
_Uma solução sistemática que, graças à expansão consistente da cadeia de precisão da AG,
cria um processo de fabricação significativamente mais conveniente para restaurações Zolid
_Resultados reproduzíveis altamente estéticos, graças às diretrizes detalhadas e diversos
tutoriais em vídeo, garantem a satisfação de dentistas e pacientes
_Eficiência e segurança máximas com a grande variedade de auxiliares para um processamento
ideal de restaurações fabricadas com óxido de zircônio Zolid

Materiais harmonizados - Ceramill
A-Temp e óxido de zircônio Zolid

Remover e refinar – acabamento do
óxido de zircônio, simples e seguro

Acabamento interno – grau máximo de
personalização graças à coordenação
de líquidos de coloração e acessórios

Acabamento externo – o acabamento
perfeito com ferramentas ideais
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METAIS

MATERIAIS CAD/CAM PARA AS
MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS.
A qualidade dos materiais tem uma
influência decisiva na estética e na durabilidade de restaurações e, portanto,
contribui de maneira significativa para o
bem-estar do paciente. A grande variedade de materiais CAD/CAM disponíveis
no mercado atualmente permite fabricar
restaurações com os materiais mais
específicos e otimizados para a respectiva indicação. Com os materiais do portfólio Ceramill, você pode ter a certeza
de estar trabalhando com materiais de
restauração da mais alta qualidade. Nós
combinamos materiais desenvolvidos
e produzidos internamente na sede da
Amann Girrbach, na Áustria, com materiais de parceiros selecionados, com os
quais trabalhamos em estreita cooperação para expandir e complementar
nosso portfólio de produtos para você.
Descubra a gama de materiais Ceramill
para você e seus pacientes!
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ceramill material

"O Ceramill Sintron maximizou a
economia do meu laboratório."
Łukasz Sopałowic, Técnico dentário certificado, Lider-Tech Laboratory, Polônia

"Este metal sinterizado biocompatível oferece uma excelente resistência de ligação
e pode ser usado tanto em estruturas de
metal quanto em coroas totais."
Atsushi Hasegaw, Técnico dentário certificado, Organ Dental Lab, Japão

"O Ceramill Sintron se tornou indispensável no meu laboratório"
Jörg Schönthal, Técnico dentário certificado, Dentaltechnik Dr.
Lerner, Alemanha
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Ceramill Sintron | Amann Girrbach

Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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Ceramill Sintron | Atsushi Hasegawa

ceramill sintron®

FRESAGEM DE CoCr – TÃO SIMPLES QUANTO A CERA.

O metal sinterizado CoCr Ceramill Sintron é revolucionário. O
metal não nobre revoluciona o
processo de fabricação: a textura semelhante à cera das peças
em bruto Ceramill Sintron
permite que elas sejam processadas a seco internamente
e sem esforço em máquinas
de bancada como a Ceramill
Motion. As etapas de trabalho
manual demoradas, trabalhosas e sujeitas a erros para os
processos de fundição deixam
de ser necessárias. O processo
de sinterização é extremamente fácil: basta pressionar um
botão para produzir uma estrutura de excelente qualidade. A
altíssima segurança no processo permite produzir estruturas
homogêneas e sem distorções,
livres de cavidades resultantes
de contração. O novo Ceramill
Sintron permite atingir ajustes
e qualidade de estrutura previsíveis e reproduzíveis. Ceramill
Sintron pode ser recoberto
com qualquer cerâmica convencional para estruturas de
CrCo.

INDICAÇÕES
_Coroas telescópicas e cônicas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Estruturas de coroas e pontes anatomicamente reduzidas e totalmente
anatômicas nas regiões anterior e
posterior

_Textura idêntica à da cera para mínimo desgaste da fresa e uma fresagem sem esforços no
modo de processamento a seco
_Manuseio simples, graças à facilidade de retrabalho e acabamento das restaurações fresadas
no estado de peça verde
_Altíssima segurança do processo devido a estruturas homogêneas e sem distorções
_Excelentes valores de resistência, força de ligação e biocompatibilidade

O Ceramill Sintron foi desenvolvido em
cooperação com o Fraunhofer IFAM
Dresden.

DADOS TÉCNICOS
Alongamento de ruptura
30%
Esforço de prova (Rp 0,2%)
450 MPa
Módulo de elasticidade
200 GPa
Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
14,5 x 10–6 K-1
Dureza Vickers
270 HV10
Resistência à tração (Rm)
900 MPa

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
Cobalto (Co)
66
Cromo (Cr)
28
Molibdênio (Mo)
5
Aglutinantes orgânicos (para peças em bruto
em estado bruto)
1-2
Outros elementos (Mn, Si, Fe)
<1
Outros elementos (C)
< 0,1
A liga não possui níquel, berílio, gálio ou cádmio, de acordo com a DIN EN ISO 22674.
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ceramill sintron®

VISÃO GERAL DE INDICAÇÕES CERAMILL SINTRON
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Coroas

Pontes e construções secundárias (até 14 elementos)

Telescópicas

Encaixes

Abutments sobre bases de titânio

Barras

ceramill sintron®

SINTERIZAÇÃO INTELIGENTE COM GÁS DE PROTEÇÃO PARA CERAMILL SINTRON

Ceramill Argotherm 2 é um
forno de altas temperaturas
especialmente desenvolvido
para a sinterização de restaurações em Ceramill Sintron e
perfeitamente sincronizado
com os componentes do sistema Ceramill CAD/CAM. Apenas
a perfeita adaptação entre o
metal sinterizado, o processamento no sistema CAD/CAM
e a conclusão do processo no
forno de sinterização garante a
mais alta e constante qualidade
do material – especialmente no
que diz respeito às propriedades mecânicas e à estrutura da
restauração pronta.
Através da operação simples
pressionando um botão, o
Ceramill Argotherm 2 controla
os programas de sinterização
das unidades de CoCr fresadas e garante resultados
previsíveis, livres de distorções
e cavidades resultantes de
contração. O "núcleo" do sistema, a câmara de sinterização
removível Ceramill Argovent,
garante o mínimo consumo de
gás argônio e uma sinterização
homogênea e sem distorções
das restaurações.
O forno compacto é usado
como modelo de bancada
ocupando o mínimo espaço e
dispõe da função de resfriamento ativo após o término da
sinterização.

_Qualidade de sinterização constantemente alta, graças ao programa de sinterização
especialmente desenvolvido
_Monitoramento integrado de ar comprimido e gás de proteção garantem confiança máxima
no processo e consumo mínimo de gás
_Sinterização pressionando um botão – operação fácil com tecnologia de tela de toque com
exibição do progresso da sinterização e tempo restante
_Capacidade por ciclo de sinterização: até 40 unidades

A Amann Girrbach desenvolveu um disco de sinterização
"float" especial de óxido de
zircônio para a fabricação de
pontes de grandes extensões.
Os pinos de suporte e as barras
de sinterização sobre a restauração mantêm a estrutura estável durante a sinterização e
garantem resultados previsíveis
e precisos.
Sinterização "Float" Ceramill
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ceramill® CoCr / MoguCera C Disc

FRESAGEM DE METAL DURO COCR COM A CERAMILL MATIK

Com a introdução da Ceramill
Matik, a Amann Girrbach oferece uma fresadora para o processamento de peças em bruto
de metal duro de CoCr. Recomendamos usar exclusivamente as peças em bruto de CoCr
validadas pela Amann Girrbach
com a Ceramill Matik - o MoguCera C Disc da Scheftner Dental já foi testado e validado na
Ceramill Matik. Isso garante um
processo seguro e resultados
consistentemente bons ao usar
a peça em bruto de CoCr de
metal duro. MoguCera C Disc é
baseado em uma liga cerâmica
comprovada usada na técnica
de fundição convencional.
Graças à excelente ligação de
metal-cerâmica, o MoguCera C
Disc também pode ser usado
em armações que serão recobertas com cerâmica.

INDICAÇÕES
_Estruturas de coroas e pontes anatomicamente reduzidas e totalmente
anatômicas nas regiões anterior e
posterior
_Coroas telescópicas e cônicas
_Restaurações parafusadas, múltiplas,
sobre bases de titânio
_Abutments personalizados

_Processo validado ao usar o MoguCera C Disc na Ceramill Matik
_Excelente liga metal-cerâmica possibilita recobrir a restauração de CoCr com cerâmica
_Excelentes valores de resistência, força de ligação e biocompatibilidade
_Máxima segurança do processo devido a armações homogêneas e sem distorções

MATERIAL VALIDADO para o
processamento de metal duro
na Ceramill Matik

DADOS TÉCNICOS
Alongamento de ruptura

12%

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa

Limite de escoamento (Rp 0,2%)

413 MPa

Co65

Resistência à tração

597 MPa

Cr28

Módulo de elasticidade (E)

206 GPa

Mo5

Dureza Vickers

288HV10

Densidade

8,3 g/cm3

CTE (20-500 °C)

14,5 * 10-6K-1

CTE (20-600 °C)

14,8 * 10-6K-14

Soldagem a laser

Sim

Tipo (DIN EN ISO 22674)
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4

C, Si, Nb, Mn, Fe

<1

ceramill® ti / Starbond Ti5 Disc

FRESAGEM DE CARBONETO DE TITÂNIO COM CERAMILL MATIK

Com os desenvolvimentos e
atualizações de software, a
Amann Girrbach tem na Ceramill Matik uma fresadora para
o processamento de peças em
bruto de carboneto de titânio.
Recomendamos que sejam utilizadas exclusivamente as peças
em bruto de titânio validadas
e testadas pela Amann Girrbach com a Ceramill Matik. Isso
garante um processo seguro
e sempre bons resultados na
utilização da peça em bruto de
carboneto de titânio. Graças
ao excelente composto metalocerâmico, o Starbond Ti5 Disc
também pode ser empregado
para a utilização de suportes
para o revestimento subsequente com titânio e cerâmica

_Processo validado na utilização do Starbond Ti5 Disc na Ceramill Matik
_Excelente composto metalocerâmico para o possível revestimento com cerâmica da restauração de titânio
_Excelentes valores de resistência, força de ligação e biocompatibilidade
_Altíssima segurança de processos devido a aparelhos homogêneos e sem distorção

MATERIAL VALIDADO para o
processamento de metal duro
na Ceramill Matik

DADOS TÉCNICOS
Alongamento de ruptura

15 %

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa

Limite de escoamento (Rp 0,2 %)

837 MPa

Ti89,4

Resistência à tração

921 MPa

Ai6,2

330HV5/30

V4

Dureza Vickers
Densidade
Ponto de fusão
CTE (20-600° C)
Tipo (DIN EN ISO 22674)

4,4 g/cm3

N, C, H, FE, O

< 0,4

1.650° C
10,3 x 10-6K-1
4
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ceramill® ti-forms

TI-FORMS

O processo Ceramill TI-Forms
permite o processamento de
peças em bruto de abutments
de titânio com geometrias
de conexão pré-fabricadas,
a partir das quais é possível
fabricar "in-house" abutments
personalizados em peça única.
As peças em bruto que estão
disponíveis para uma grande
variedade de sistemas de
implantes convencionais, atingem uma excelente qualidade
da superfície, graças à tecnologia e ao processo Ceramill
TI-Form de fresagem rotativa
(Ceramill Motion 2) e ao processamento em múltiplos eixos
(Ceramill Matik), e se caracterizam pela alta biocompatibilidade devido ao uso do material
estabelecido Ti6Al4V (classe
médica 5, ASTM 136).

INDICAÇÕES
_Abutments personalizados de peça
única, sobre bases de titânio

_Alto nível de biocompatibilidade devido ao material comprovado Ti6Al4V (classe médica 5,
ASTM 136)
_Peças em bruto para abutments de titânio disponíveis para todos os sistemas de implante
convencionais
_Segurança e precisão, graças às geometrias pré-fabricadas industrialmente de conexão de
implantes
_Grande economia de tempo e dinheiro, assim como desgaste reduzido da ferramenta, graças
à técnica de "fresagem rotativa" (Ceramill Motion 2) e ao processamento em múltiplos eixos
(Ceramill Matik)

DADOS TÉCNICOS
Média linear CTE
Condutividade térmica a 20 °C
Densidade
Resistência à tração (Rm)
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9,3 x 10–6 K
7,1 W/mK
4,43 g/cm3
860 N/mm2

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Porcentagem de massa
Alumínio (Al)
5,5 - 6,75
Vanádio (V)
3,5 - 4,5
Ferro (Fe)
máx. 0,3
Oxigênio (O)
máx. 0,2
Carbono (C)
máx. 0,08
Nitrogênio (N)
máx. 0,05
Hidrogênio (H)
máx. 0,015
Titânio (Ti)rest

Ceramill Sintron | Amann Girrbach
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POLÍMEROS/CERA

MATERIAIS CAD/CAM PARA AS
MAIS ALTAS EXIGÊNCIAS.
Além de óxidos de zircônio e metais premium, a Amann Girrbach também oferece um vasto portfólio de polímeros e
ceras. Os materiais à base de PMMA são
executados na linha A e impressionam
pelo tempo de desgaste de até um ano.
Os produtos Ceramill A-Temp e Ceramill
A-Temp Multilayer foram adaptados diretamente para a coloração do óxido de
zircônio Zolid FX Multilayer em relação
às cores de dentes. Os vários materiais
disponíveis na Linha A, assim como os
outros polímeros e ceras, mostram que
a Amann Girrbach oferece a possibilidade de usar tais materiais para as mais
diversas indicações. Desde Ceramill
PEEK para próteses parciais removíveis
fixas por grampo até Ceramill Wax para
moldes de cera perdida. Nós temos o
produto exato para cada indicação!
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ceramill material

"O novo Ceramill A-Temp é absolutamente indispensável para qualquer
laboratório. A determinação perfeita da tonalidade entre a restauração
provisória e a restauração final de
óxido de zircônio Zolid é realmente
impressionante — isso torna o trabalho prazeroso!"
Alfonso Blanco Pose, Técnico dentário, Cyro Blanco Tecnica Dental, Uruguai

"As propriedades de material do Ceramill
A-Temp Multilayer e seu gradiente de cores,
perfeitamente coordenado com o óxido de
zircônio da Amann Girrbach, significam que
qualquer usuário pode atingir resultados
altamente estéticos."
Luís Manuel Rocha Saraiva, Técnico dentário certificado, Portugal

"A simplicidade de processamento do
novo material para placas, Ceramill
A-Splint, e a superfície lisa e homogênea obtida imediatamente após o
processo de fresagem garantem um alto
conforto de adaptação para o paciente."
Łukasz Sopałowicz, Técnico dentário certificado, Lider-Tech
Laboratory, Polônia
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Ceramill A-Splint | Amann Girrbach

Ceramill A-Temp Multilayer | David May

134

Ceramill A-Temp | Amann Girrbach

ceramill® a-temp

ceramill® a-temp multilayer

RESINA PROVISÓRIA

A resina Ceramill A-Temp é
simples de processar e indicada
para trabalhos provisórios de
longo prazo. Ceramill A-Temp
está disponível como peça em
bruto monocromática e como
"multicamada" com gradientes
de cores da dentina à zona
incisal. As cores adequadas A-D
das peças em bruto A-Temp
da Zolid DNA Generation contribuem para um excelente
efeito estético e para processos
conhecidos confiáveis.
Para a preparação e o polimento, é possível usar fresas e
aparadores convencionais,bem
como pastas de polimento.
As restaurações provisórias
A-Temp podem ser totalmente anatômicas, mas também
podem ser revestidas com resinas convencionais de coroas
e pontes. Elas são indicadas
para a verificação do ajuste e
da funcionalidade da prótese
dentária real antes da sua
fabricação, sendo que o material da cor dos dentes aumenta
a aceitação da prova.

INDICAÇÕES
_Coroas temporárias, anterior e posterior
_Pontes temporárias, anterior e posterior, com um máximo de dois elementos
de ligação
_Verificação do ajuste no modelo
de gesso/boca antes da
restauração final

_Excelente estética graças às cores VITA A-D perfeitamente coordenadas à Zolid DNA
generation
_Resina para trabalhos provisórios de longo prazo com uma durabilidade de até um ano
_ O novo formato em bloco como solução para restaurações menores e custos de armazenamento reduzidos

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)
Densidade
Dureza Vickers
Absorção de água
Solubilidade química
Teor de monômero residual

135 MPa
1,19 g/cm3
24 HV0.2
< 25 µg/mm3
< 0,6 µg/mm3
< 1%

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
Pigmentos de coloração
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ceramill® a-splint

RESINA PARA PLACAS

As peças em bruto PMMA
transparentes Ceramill A-Splint
para a fabricação de placas
terapêuticas podem ser fresadas de forma simples e
reproduzível. Disponível em
três alturas e como dispositivo
médico da classe 2a, Ceramill
A-Splint é apropriado para
o uso a longo prazo de até
3 anos. O material da placa
pré-fabricado industrialmente
permite uma utilização muito
confortável e ainda possui a
vantagem de um sabor e um
odor neutros. A alta qualidade do acabamento reduz ao
mínimo as descolorações e os
depósitos de placa.

INDICAÇÕES
_Placas para cuidados terapêuticos na
correção de problemas da articulação
da mandíbula e do plano de mastigação

_ Segurança de processamento e economia de tempo graças ao processo de fabricação digital
_O material homogêneo da placa, fabricado industrialmente, garante uma utilização muito
confortável graças ao sabor e ao odor neutros
_Resina para uso a longo prazo com uma durabilidade de até três anos

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)

> 100 MPa

Densidade

1,19 g/cm3

Dureza Vickers

< 25 µg/mm3

Solubilidade química

< 0,7 µg/mm3

Teor de monômero residual
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)

136

24 HV0.2

Absorção de água

< 1%

ceramill® a-cast

RESINA ACRÍLICA TRANSPARENTE

Ceramill A-Cast é uma resina
acrílica transparente para o
processamento por meio de
tecnologia CAD/CAM.
Ceramill A-Cast é adequado
para o processamento pelas
técnicas de fundição e prensagem. Graças à combustão
sem deixar resíduos, Ceramill
A-Cast garante a reprodutibilidade e a eficiência da fabricação por CAD/CAM de coroas
e pontes que serão posteriormente moldadas ou comprimidas da forma convencional.

INDICAÇÕES
_Fabricação de moldes de cera perdida
para a técnica de fundição/prensagem

_ Fabricação CAD/CAM simples e reproduzível
_ Resultados de fundição livres de contaminação graças à combustão sem deixar resíduos
_ Material pré-fabricado industrialmente (sem bolhas de ar ou poros)

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)

> 100 MPa

Densidade

1,19 g/cm3

Dureza Vickers

24 HV0,2

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
PMMA (polimetilmetacrilato)
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ceramill® wax

CERA PARA FRESAGEM

A cera para fresagem Ceramill
Wax pode ser processada de
forma simples e reproduzível.
O material convence pelas
propriedades de manuseio simples: não mancha, não se derrete e não fica preso à fresa.
Deste modo, obtêm-se resultados finais com uma adaptação
precisa que facilitam os sucessivos processos de fundição
e prensagem. Durante o processo de pré-aquecimento, a
Ceramill Wax é queimada sem
deixar resíduos.

INDICAÇÕES
_Estruturas para a técnica de fundição
e prensagem

A Amann Girrbach oferece a
Ceramill Wax em duas cores.
Os usuários podem optar por
branco e cinza.

_ Fabricação CAD/CAM fácil, reproduzível e controlada de moldes de cera facilita as técnicas
de fundição e prensagem
_ Praticamente nenhum desgaste da fresa e nenhuma aderência da cera à fresa
_ A queima sem resíduos garante resultados de fundição perfeitos

DADOS TÉCNICOS
Ponto de gota
Ponto de inflamação
Densidade a 23 °C
Viscosidade a 120 °C
Cores
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Cera de polietileno
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100 - 120 °C
> 220 °C
0,92 - 0,96 g/cm3
> 120 MPa
cinza e branco

ceramill® peek

POLÍMERO PEEK

O Ceramill PEEK é um polímero de alto desempenho
para a fabricação digital de
restaurações fixas e removíveis, tais como coroas, pontes,
restaurações secundárias e
telescópicas, restaurações de
encaixe ou superestruturas
parafusadas implantossuportadas. Especialmente desenvolvido para a técnica CAD/CAM,
o material é baseado em um
polímero PEEK de alto desempenho com biocompatibilidade
comprovada, o que garante o
seu uso a longo prazo. O PEEK
estabelece um novo padrão em
materiais de alto desempenho
para restaurações dentárias,
com mais de dez anos de
experiência comprovada e
utilização bem sucedida com
implantes humanos. O Ceramill
PEEK está disponível nas cores
"Natural" (bege) e "White"
(branco creme).

INDICAÇÕES
_Coroas e pontes (máx. 3 elementos)
_Restaurações secundárias e telescópicas
_Restaurações de encaixe
_Superestruturas parafusadas implantossuportadas

_ Alta resistência ao desgaste, abrasão e corrosão
_ Módulo de elasticidade do tipo ósseo, para elevada resistência e flexibilidade
_ A combinação de resistência e baixo peso garante um agradável conforto intraoral
_ Livre de metais e biocompatível - ideal para pacientes que têm alergia a metais

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão

170 MPa

Módulo de flexão

4 GPa

Solubilidade	

insolúvel

Ponto de fusão

343 °C

Temperatura de autoignição

595 °C

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Poli (éter-éter-cetona)
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ceramill® m-plast

RESINA PARA MODELOS

Ceramill M-Plast é uma resina
de poliuretano para a produção
digital de modelos de precisão.
De fresagem simples a seco,
o material caracteriza-se também por elevada resistência
à fratura, estabilidade dimensional e resistência à abrasão.
Depois do processamento são
criados modelos precisos com
superfície impecável e detalhada, que mantêm a forma,
mesmo na limpeza a vapor.

INDICAÇÕES
_Modelos

_ Estabilidade dimensional elevada sem absorção de água
_ Excelente estabilidade das margens e fresagem simples
_ Desgaste muito baixo das ferramentas

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão
Dureza Shore D
Esforço de compressão
Estabilidade térmica
Densidade
COMPOSIÇÃO QUÍMICA
Poliuretano

140

61 MPa
80
46 MPa
59 °C
1,00 g/cm3

HÍBRIDOS/CERÂMICOS

MATERIAIS CAD/CAM PARA AS
MAIS ALTAS DEMANDAS.
Os blocos híbridos e cerâmicos são ideais
para a fabricação de coroas, facetas, inlays
e onlays unitários. Sua alta translucidez
garante resultados estéticos. Com os materiais do portfólio Ceramill, o usuário pode
ter a certeza de estar trabalhando com
materiais de restauração da mais alta qualidade. Nós combinamos materiais desenvolvidos e produzidos internamente na
sede da Amann Girrbach, na Áustria, com
materiais de parceiros selecionados, com os
quais trabalhamos em estreita cooperação
para expandir e complementar nosso portfólio de produtos — tudo para o conforto e
flexibilidade máxima dos nossos clientes!

VITA ENAMIC®

CERÂMICA HÍBRIDA
Os blocos cerâmicos híbridos VITA ENAMIC® são caracterizados
por uma estrutura reticular dupla que combina as características
positivas do compósito e da cerâmica. Neste material, a estrutura
reticular cerâmica dominante é reforçada por uma rede de polímeros de modo que ambas as estruturas se integram completamente. De forma análoga à gama de materiais Ceramill, as peças
em bruto VITA ENAMIC® foram perfeitamente integradas ao fluxo
de trabalho do sistema Ceramill CAD/CAM. VITA ENAMIC® está
disponível em cinco cores 3D-Master e dois níveis de translucidez.
VITA ENAMIC® multicolor for Ceramill são peças em bruto CAD/
CAM que oferecem um gradiente de cores integrado, finamente
harmonizado do colo do dente até a aresta. A peça em bruto com
suporte AG está disponível em cinco cores VITA comuns.

INDICAÇÕES
_Coroas, inlays, onlays,
facetas e coroas sobre
implantes

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão
Tenacidade à fratura

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
150 - 160 MPa
1,5 MPa√m



Porcentagem de massa

SiO2

58 - 63
20 - 23

Módulo de elasticidade

30 GPa

Al2O3

Dureza

2,5 GPa

Na2O

9 - 11

K2O

4-6

Módulo de Weibull

20

B2O3

0,5 - 2

CaO

<1

ZrO2

<1

_ Capacidade de carga enorme através da absorção das forças mastigatórias
_ Alta confiabilidade e função integrada para evitar fissuras
_ Excelente estabilidade das margens
_ A peça em bruto também se destaca pelos efeitos de tonalidade natural, graças ao gradiente de cores integrado
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VITA TriLuxe forte | Amann Girrbach

VITA enamic | Amann Girrbach
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VITA suprinity | Amann Girrbach

VITA SUPRINITY® PC

CERÂMICA DE SILICATO DE LÍTIO REFORÇADA COM ZIRCÔNIA
VITA SUPRINITY® PC é uma cerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia (ZLS)* e o produto de uma nova geração de
materiais de vitrocerâmica. Ela se destaca pela estrutura de grão
especialmente fina e homogênea, que garante uma qualidade
elevada do material e assim uma elevada e constante resistência
e confiabilidade a longo prazo. Além disso o material dispõe de
excelentes características de processamento, como por exemplo,
a simplicidade de retificação e polimento. Translucidez integrada,
fluorescência e opalescência, oferecem uma base ideal para prótese dentária de estética natural impressionante.

INDICAÇÕES
_Coroas, facetas, inlays,
onlays e superestruturas
sobre implantes

* Esta classe de material é um desenvolvimento em cooperação entre a VITA
Zahnfabrik, DeguDent GmbH e o Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC.
DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão (3 pontos)

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
~ 420 MPa

Módulo de elasticidade



Porcentagem de massa

~ 70 GPa

SiO2

56 - 64

Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
~ 12,3 ± 0,5 x 10–6 K-1

Li2O

15 - 21

ZrO2

8 - 12

P2O5

3-8

Al2O3

1-4

Solubilidade química

~ 40 µg/cm

2

Ponto de amolecimento
Dureza

~ 800 °C
~ 7000 MPa

Temperatura de transição (TG)

~ 620 °C

K2O

1-4

CeO2

0-4

Pigmentos

0-6

_Excelente qualidade do material, graças à microestrutura homogênea de grãos finos
_A proporção de zircônia garante uma capacidade de carga constantemente alta e confiabilidade a longo prazo
_Translucidez, fluorescência e opalescência garantem resultados estéticos

VITABLOCS® Mark II & TriLuxe forte

CERÂMICA FELDSPÁTICA
VITABLOCS® MARK II
A estrutura muito fina de Mark II e o processo de sinterização
industrial são os motivos para as boas propriedades de polimento e as excelentes propriedades de abrasão semelhantes às do
esmalte das restaurações que são fabricadas usando VITABLOCS® Mark II. As vantagens do material e da tecnologia de processamento da cerâmica feldspática, que foram comprovadas por
estudos científicos, estão diretamente relacionadas às mais de 9
milhões de restaurações já fabricadas até agora usando os blocos
de cerâmica feldspática Mark II de estrutura muito fina.

INDICAÇÕES
_Coroas, inlays, onlays,
facetas

VITABLOCS® TRILUXE FORTE
VITABLOCS® TriLuxe forte é uma geração VITABLOCS® com quatro camadas de intensidade cromática diferentes, baseadas em
VITABLOCS® Mark II, comprovados clinicamente milhões de vezes
no uso clínico em mais de 20 anos. A transição de cor do esmalte até à camada cervical apresenta nuances ainda mais delicadas
em quatro camadas: esmalte-dentina-dentina intensiva-camada
cervical, reforçando, ao mesmo tempo, a saturação na zona cervical. Em combinação com a fluorescência que aumenta na direção
cervical, isto assegura um efeito de cor natural, mesmo em camadas com espessura reduzida.

DADOS TÉCNICOS
Resistência à flexão

154 ± 15 MPa

COMPOSIÇÃO QUÍMICA


Módulo de elasticidade

45 ± 0,5 GPa

SiO2

56 - 64

Al2O3

20 - 23

Coeficiente de expansão térmica
(CTE 25 - 500 °C)
~ 9,4 ± 0,1 x 10–6 K-1
Densidade2,44 ±0,01 g/cm

3

Zona de transição

780 - 790 °C

Porcentagem de massa

Na2O

6-9

K2O

6-8

CaO

0,3 - 0,6

TiO2

0,0 - 0,1

_Boas propriedades de polimento e excelentes propriedades de abrasão semelhantes às do esmalte
_Dispensa queima de cristalização
_Propriedades muito boas de translucidez, "efeito camaleão" pronunciado
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RESINAS PARA
IMPRESSÃO 3D

INFINIDADE DE MATERIAIS DA
NEXTDENT 5100 FOR CERAMILL
RESULTADOS EXCELENTES,
GRAÇAS À VALIDAÇÃO
METICULOSA.
A ampla gama de materiais de impressão 3D NextDent compatíveis permite o
máximo de aplicações no trabalho diário
do laboratório, que é facilitado ainda
mais pelo gerenciamento inteligente de
materiais e opções de pós-processamento correspondentes. Para oferecer uma
qualidade garantida das restaurações,
uma atenção especial é dada à validação
dos materiais e à simplicidade de manuseio através de parâmetros de processo
predefinidos e integrados.
A produção completa e o procedimento
de pós-processamento são concebidos
de maneira intuitiva e reduzidos a apenas algumas etapas na rotina do laboratório – para eficiência máxima com
gasto mínimo de tempo. A diversidade e
a grande variedade de indicações associadas garantem flexibilidade e rentabilidade máximas nos trabalhos de rotina
do laboratório.
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RESINAS PARA IMPRESSÃO 3D

GAMA DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO 3D

Material

Resumo das propriedades
mais importantes

Principais indicações

NextDent for Ceramill
Model 2.0
Material de impressão 3D

_ Elevada dureza e resistência à
fratura
_ Produção generativa
_ Máximo nível de precisão e
detalhes

_ Modelos com troquéis removíveis
(sólidos ou ocos)
_ Modelos de dentes para restaurações protéticas
_ Modelos de dentes para ortodontia
_ Diagnóstico e modelos de
demonstração

NextDent for Ceramill Cast
Material de impressão 3D

_ Alta estabilidade das estruturas
impressas
_ Livre de resíduos de queima para
um resultado ideal

_ Técnica de fundição/prensagem

NextDent for Ceramill
C&B MFH
Material de impressão 3D

_ Alta resistência ao desgaste
_ Estética natural devido às
diferentes cores e translucidez
coordenada
_ Material biocompatível de classe
IIa MD

_ Coroas e pontes provisórias

NextDent for Ceramill
Denture 3D+
Material de impressão 3D

_ Encolhimento significativamente
menos do que os materiais PMMA
padrão para melhores resultados
de ajuste
_ Disponível em diferentes cores
para resultados personalizados
_ Material biocompatível de classe
IIa MD

_ Bases protéticas

NextDent for Ceramill Try-In
Material de impressão 3D

_ A melhor escolha para analisar
bases protéticas construídas
digitalmente com configurações
de dentes construídos individualmente
_ Material biocompatível de Classe
I MD

_ Próteses de prova
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RESINAS PARA IMPRESSÃO 3D

GAMA DE MATERIAIS PARA IMPRESSÃO 3D

Material
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Resumo das propriedades
mais importantes

Principais indicações

NextDent for Ceramill SG
(Surgical Guide)
Material de impressão 3D

_ Inserção simples das mangas de
broca devido à máxima precisão
_ Esterilizável com protocolos
de esterilização em autoclave
padronizado
_ Material biocompatível de Classe
I MD

_ Modelos de perfuração

NextDent for Ceramill Tray
Material de impressão 3D

_ Impressões de qualidade em pouco
tempo com alta precisão
_ Compatível com todos os tipos de
materiais de impressão
_ Material biocompatível de Classe
I MD

_ Bandejas individuais

NextDent for Ceramill Ortho
IBT
Material de impressão 3D

_ Posicionamento e aplicação de
"brackets" ortodônticos com facilidade graças ao material preciso e
flexível das placas
_ Material biocompatível de Classe
I MD

_ Placas de transferência ortodôntica

NextDent for Ceramill
Ortho Rigid
Material de impressão 3D

_ Fabricação rápida de placas com
ajuste preciso
_ Material biocompatível de classe
IIa MD

_ Placas

NextDent for Ceramill
Gingiva Mask
Material de impressão 3D

_ Fabricação simples de partes
flexíveis, como máscaras gengivais
_ Melhores resultados em combinação com Model 2.0

_ Máscaras gengivais

CLÁSSICOS

"Artex é a minha arma
secreta para resultados de
restauração perfeitos do
ponto de vista estético e
funcional."
Alexander Wünsche, Técnico dentário certificado, Zahntechnique, EUA

¹ smartbox X2
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¹ smartmix X2

150

¹ steamer X3
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¹ smartwax duo
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¹ noflame plus
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®

¹ af350154
¹ girobond nbs
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¹ girobond cbs
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¹ girobond fh

157

¹ giroinvest speed
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¹ giroinvest super
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Ligas (visão geral)

160

Gessos (visão geral)
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CLÁSSICOS AG

TRIO POTENTE PARA CRIAR O
MODELO DE GESSO PERFEITO.
A Amann Girrbach oferece soluções
desenvolvidas especificamente e coordenadas perfeitamente para cada uma
das etapas de trabalho na fabricação de
modelos — desde o Smartbox X2 para
uma dosagem perfeita e o Smartmix X2
para resultados de mistura corretos até
o Steamer X3 para a limpeza de instrumentos e objetos.
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smartbox X2

A DOSAGEM DE GESSO NÃO PODERIA SER MAIS EFICIENTE

O Smartbox X2 garante a qualidade constantemente alta do
resultado de dosagem e é fácil
de usar. Graças ao seu alto
potencial econômico, o retorno
do investimento é possível em
apenas alguns meses.
Com a tecnologia de dosagem
patenteada, o gesso é dispersado muito finamente no
recipiente de mistura, o que
melhora significativamente a
homogeneidade do material
misturado.

_Economia de tempo, material e de gesso de 20% a 25%
_Gesso dispersado finamente usando a tecnologia patenteada de dosagem de gesso
_Operação simples – utilização sem erros, para qualquer pessoa
_Relação de mistura exata e reproduzível até ao grama, pressionando apenas um botão
_Balança integrada para pesagem automática ou manual da dose de gesso
_Trabalho limpo e isento de pó
_Diversos volumes de copo disponíveis

Fácil enchimento na máquina

Um interruptor para todas as funções – botão multifuncional rotativo/
de pressão

Cortina fina de gesso graças à nova
tecnologia de dosagem
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smartmix X2

EXCELENTES RESULTADOS DE MISTURA GRAÇAS A UMA GEOMETRIA PATENTEADA
DAS ESPÁTULAS E A UM CONCEITO DE OPERAÇÃO MUITO SIMPLES
O aparelho universal de mistura a vácuo, preparado para o
futuro e extremamente fácil de
manusear.
Seja para a produção rápida de
gessos homogêneos, materiais
de revestimento ou pastas de
silicone.

_Resultados de mistura homogêneos e reproduzíveis com parâmetros ideais
_Acesso rápido a todos os parâmetros de mistura memorizados, como tempo de mistura, velocidade, sentido de rotação, tempo de intervalo, mistura prévia, vácuo prévio, vácuo posterior
e nome do programa
_Manuseio fácil para seleção de programa e programação rápidas
_Ocupa pouco espaço, pode ser usado como unidade de bancada ou de parede

Copo de mistura Smartmix
A geometria patenteada da
espátula de mistura do copo
de mistura Smartmix garante
resultados de mistura ideais
em todas as áreas de aplicação.
Através da revolução horizontal e vertical dos materiais a
serem misturados, é possível
atingir uma perfeita homogeneidade dos resultados de
mistura
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Base arredondada do copo para limpeza fácil

Geometria patenteada do dispositivo
de mistura, velocidade de mistura de
até 550 rpm

Função de vácuo posterior

steamer X3

LIMPADOR A VAPOR UNIVERSAL

O Steamer X3 é um limpador a
vapor universal de alta qualidade para a limpeza de pequenos
objetos como estruturas e moldes de metal, assim como articuladores ou instrumentos.

_Grande tanque de aço inoxidável com capacidade para 3,7 litros
_Limpeza eficiente e confiável a 4 bar e 140 °C
_Máxima confiabilidade devido aos componentes de alta qualidade
_Exibição clara da função, por ex., quantidade mínima de água
_Superfícies lisas e arredondadas para limpeza fácil
_A válvula de drenagem existente no fundo garante uma limpeza completa dos depósitos
de calcário no tanque
_Montagem no piso ou na parede

Não é necessário usar um funil para
encher o Steamer X3

A peça de mão ergonômica está sempre ao alcance

Tampa de vedação sem válvula de
controle de pressão vulnerável
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smartwax duo

ESTAÇÃO DE MODELAGEM EFICIENTE PARA O TRABALHO COM DUAS
PEÇAS DE MÃO
Esta unidade é adequada para
todos os tipos de trabalhos
de modelagem e ceroplastia
e é imbatível quando usada
em combinação com o Waxjet
na fabricação de próteses
totais. Cada peça de mão pode
ser programada e ajustada
individualmente em 3 temperaturas dentro do intervalo
de 50-220 °C / 122-428 °F. Isto
promove o processamento
cuidadoso e livre de tensões de
diferentes tipos de cera.
A excelente condutibilidade
térmica da liga metálica usada
nestes instrumentos é também
de grande importância (condutibilidade 20 vezes mais elevada que aço inoxidável).

_Opção Duo, ou seja, duas peças de mão diferentes prontas para uso ao mesmo tempo
_3 temperaturas programáveis individualmente para cada peça de mão
_Mecanismo de troca simples e segura dos instrumentos de modelagem
_Os instrumentos ficam rapidamente aquecidos e prontos para a operação
_Cabos anti-torção insensíveis ao calor
_Pontas de cobre banhadas a ouro para melhor condutividade de calor

Mudança das sondas sem o risco de
sofrer queimaduras – encaixar,
desencaixar
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Ajuste simples da temperatura de
trabalho individual

Waxjet disponível como dispositivo
opcional

noflame® plus

SIMPLES, MÓVEL, LIMPO – O "BICO DE BUNSEN ELÉTRICO"

Com o Noflame Plus, é possível
dispensar o bico de Bunsen
convencional ou o queimador
a álcool ou a gás durante a
ceroplastia. Por indução, o
instrumento de modelagem na
abertura da bobina é aquecido
em segundos com consumo
mínimo de energia.
Dessa forma, os depósitos de
fuligem no instrumento de
ceroplastia ou na cera de esculpimento são excluídos.
Os instrumentos de ceroplastia
habituais podem ser usados.

_Transportável e utilizável imediatamente, sem necessidade de instalação de gás
_Manuseio habitual sem necessidade de adaptação
_Elimina o risco de queimaduras ou incêndio
_Ausência de emissão de calor para o exterior, ausência de consumo de oxigênio
_Limpo - sem partículas de fuligem no instrumento e/ou no material
_Economiza 75% de custos de energia, cuida do meio ambiente
_Condições ideais, pode ser usado inclusive na clínica odontológica

O instrumento de modelagem é aquecido em segundos na
abertura da bobina

Tampas de proteção substituíveis mantêm a abertura da
bobina limpa
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af350

FRESADORA DE PRECISÃO PARA MEDIÇÃO, ELIMINAÇÃO DE RETENÇÕES
INDESEJÁVEIS, FRESAGEM
Fresadora de precisão estável,
sobre uma coluna vertical
maciça, com rosca de esferas
e braço articulado duplo de
movimento suave e livre. Cabeça de fresagem com parafuso
micrométrico para ajuste preciso de perfurações verticais.
Controle integrado para micromotor, mesa magnética com
construção modular e ligações
de luz. O micromotor pode ser
substituído por uma haste de
análise opcional ou conjunto
para eliminação de retenções
indesejáveis.

_Fixação simples e rápida do braço de articulação dupla, com apenas uma manobra
_Retorno automático do braço articulado graças à função de memória
_Fixação magnética automática da mesa do modelo à fresadora, pressionando um só botão
_Modelo de bancada MT3 fixável em qualquer posição de inclinação, mediante um mecanismo
de fixação patenteado pressionando um só botão
_Ajuste do braço por força de mola para adaptação do movimento vertical
_Iluminação isenta de sombras por lâmpadas LED duplas
_Ampliável de forma opcional para ser convertido num aparelho de medição e num aparelho
retentivo

Kit de upgrade de Blockout
AF350 ajustável para eliminação de retenções indesejáveis
e medição
Volume de entrega:
_ Kit de eliminação de retenções indesejáveis
_ Marcador
_ Cabo adaptador, ajustável
Kit de eliminação de retenções
indesejáveis
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Marcador

Cabo adaptador, ajustável

girobond® nbs

LIGA DE UNIÃO DENTÁRIA MODERNA DE NICRMO PARA COROAS E PONTES

Girobond NBS é uma liga de
união pioneira para a técnica
de coroa e ponte. A composição específica desta liga de
CoCrMo, com misturas finas,
mas sem teor de carbono,
oferece as propriedades ideais
para resultados excelentes.

Estrutura de metal Girobond NBS com
faceta de porcelana (Dental lab Müssle,
Pforzheim/Alemanha)

Dureza HV10
Comparação da dureza entre
Girobond NBS e ligas de união não
nobres convencionais
340
330
320
310

Girobond
NBS

Liga
A

Liga
B

Resistência à formação de fissuras (MPa)

Comparação da resistência à tração
de metais e cerâmicas
Requisitos de acordo com a ISO 9693
50
40
30
20
10
0
De acordo com a ISO
9693

Girobond NBS

_Liga de união de CrMo para a técnica de coroa e ponte, livre de níquel e berílio
_Excelente comportamento de soldagem a laser, não há risco de formação de fissuras,
já que a liga é livre de carbono
_Adequado também como liga universal para a fundição de modelos de próteses com grampo,
mecanismos telescópicos de grande extensão e supraestruturas delicadas
_Alta homogeneidade dentro dos lotes e boa reprodutibilidade graças ao processo de produção
otimizado
_Adequado para a fundição com qualquer método convencional
_Boa possibilidade de controle do processo de fusão e fundição
_Fresagem fácil (310 HV10)
_Superfície densa, boa polibilidade, brilho rico
_Colocação completamente simples de facetas de porcelana convencionais que atendem ao
coeficiente de expansão térmica do Girobond NBS 14,1 x 10-6K-1 (25-500°C)

Comportamento de fusão do Girobond NBS
Início da fundição; os
cubos de fundição se
derretem formando
uma massa de fundição

O metal derretido
começa a queimar, mas
algumas sombras ainda
são visíveis

A superfície do metal derretido brilha, o metal está
completamente derretido
– a fundição deve ser realizada imediatamente

Estrutura de granulação fina da liga
de união à base de CoCrMo com partículas dispersas de nióbio Girobond
NBS (ampliação 100:1)

Estrutura de granulação grossa de
uma liga de união à base de CoCrMo
convencional (ampliação 100:1)
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girobond® cbs

LIGA DE UNIÃO DENTÁRIA MODERNA DE NICRMO PARA COROAS E PONTES

Liga de união à base de NiCrMo, tipo 3, livre de carbono,
para coroas e pontes. A liga
Girobond CBS é fácil de polir,
graças à dispersão com nióbio.
Biocompatível graças ao alto
teor de Mo. Os respectivos
certificados estão disponíveis.

Estrutura de metal Girobond CBS com
faceta de porcelana (Dental lab Müssle,
Pforzheim/Alemanha)

Resistência à formação de fissuras (MPa)

Comparação do composto de metal
com o composto de porcelana
Requisitos de acordo com a ISO
9693
50
40
30
20
10
0
De acordo com a ISO
9693

Girobond CBS

_Liga de união à base de NiCrMo, livre de carbono, para coroas e pontes (tipo 3)
_Boa compatibilidade e confiabilidade, assim como o NBS, porém mais macio (HV10 185) e,
por isso, mais fácil de processar
_Material seguro, de processamento fácil, econômico
_Processo de produção otimizado garante alta homogeneidade
_Fundição fácil com qualquer método
_Livre de carbono e, por isso, sem risco de formação de fissuras; perfeitamente adequado para
a soldagem a laser
_Graças a um valor de TCE de 13,8 x 10-6 K-1 (25-500°C), a ligação de cerâmicas de revestimento é segura e livre de problemas
_A resistência à corrosão foi comprovada pelo Centre of Dentistry, Oral Medicine and
Maxillofacial Surgery, University of Tübingen (Alemanha)
_Não há superaquecimento da massa fundida devido ao reflexo da mesma

Comportamento de fusão do
Girobond NBS/CBS

Início da fundição; os cubos de fundição se derretem formando uma massa
de fundição
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O metal derretido começa a queimar,
mas algumas sombras ainda são visíveis

A superfície do metal derretido brilha,
o metal está completamente derretido
– a fundição deve ser realizada imediatamente

girocrom® fh

A LIGA IDEAL DE BASE PROTÉTICA PARA A GAMA COMPLETA DE PRÓTESES
REMOVÍVEIS
Extra dura, adequada para soldagem a laser e fácil de modelar – estes são os requisitos
para uma liga de fundição de
modelos de qualidade superior.
Com Girocrom FH, todos estes
requisitos se tornam realidade – uma liga livre de carbono
com excelentes propriedades
mecânicas.
A soldagem a laser oferece aos
técnicos dentários as vantagens
da tecnologia de fixação moderna, ao mesmo tempo em que
garante a biocompatibilidade
máxima para o paciente. Devido
ao teor de carbono, as ligas
convencionais causam a precipitação de carbonetos durante a
soldagem a laser. Estes, por sua
vez, têm um efeito de redução
de qualidade nas costuras de
soldagem e criam rachaduras e
fraturas.

Modelo mandibular de prótese com
grampos, Dental Lab Müssle,
Pforzheim/Alemanha

Girosolder de CoCr, 3,6 g como
hastes de solda
Recomendado para a soldagem de
ligas de CoCrMo

_Liga de base protética extra dura
_Estabilidade melhorada
_Adequada para todos os tipos de próteses removíveis, por ex., bases protéticas de metal,
restaurações combinadas fixa-removível, mecanismos telescópicos, próteses com fixadores
ou grampos
_Livre de carbono e, portanto, ideal para a soldagem a laser
_Processamento e polimento fáceis; dureza Vickers HV10 relativamente baixa de 350
_Excelente biocompatibilidade e resistência à corrosão

Dehngrenzen
Proof
stress Proof
Rp 0,2%
stress
(MPa)
Rp 0.2%
– verschiedene
(MPa) – different
CoCr-Modellgusslegierungen
CoCr-alloys for partical denture
Carbon free
Kohlenstofffrei

750
700

Containing
carbon
Kohlenstoffhaltig

710
0,02
< 0.02

701

688

< 0.2
0,2

< 0.02
0,02

650
600

720
< 0.8
0,8

679
< 1.0
1,0

610
< 0.05
0,05

580

550

< 0.04
0,04

500
Girocrom
FH

Mitbewerber
Competitor Mitbewerber
Competitor
A
B

Mitbewerber
Competitor
C
D

Mitbewerber
Competitor
E
F

Fissuras causadas pela precipitação
de carbonetos em liga de CoCrMo com
teor de carbono

Soldagem a laser sem fissuras em liga
de CoCrMo livre de carbono
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giroinvest speed

O REVESTIMENTO IDEAL PARA RESTAURAÇÕES GIROCROM

Giroinvest Speed é um revestimento de precisão aglutinado
por fosfato para a técnica de
fundição de modelos.

_Revestimento de precisão aglutinado por fosfato para a técnica de fundição de modelos
_Pode ser aquecido através do método de choque de calor ou por aquecimento convencional
com atraso
_Tempo de presa de 20 minutos usando o método de choque de calor; em seguida o molde
é colocado do forno pré-aquecido para uma temperatura máxima de 850 °C; pronto para
a fundição após 60 minutos
_Fundição possível sem anel de fundição
_Superfícies suaves e ajuste excelente graças ao método de choque de calor
_A expansão é regulada ajustando a concentração do líquido
_O tamanho de pacote grande de 4 kg é baseado na capacidade do Smartbox Invest,
facilitando o armazenamento
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giroinvest super

REVESTIMENTO UNIVERSAL DE ALTA PRECISÃO E FÁCIL CONTROLE,
COM GRANDE INTERVALO DE EXPANSÃO (1,2 ATÉ 4,0% EM VOLUME)
Exclusivo: Giroinvest Super é
um revestimento adequado
para uma ampla gama de
aplicações. Ele pode ser usado
para coroas e pontes, metais
com alto teor de ouro, metais
nobres e ligas de metais não
nobres. Ao usar este revestimento, o trabalho não apenas
se torna mais fácil e eficiente,
como o armazenamento também é facilitado.
O intervalo de expansão pode
ser ajustado de forma variável
entre 1,2 e 4,0% alterando
o teor de mistura de água
e líquido. Graças à possibilidade de ajuste preciso nas
áreas de expansão superior e
inferior, este revestimento é
perfeitamente adequado para
cerâmicas de prensagem, assim
como para ligas de metais não
nobres.

_Para ligas nobres
_Para ligas não nobres
_Para cerâmica de prensagem
_Para inlays, coroas e pontes
_Para o método de aquecimento convencional e choque de calor
_Adequado também para sistemas sem anel
_Escopo extremamente amplo de expansão
_Superfícies de fundição limpas e lisas
_Uso flexível e econômico
_Resultados de fundição reproduzíveis

Ajuste da expansão em %
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Concentração de líquido em %
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LIGAS

VISÃO GERAL DE TODAS AS LIGAS

Liga de CoCr
Ligas de união
Nome do produto

Girobond NBS

Ligas de fundição de modelos
Girobond CBS

Descrição

A liga clássica comprovada: liga de união Liga de união dentária moderna de
à base de CoCrMo livre de carbono
NiCrMo para coroas e pontes

Recursos

_ Excelente comportamento de soldagem
a laser, não há risco de formação de fissuras, já que a liga é livre de carbono
_ Alta homogeneidade dentro dos lotes e
boa reprodutibilidade graças ao processo de produção otimizado
_ Adequado para a fundição com qualquer
método convencional
_ Superfície densa, boa polibilidade, brilho
rico

_ Baixa dureza (185 HV10)
_ Alta resistência
_ Boas propriedades de fusão e fundição
_ Livre de carbono e, por isso, perfeitamente adequado para a soldagem a
laser

Girocrom FH
A liga de fundição de modelos ideal à
base de CoCr
_ Dureza extrema de alta qualidade,
grampos resistentes à fratura
_ Adequado para a modelagem de
estruturas delicadas
_ Modelagem e polimento fáceis
(estrutura de granulação fina)
_ Livre de carbono e, por isso,
perfeitamente adequado para
a soldagem a laser

Dados técnicos/físicos
Esforço de prova Rp 0,2% [MPa]

620

400

700

Resistência à tração Rm [MPa]

850

650

880

Módulo de elasticidade E [GPa]

210

180

220

Alongamento de ruptura A [%]

14

45

5

Dureza Vickers HV10

330

185

350

Temperatura de fundição [°C]

1510

1410

aprox. 1450

Faixa de derretimento sólido [°C]

1350

1270

1346

Faixa de derretimento líquido [°C]

1422

1356

1388

Densidade [g/cm3]

8,6

8,4

8,2

CTE 25-500 °C [x 10 -6 K-1]

14,1

13,8

CTE 25-600 °C [x 10 -6 K-1]

14,3

14

Co 62,4

Ni 63,5

Co 59

Cr 25,5

Cr 24

Cr 32

Mo 5,1

Mo 10

Mo 6

Composição química em %
por massa

W 5,2

Outros < 1%

Si 1,3

Si 1,1

Si 1,5

Nb, Fe, N

Nb, Mn

Mn, N, Nb, W

Certificação CE e livre de níquel, berílio, gálio e carbono
Pacotes
Pacote de laboratório 1000 g
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781610

781690

721250

GESSOS

VISÃO GERAL DE TODOS OS GESSOS

Dados técnicos/físicos:

Arcada dentária,
modelos de
precisão
segmentados

Arcada dentária,
modelos de
precisão
segmentados

Modelo de
situação
Maxilar
antagonista

Modelo de situação
Maxilar
antagonista

Gesso para
próteses totais

Gesso para
aticulação

Alpenrock
Gesso dentário de
alta resistência

Girocko
Gesso sintético
extraduro

Girostone
Gesso sintético
extraduro

Girodur
Gesso sintético
extraduro

Giroplast
Gesso sintético
extraduro

Artifix
Gesso sintético

CAD/CAM

CAD/CAM

4

4

4

4

3

3

dourado, pastel,
açafrão, cinza

dourado, cinza

rosé, pastel, amarelo

branco

azul

branco

100 : 20

100 : 20

100 : 22

100 : 23

100 : 30

100 : 30

Tempo de aspersão (s)

15

10-20

15

15

15

15

Tempo de imersão (s)

30

10-20

30

30

30

30

Tempo de mistura sob vácuo (s)

30

30

30

30

30

30

Tempo de trabalho (min)

7

5-6

6

5

4

3

Tempo de presa (min)

12

12

10

10

10

4

Retirada da
impressão (min)

35

40

35

30-45

30-45

–

0,10

0,10
0,13

0,10

< 0,20

0,03

Aplicação

Produto

suitable

Classe
Cor
Relação de mistura (pó : água)

suitable

Expansão linear da presa
após 2 h
após 24 h

0,08

Resistência à compressão EN 26873 (MPa)

59

> 60

60

< 50

30

20

Dureza (MPa)

262

> 250

180

< 150

80

50

12

8

8

7

Conteúdo (kg)

20 (5x4)

20 (5x4)

20

20

20

20

Nº para pedido

711110
711120
711130
711140

711160
711161
711170
711171

711021
711022
711023

711105

711050

711217

Resistência à tração na flexão (MPa)

5

161

162

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS
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Articuladores Artex

Artex Typ CN

Artex Typ CPR

Artex Typ CT

217310

Artex tipo CN

217320

Artex tipo CT

218750

Artex tipo CPR

218760

Artex tipo CR

217360

Artex tipo BN

218730

Artex Arcon clipe

217330

Placa para modelo, azul (par)

217331

Placa para modelo, azul

215250

Discos de retenção

299991

Gravação individual no Artex

217333

Pino de suporte C parafusável

50 unid.
100 unid.

Artex Typ CR

Artex Typ BN

Kit para dentista
Selecione um dos quatro articuladores Artex para o kit de placas
Splitex, o arco facial Artex e o suporte de transferência Splitex
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Kit de placas Splitex
218600

Arco facial Artex

216240

Suporte de transferência Splitex

Mini kit para dentista
Arco facial Artex, suporte de transferência Splitex
218600

Arco facial Artex

216240

Suporte de transferência Splitex

Kit de técnico dentário
Articulador Artex de livre escolha, kit de placas Splitex, contraplacas,
disco de retenção, chave Splitex
217310, 217320, 218750, 218760
Artex (CN, CT, CPR, CR)
216100C Kit de placas Splitex
216235

Contraplacas

216150

Discos de retenção

216010C Chave Splitex
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100 unid.

Chaves Splitex
216010C Chave Splitex para Artex, 126 mm, versão C
216010

Chave Splitex para Artex, 116 mm

216011

Placa distanciadora Splitex +10 mm (neces-

sária para a nova série 126 mm)

Kit de discos Splitex
#

216100C ! – ^ Kit de placas, versão C
216100
216110C

!

Kit de placas (sem imagem)
! Placa base (TOP) sem ímã

216120C @ Ajuste. Placa mandibular sem ímã
216150 # 2 discos de retenção
216111C $ 2 placas de montagem com parafusos

@

216170

1 kit parafusos máx. / mand.

216140

Ímãs

100/pct.
2/pct.
6 unid.

$
Plattenset, C-Version

Contraplaca Splitex
O material plástico resistente ao choque se adapta com segurança à
placa de pedestal Splitex sem distorção. Ambas as placas são adequadas
para uso múltiplo.
A qualidade Premium (branco) oferece uma precisão maior (< 10 μm).

_ Sempre disponível para uma adaptação rápida e precisa na placa
pedestal
_ Evita o risco de ajuste desfavorável, já que não ocorre expansão
do gesso
_ Apertado, boa fixação do modelo, mas ainda permite remoção
e reposicionamento seguros
216230

Premium, branco

216235

Clássico, preto

100/pct.

10/pct.

216150

Discos de retenção, Ø 36,5 x 1,5 para Splitex

100/pct.
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Articulador de montagem Artex/Splitex
O articulador de montagem não é usado como articulador, mas pode ser
compreendido como um dispositivo que protege o instrumento de precisão. Como os modelos podem ser trocados livremente entre articuladores com calibragens semelhantes, eles não precisam ser transportados
no articulador, mas podem ser transferidos usando articuladores de
montagem com calibragens semelhantes para os mesmos ajustes de
modelo.
_ Protege os articuladores contra água e contaminação do gesso
_ Compatível com todos os tipos de arcos faciais e sistemas de transferência
_ Fixação do sistema de centralização e da altura vertical usando eixos
de dobradiça rígida / pinos incisais
_ Remoção fácil dos modelos, graças ao ímã destacável no quadro superior
216020

Articulador de montagem Splitex

216020C Articulador de montagem Splitex, versão carbono 126 mm

Dados técnicos
Dimensões: 160 x 160 x 160 mm
Peso: 700 g
Acabamento: alumínio anodizado

216021

O-Ring para suporte da cabeça

216030C Pino 126 mm de orientação anterior, versão C

Kit de plataforma mestre Splitex (3 partes)
Para a produção de contraplacas Splitex feitas de gesso excedente.
Realiza a união magnética com as placas Splitex.

!

216150

! Kit, 3 partes
@ Disco de retenção

216220

# Armações de borracha para base

216141

1 ímã (integrado)

100/pct.
3/pct.

#

@

!

216200

@

Adesivo de montagem Splitex
Para fixar de maneira controlada a placa de ajuste mandibular no articulador. Cria a menor folga possível, sem encolhimento, adesão segura.
_Uso econômico e fácil, pode ser removido para novo ajuste
513110
513120

! 50 ml adesivo de montagem / Loctite
@ 150 ml limpador para áreas com adesivo

Spray desmoldante Artex
Spray desmoldante à base de silicone para metal e gesso; mantém o
articulador e placas de montagem limpos
743040 Spray desmoldante Artex

400 ml



Placa para modelo Artex
As placas para modelos Artex permitem uma colocação segura e fixação rápida através dos ímãs integrados nas partes superior e inferior do
articulador. Podem ser reutilizadas.
217330
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Placa para modelo azul incluindo discos de retenção (par)

217331

Placa para modelo, azul

215250

Discos de retenção

50/pct.
100/pct.

Clinômetro tipo Dr. Behrend
Placa ajustável Perspex® com diversas linhas verticais e duas linhas
horizontais, para a transferência de parâmetros estético-fisionômicos.
Depois de ajustadas ao arco facial, as linhas horizontais podem ser alinhadas com os olhos e a linha dos dentes anteriores utilizando um controle rotativo. A posição dos dentes determinada é representada como
um ângulo e pode ser transferida para o articulador no laboratório,
a fim de recriar a posição dos dentes anteriores.
_ Determina e compensa assimetrias durante o ajuste
_ Fornece ao técnico dentário importantes informações estéticas
_ Ajuda a evitar retrabalhos, melhora a função e a estética
219960C ! Clinômetro "Operatory"
219950 @ Clinômetro "Laboratory"
218110C Suporte de pino

!

@

217131

Pino angular para Artex

Centrofix de acordo com Dr. Lüth
Registro centrado intraoral com esfera de registro ajustável na vertical:
corrige a distância vertical durante o registro e bloqueia a posição central determinada sem gesso, com um grampo ajustável. Patente Alemanha 4014975, patente EUA 5.188.529.
_ Método de pino de apoio verificado – resultados funcionais seguros
_ Todas as informações relevantes em uma sessão: moldagem, relação
maxilar/distância vertical, relação axial, modelo de estética
_Registros estáveis e confiáveis e informações para o laboratório
242700 ! – BM
242710 ! Placa de registro larga
242720 @ Placa de registro estreita
242740 # Suporte de pino
242750 $ Esfera de registro longa

*

242751

!
^
(

% Esfera de registro curta
242760 ^ Grampo ajustável
242780 & Cruz
242790 * Chave combinada
242810

%

#

@

&

$

( Plaquetas de inscrição de cobre
242820 BL Nível de bolha
242830 BM Espaçador (tubo de plástico)

BL

BM
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Chave de ajuste Artex para o maxilar
A chave facilita o alinhamento médio do maxilar edêntulo na dobra
anatômica restante da garganta. O ajuste vertical do garfo de suporte
e a barra recíproca facilitam o posicionamento individual melhorado
do modelo.
_ Posicionamento semi-individual no articulador sem arco facial
_ Versão básica com rosca ou placa de conversão para o sistema Splitex
216255C incl. rosca (versão roscada) para versão de carbono

Chave de ajuste Artex para a mandíbula
Balança fundamental para o alinhamento central do modelo de
mandíbula edêntula com a sínfise e trígono retromolar.
217700

! com rosca
217700C @ com rosca, 126 mm para versão de carbono
216250C Chave de ajuste Splitex, 126 mm para versão de carbono

!

@

Modelos de orientação Artex
Guia para a orientação de próteses totais de acordo com a curva de
oclusão de Spee / Wilson. O dispositivo de ajuste horizontal e vertical
com indicador do plano oclusal e inclinação ajustável suporta os diferentes modelos.
_ Placa plana para a montagem centralizada de modelos com dentes
_ 4 raios para adaptação e diferentes conceitos de dentes/colocação
_ Versão roscada ou magnética, disponível separadamente ou como
conjunto completo

!

@

217730

Modelo de orientação, "rosca"
217730C ! Suporte de modelo, rosca para versão de carbono
217740

Modelo plano

217741

Modelo R 100

217742

Modelo R 125

217744

Modelo R 140

217746

Modelo R 160

216260

Modelo de orientação com perfil Splitex
216260C @ Suporte de modelo com Splitex, 126 mmRaio
para
daversão em carbono

Nº
pedido

tampa
esférica

Cúspide
molar

217746

160 mm

30 - 35°

217744

140 mm

25 - 28°

Tipo de dente

Poly-Star Lux HK,
Creapearl 2, Creopal,
Biodent, Articron
Orthognat
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217742

125 mm

15 - 16°

n, t, k, Odilux

217741

100 mm

0°

Orthocal

Fabricante de dentes

Creation, Merz
Dental, De Trey,
Lindauer Zähne,
Ivoclar, Weithaas,
VITA
Lindauer Zähne

Orientação anterior Artex
Acessório especial que se ajusta a todos os articuladores Artex para
personalização/programação mecânica da área dos dentes anteriores.
_ Pino micrométrico para elevar/abaixar a orientação anterior com
precisão em incrementos de 1/10 mm
_ Orientação anterior individual usando o pino guiado radialmente com
mesa de ajuste variável contínuo (protrusão 0-40 °, laterotrusão
0-70 °, giro para a direita e a esquerda)
_ Pino angular garante um acesso direto durante a preparação dos
dentes anteriores e mantém uma boa visibilidade

!

217586
217589

^ Pino de suporte
& Pino de orientação anterior

217589C		 Pino de orientação anterior, versão C
217585 * Pino de orientação anterior completo
217585C % Pino de orientação anterior para versão de carbono

@

218170C $
		
		
218162 (

Orientação anterior indiv., 0-70° protrusão, 0-40°
pino de laterotrusão, mesa, pino de ajuste para versão
de carbono

Aumento de altura de 10 mm para pino radial
218120C BQ Pino radial, versão C
218135C BR Inserto de pino radial, angular
217260 BL Agulha incisal Artex
218140

$

218141

BM Placa incisal Artex incl. 218141, 218142
BN Adaptador de mesa 10°

218142

BN Adaptador de mesa 20°

217340 @ Placa anatômica para versão de carbono
		 (40° protusivo; 30-40° laterotrusivo)
217342 ! Placa incisal padrão 0° para versão de carbono
218110C BO Suporte de pino

#

217131
218180

217586

^

&

217134

217589

217341

218160
217589C

218141
218142

BP Pino micrométrico
# Pino micrométrico Artex

(

BO

BP

218162

218110C

217131

218180

217340

217342

#

218150

217260

BN
BL

217585

218140

217585C

*

BM

%

@

!

218170C

218120C

218135C

$

BQ

BR
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Arco facial Artex
218600

!–%

218620

! Suporte articular
@ Suporte da glabela de Leipzig

218680

@

218607

#

217650

# Cabeças condilares "padrão", par
$ Artex Quickbite

217928

% Alça da bandeja

10/pct.

Acessórios opcionais

$

%

$

Cabeças condilares longas, par

218610

Plano axial, indicador com parafuso

218635

Suporte para adaptação ao sistema Cadiax compacto, par

218690
217928

Suporte da gablela ajustável verticalmente
$ Artex Quickbite
% Alça de bandeja

217611

^ Garfo de mordida parcial, pacote de 2 unidades

217695

Adaptador nasal, azul (para suporte da glabela
almofadado de Leipzig)

217650

!

@

218609

10/pct.
5/pct.
2/pct.

^

Bite Tabs
Pellets termoplásticos em folha autoadesiva para colocar no garfo de
mordida para o registro do arco facial.
642150

Bite Tabs, 180 Tabs

Suporte de transferência Artex
Para o transporte seguro do registro do arco facial até o laboratório.
O suporte de articulação universal com garfo de mordida é retirado do
arco facial e colocado na recepção do suporte de transferência. Ali, o
registro é fixado em gesso. Assim, a mesa de transferência desmontável
carrega as importantes informações do paciente até o laboratório de
maneira segura.
218670C ! Suporte de transferência com mesa para versão em carbono
@ Suporte de transferência Splitex completo

216240

!

@

Mesa de transferência Artex
Parte removível do suporte de transferência, com união parafusada para
placas de modelo ou base magnética Splitex. São necessárias várias
mesas de transferência em caso de intervalos de registro curtos (enquanto apenas um arco facial e um suporte de transferência são necessários).
_ Economiza dinheiro, já que apenas um arco facial é suficiente
_ Evita trabalhos com gesso na clínica e garante um transporte seguro
para o laboratório

@

!
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217671C ! Mesa de transferência para versão em carbono
216270 @ Mesa de transferência com perfil Splitex

Gabarito de transferência Artex
Outra alternativa direta ao suporte de transferência e à transferência
direta do arco facial. O suporte de articulação universal com garfo de
mordida é preso ao gabarito segurando o registro em relação ao eixo,
enquanto é fixado na parte inferior do articulador Artex.
_ Transferência direta e segura do modelo sem etapas adicionais
_ Solução racional para a clínica – economiza um "ciclo de gesso"
218631

Gabarito de transferência Artex

Suporte/pernas telescópicas para garfo de mordida Artex

@

!

Suporte de garfo de mordida de ajuste continuamente variável (ver
imagem acima).
A base magnética é compatível com todos os articuladores convencionais.
_ Compatível com todos os tipos de articuladores, seja com fixação por
rosca ou magnética
_ Ajuste de altura através de rosca, ajuste preciso telescópico
As pernas telescópicas são parafusadas para suportar o arco facial pela
parte anterior durante a transferência direta do registro do arco facial
para o articulador. Um nível de bolha de ar ajuda a ajustar o arco facial
horizontalmente ao plano da mesa.
217685
217624

Suporte do garfo de mordida
! 2 pernas telescópicas @ + nível de bolha de ar

Maleta Artex
217991

Maleta Artex com enchimento de espuma de borracha
(sem conteúdo)

Artex iTero
O conjunto adaptador de modelo Artex iTero permite a transferência
direta de um conjunto de modelos criados a partir dos dados de escaneamento iTero para o articulador Artex Carbon.
216310

Adaptador de modelo Artex iTero (conjunto)

Zebris for Ceramill
221500

Zebris for Ceramill

221501

Suporte de transferência Zebris

221502

Encaixe paraoclusal

221503

Garfo de mordida Zebris

221504

Adaptador para garfo de mordida Zebris

999560 Plano de proteção Zebris for Ceramill 1J
179703

Ceramill M-Pass

221520

Configuração de banco de dados Zebris for Ceramill

221521

Exportação CSV Zebris for Ceramill

221522

Atualização de licença Zebris for Ceramill
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Artex Noplast
Artex tipo NK para uma fixação mecânica simples do modelo sem usar
gesso.
A placa de modelo de movimentação livre mantém o modelo no lugar
com segurança, de acordo com o método convencional com uma mesa
de modelo. Com a ajuda de parafusos de rosca fêmea, as barras/os discos de união bloqueiam rigidamente a relação, sem deformação e sem
distorção.

Dados técnicos
Dimensões: 67 x 35 x 46 mm
Peso: 157 g

_ Solução para análise de modelos que economiza tempo
_ Para a fabricação de bandejas/modelos individuais e trabalhos de ortodontia
_ Para verificar o funcionamento de invólucros de CoCr em modelos de
revestimento
_ Deixa livre os valiosos articuladores de trabalho para trabalhos
provisórios (mas não pode, e não deve, substituir o modelo de gesso
para restaurações definitivas!)
217480C Noplast para Artex Carbon

Marcador de spray
Spray verde de oclusão com ingredientes de qualidade alimentar.
Gera pouca névoa de spray, totalmente solúvel em água.
_ Padrão de pulverização homogêneo
_ Permite dosagem precisa
_ Alta seletividade
541390

Marcador de spray verde

75 ml

Artigator
Para o processamento especializado e artístico da "técnica de bandeja
tripla" pelo técnico dentário. Isso permite transferir diretamente a
impressão ao articulador auxiliar Artigator de base estável, independentemente da relação crânio axial.
_ Unidade estável com centralização segura e bloqueio "click" Artex
_ Realiza movimentos de centralização e desvio lateral imediato (ISS)
_ Acesso frontal completo para um ajuste adequado, graças ao pino
angular
_ Modelo direto de segmentos na placa de pino magnético
_ Substitui quatro etapas de trabalho por apenas uma, reduz o consumo
de gesso pela metade
_ Rápida amortização, graças à enorme economia de tempo e material
218950

! Artigator incl. 2 placas de base azuis

Acessórios
218941
218933

!
Dados técnicos
Dimensões: 120 x 90 x 110 mm
Peso: 480 g
Acabamento: alumínio anodizado

@
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218931
218932

#

$

@ Artigator – placa de base azul
# Manga de base Artigator
$ Placa de pinos superior
$ Placa de pinos inferior

50 unid.

Perfuradora de pinos Giroform
176701

Perfuradora de pinos Giroform

Volume de entrega: broca de carboneto de tungstênio 176710, suporte de placas universal
176713, portador de impressão 176733, chave tubular de soquete 176702, pino de retenção
176703, chave de fenda para ajuste 176004

176710

Giroform – broca de carboneto de tungstênio

176713

Suporte de placas universal

176733

Portador de impressão Giroform

Dados técnicos
Dimensões: 250 x 183 x 370 mm
Peso: 9,6 kg
Fonte de alimentação: 230(100/115)
V/0,32 W
Velocidade do motor: 2.800 rpm
Classe laser: 3 A < 5 mW

Kit inicial Giroform
576702
176710
176733

^

321070
359010

&
BP

5767501 * Giroform placa secundária XL com ímã
( Placa de ajuste clara
576950 BL Giroform manga “combinada”

576765

BN

(

@ Portador de impressão 2x
# Fresa NT
$ Martelo com punho de alumínio

576450 % Pinos Giroform
576461 ^ Massa Giroform
576710 & Giroform placa de base Premium +

@

%

Kit inicial Giroform
! Broca de carboneto de tungstênio

BO

!

BM

*
$

BL

#

576805 BM Giroform Space folha de retenção
815300 BN Arbor banda mandril
815330 BO Arbor banda, grão 120

1.000/pct.
1 kg
100/pct.
5/pct.
2/pct.
50/pct.
2,35 mm
50/pct.

990252 BP Temporizador

Placas de base Giroform, 100/pct
576710

! Premium+ L (incl. disco metálico)

576745

Premium+ XL (incl. disco metálico)

576747

Premium+ L azul (incl. disco metálico)
@ Classic L

576720

!

@

#

$

576740
576726

Classic XL
# Classic L azul

576765

$ Placa de ajuste L

2/pct.

576766

Placa de ajuste XL

2/pct.

Placa secundária Giroform
576750 L com ímã

50/pct.

576751

50/pct.

XL com ímã

Pinos Giroform
576450 Pinos Giroform
576451

Pinos Giroform

1.000/pct.
10.000/pct.
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Placa de base de quadrante Giroform
Placa de base de resina acrílica de grande estabilidade dimensional para
impressões de quadrante.
576770

Placa de base de quadrante Giroform

100 unid.

Adaptador Giroform para Vertex®
Adaptador para uso nas placas de base Giroform em articuladores
Vertex® descartáveis.
576790 Adaptador Giroform para articuladores Vertex®

100 unid.

Vertex® é uma marca registrada da Dentsply Ceramco

Perfuradora de pinos Giroform
Broca cônica de metal duro, geometria de corte corresponde perfeitamente ao material da placa de base Giroform.
_ Aparas curtas, revestimento liso
176710

Perfuradora de pinos Giroform

Massa Giroform
Massa de silicone para colocar e bloquear o molde no suporte, economiza
gesso e permite aparar e retificar posteriormente, agradável fragrância
de limão.
_ Grande economia de tempo como resultado do bloqueio rápido
_ Multifunções
576461

Recipiente

576465 Balde

1 kg
5 kg

Ímãs e soquetes Giroform
Ímã Ø 31,9 x 6 mm, incluindo soquete e disco de retenção.
Permite a remoção do modelo e reposição no articulador.
Pode ser utilizado em todos os sistemas.
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512511

Placas magnéticas Ø 20 x 6 mm

100/pct.

512512

Soquetes Ø 25 x 7,5 mm

100/pct.

Discos magnéticos Giroform

!

@

#

! Com arestas, Ø 31,9 x 1,5 mm para uso universal,
@ Aço inoxidável plano, com arestas Ø 36,5 x 1,5 mm para contraplacas
Splitex
# Ø 25 x 1,0 furo cêntrico e parafuso escareado M3 para placas de base
Giroform Classic
 iscos de retenção angulados
215660 ! D
		 Ø 31,9 x 1,5
100/pct.
216150 @ Discos de retenção de aço inoxidável
		 Ø 36,5 x 1,5 para Splitex
100/pct.
576716 # Discos de retenção M3 para Giroform Classic
		 Ø 25 x 1,0 incl. parafusos
100/pct.

Giroform Space folha de retenção
Cria espaço suficiente para pinos e ímã. Estabiliza a placa de base na
área do perfil "split-cast".
576805 Giroform Space folha de retenção

50/pct.

Manga de base Giroform
Placas de base Giroform usadas, que já foram perfuradas, podem ser
usadas para moldes mestre.
576950 ! Manga de base "combinada L"
576961 @ Manga de base XL

!

@

Mufla de duplicação Giroform
Para a duplicação de modelos refratários de tamanhos variados, de segmentos únicos até a arcada dentária completa. Adequado para Giroform
placa de base L.
576670 Mufla de duplicação Giroform

Pino refratário Giroform
Pinos cerâmicos cônicos removíveis inseridos na placa de base são usados na duplicação refratária.
576480 Pino refratário Giroform

25/pct.
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Smartbox X2
116170

Smartbox X2, 230 V (115 V = 116170V115)

Volume de entrega: unidade básica com recipiente integrado de gesso de 8 kg, contêiner
de água de 3 l, cabo de energia
Dados técnicos
Dimensões: 335 x 240 x 590 mm
Peso: 16,5 kg
Fonte de alimentação:
100/115/230 V, 50/60 Hz
Potência: 95 W
Capacidade do reservatório de pó:
aprox. 8 kg
Tempo para dosagem 20 ml :
100 g aprox. 30 s

116101

Tampa de proteção

117201

Espaçador do copo

2 unid.

Smartmix X2
115700

Smartmix X2 montagem na parede 230 V

Volume de entrega: unidade básica com copo de 500 ml, para montagem na parede,
modelo de perfuração, 4 parafusos com buchas, 1 filtro de substituição
Dados técnicos
Dimensões: 250 x 160 x 350 mm
(sem suporte)
Peso da máquina: 8,5 kg
Peso do suporte: 7,9 kg
Fonte de alimentação: 100/115/230 V,
50/60 Hz
Potência: 210 W
Vazão: 15,8 l/min
Potência de vácuo: -800 mbar

100 ml

250 ml

500 ml

750 ml

115730

Suporte para Smartmix X2

115620

Copo com espátula de mistura

100 ml

115630

Copo com espátula de mistura

250 ml
500 ml

115640

Copo com espátula de mistura

115650

Copo com espátula de mistura

750 ml

115660

Copo com espátula de mistura

1000 ml

115621

Copo

100 ml

115631

Copo

250 ml

115641

Copo

500 ml

115651

Copo

750 ml

115661

Copo

1000 ml

115701

Filtro reserva para Smartmix X2

5/pct.

1000 ml

Steamer X3
116910
Dados técnicos
Dimensões: 275 x 265 x 455 mm
Peso: 12,5 kg
Fonte de alimentação: 230 V/50 Hz
/115 V/60 Hz
Potência: 1600 W / 1000 W
Fusível elétrico: T10A
Volume da caldeira: 3,7 l
Pressão do vapor: 4,0 bar
Tempo de aquecimento: aprox. 25 min

Steamer X3 230 V

Volume de entrega: placa de montagem, instruções de uso, tiras de teste para medição
da dureza da água, 1x garrafa de 250 ml de líquido descalcificante Kalk-X, cabo de energia, conjunto de juntas de tampa de segurança (junta branca de teflon e junta de silicone)

Acessórios
116811

Líquido descalcificante Kalk-X

516330

Clean Steamer

516340

StymoNet

116911

Tampa de vedação

116912

Selo para tampa

4 x 250 ml

CleanSteamer
Cilindro oco com tampa articulada e parte de peneira para coletar peças
pequenas contaminadas (dentes, coroas, etc.). Ao abrir a tampa articulada, o vapor saturado é soprado no porta-objetos. É possível adicionar
detergentes.
516330

CleanSteamer

516338

Adaptador Steamer X3

Peças sobressalentes
516332

Isolamento do cabo da tampa

516333

Isolamento da entrada de vapor

516334

Isolamento da tampa articulada

StymoNet
Pinças autotravantes com rede de plástico de malha fina, antioxidante,
para a fixação de objetos delicados, como dentes cerâmicos, inlays,
etc., durante a limpeza com vapor saturado.
516340
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StymoNet

Noflame Plus
116250

Noflame Plus

Volume de entrega: unidade básica com cabo de energia, 2 tampas de proteção

116210

Tampas de proteção

10/pct.



Dados técnicos
Dimensões: 195 x 85 x 83 mm
Peso: 600 g
Fonte de alimentação: 230 V/50 Hz/130 W

Smartwax Duo
116270

Smartwax Duo, unidade básica

Volume de entrega: unidade de controle com adaptador de rede, peça de mão com
cabo (116280), sonda pequena com pega (116281), porta-rolos de algodão

116280

Peça de mão com cabo

Dados técnicos
Dimensões: 130 x 150 x 50 mm
Comprimento do cabo da peça de mão: 1,8 m
Especificações elétricas do adaptador de rede: 110 - 230 V 50/60 Hz
Potência: 6 V, 12 W
Intervalo de temperatura: 50 - 220 °C / 122 - 428 °F – comutável

Acessórios:
116281
116282
116283
116284
116285
116286

!

@

#

$

%

! Sonda pequena incl. pega
@ Sonda grande incl. pega
# Agulha incl. pega
$ Instrumento cauda de castor incl. pega
% Faca incl. pega
^ Colher incl. pega

^

Waxjet (pat. pend. ZTM Jonas)
Solução inteligente para a aplicação de cera. O fornecimento contínuo
de cera através do mecanismo exclusivo de alimentação do Waxjet permite ao técnico dentário aplicar rapidamente uma grande quantidade de
cera. A cera fluida passa pela sonda côncava até a ponta e a quantidade
de cera pode ser determinada individualmente pelo técnico dentário –
dependendo da velocidade de avanço da barra de cera com a ajuda do
rolo motriz.
_ O dobro da velocidade do trabalho de ceroplastia = economia de
tempo de 50%
_ Nenhum acúmulo irritante de cera
_ Para ponto de fusão superficial rápido e aplicação de cera
Waxjet em ação – por ex., no preenchimento do sulco gengivobucal. Rapidamente pronto para usar – basta um
toque

116287

Waxjet incl. pega

641060 Waxjet fio rosa / 6,0 / 280 g
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Fresadora AF350
177605

Fresadora AF350

Volume de entrega: unidade básica com elevação vertical, braço de fresagem com
fuso do motor W&H, mesa do modelo MT3, lâmpada LED dupla, tampa

Acessórios opcionais
177998

Kit de upgrade de Blockout
(eliminação de retenções indesejáveis)
AF350 ajustável, 3 partes (para versão atual – ver imagem)

Volume de entrega: kit de Blockout 177990, pino de marcação 17800, manga de
adaptador AF350 ajustável 177994

177800

Marcador

177661

Pinça W&H 3 mm

1776611

Pinça W&H 2,35 mm

Dados técnicos
Dimensões: 340 x 250 x 450 mm
Peso: 15 kg
Fonte de alimentação: 100/115/230 V,
50/60 Hz
Velocidade do motor: 1.000 - 40.000 rpm
Torque: máx. 7,5 Ncm

Eliminação de retenções indesejáveis (blockout)
Lâminas de eliminação de retenções indesejáveis aquecíveis 0° a 6°, com
contato de encaixe guiado paralelamente para conexão da peça de mão.
Devem ser inseridas no mandril do marcador (Ø 3 mm). Conexão a qualquer fonte de tensão controlável fornecendo 24 V.
177990

Elemento de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) e 5 insertos 0° – 6°

Acessórios opcionais
177991

Cabo adaptador AP100 / Diacut / Blockout

177806

Adaptador para marcador AF350

177980

Inserto de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) 0° Ø 1,3 mm

177981	Inserto de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) 0° Ø 2 mm
177982

Inserto de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) 2° cônico

177983

Inserto de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) 4° cônico

177960

Conjunto de eliminação de retenções indesejáveis
(Blockout) AP100 incl. cabo adaptador AP100

Mesa de modelo MT2 / MT3 / Splitex

@

!

MT2: mesa inclinável entre 0° e 90°, ambas as posições finais guiadas.
Fixação manual com alavanca de grampo. Placa de base pode ser magnetizada.
MT3: inclinação entre 0° e 41°, fixação manual/eletromagnética por
graus, 0/2/4/6° também posicionamento mecânico (manga/anel) eletromagnético.
177350
177360
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@ MT3 / 0° - 14°
! MT2 / 0° - 90°

Alpenrock
!

Gesso super duro de classe 4 para a produção de arcadas dentárias,
troquéis individuais e modelos de controle. A expansão corresponde de
maneira ideal à criação de modelo no Giroform. A expansão corresponde de maneira ideal à fabricação de modelo no Giroform.

@

CAD/CAM

711110

suitable

#

$

711130

# dourado
! pastel
@ açafrão

20 kg caixa (5 x 4 kg saco)

711140

$ cinza

20 kg caixa (5 x 4 kg saco)

711120

20 kg caixa (5 x 4 kg saco)
20 kg caixa (5 x 4 kg saco)

Girocko
Girocko é um gesso dentário sintético de classe 4, altamente resistente,
também ideal para a fabricação de modelos usando Giroform.

CAD/CAM
suitable

711160

dourado

20 kg caixa (5 x 4 kg saco)

711170

cinza

20 kg caixa (5 x 4 kg saco)



Girostone
Gesso sintético super duro de classe 4, uso universal para todas as aplicações protéticas, material escolhido para modelos mestre e de situação – também para modelos de próteses totais, devido à sua baixa fragilidade.
_ Gesso super duro de alta qualidade, econômico, em 3 cores
711021

rosé

20 kg caixa

711022

pastel

20 kg caixa

711023

amarelo

20 kg caixa

Girodur
Gesso sintético super duro de classe 4 para modelos mestre e de
troquel.
_ Alternativa mais econômica para todos os tipos de modelo de precisão
711105

branco

20 kg caixa

Giroplast
Gesso sintético de alta resistência para próteses totais, especialmente
para técnicas de extrusão de plástico (por exemplo, poliano). A enorme
pressão de trabalho durante a inserção do material plástico no recipiente requer alta resistência à pressão para agir contra a deformação.
_ Alta resistência para a extrusão de plástico
_ Valores de expansão ajustados para próteses totais
711050

azul

20 kg caixa

Artifix
Gesso sintético branco de articulação com expansão mínima, adequado
para mistura manual e mecânica. Indicação: modelos de articulação,
reembasamento de modelos de ortodontia, fixação de bases de fresagem, registros e índices de mordida.
711217

Artifix 

20 kg caixa
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Cinta abrasiva/mandril
Para o pré-desgaste de troquéis e desgaste de arcadas dentárias.
_ Remoção de material rápida, eficiente e livre de vibrações
815300

Mandril cilíndrico

815310

Granulação 80, ISO 070, comprimento 11 mm

50/pct.

815330

Granulação 120, ISO 070, comprimento 11 mm

50/pct.

815340

Granulação 240, ISO 070, comprimento 11 mm

50/pct.

Caixas de modelos
Caixa embutida transparente para transportar modelos, trava automática, 2 insertos de espuma de borracha.
_ Diversos tamanhos e alturas, também para bases de plástico
_ Embalagem econômica a granel com 30 unidades cada (10 x 3 unidades)
511430

pequena

78 x 70 x 45 mm

511450

grande

90 x 80 x 60 mm

511460

extra alta

90 x 80 x 80 mm

Girosolve Pro
Dissolução de gesso com alta velocidade e capacidade de dissolução,
para todos os tipos de gesso e revestimentos ligados com gesso. Dissolve e remove resíduos de gesso de próteses, bandejas de impressão,
coquilhas de mistura e objetos de fundição.
_ Altamente eficiente e econômico – aumento em 20%, controle através
da atividade das bolhas
_ Sem ácidos, valor pH neutro, adequado para todos os materiais
_ Ainda mais eficiente se usado em banho ultrassônico
_ Eliminação da solução usada no sistema de esgoto
714050

Girosolve Pro

2l

Ceramill Sep
Isola as resinas de modelagem Ceramill Gel / Pontic do gesso e do verniz
do troquel (especialmente Giroform Die Link).

760561 Ceramill Sep
Ceramill Sep – revestimento mais fino
e mais confiável, agradável fragrância
de limão

Ceramill Gel / Pontic
Sintéticos de modelagem fotopolimerizáveis para coroas e elementos
intermediários de ponte.

!

@
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760514 !
		
760522 @
		
		

Ceramill Gel – material sintético de modelagem
fotopolimerizável para coroas, verde, 3 g

4/pct.

Ceramill Pontic – material sintético de modelagem
fotopolimerizável para elementos de pontes
intermediários, azul, 3 g

2/pct.

Giroinvest Speed
Revestimento de precisão aglutinado por fosfato para a técnica de
fundição de modelos.
724070 Pó Giroinvest Speed 5x sacos de 4 kg = 20 kg
724072 Pó Giroinvest Speed 100x sacos de 200 g = 20 kg
724081

Líquido Giroinvest 1 l

Giroinvest Super
Revestimento de precisão aglutinado por fosfato para coroas, pontes
e inlays, além de cerâmica de injeção.
781670

Pó Giroinvest Super 40x sacos de 150 g = 6 kg

781680

Pó Giroinvest Super 50x sacos de 100 g = 5 kg

781685

Giroinvest Super, 2 x 4 kg

724090 Líquido Giroinvest Super 1 l

Girobond NBS
Embalagem:
781610

Girobond NBS 

1.000 g

Girobond CBS
781690

Girobond CBS

1.000 g

Girosolder
Dispositivo de soldagem dentária para ligas à base de cobalto
781630

Girosolder, 3,6 g solda em barras

Girocrom FH
721250

Girocrom FH

1.000 g
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Dados técnicos:

Ceramill

Map 200+

Map 600+

179130NC

179560N

390 x 360 x 310

415 x 424 x 469

11

25

100 - 240 / 50 - 60 Hz

100 - 240 / 50 - 60 Hz

T2 x 1 A

T2 x 1,6 A

80

60

Precisão (µm)

<6

<4

Eixos

2

3

Mesa, sem luz solar direta

Mesa, sem luz solar direta

18-30 °C

15-30 °C

Nº art.
Dimensões P/L/A (mm)
Peso (kg)
Fonte de alimentação (V/A)
Fusível elétrico
Potência (W)

Conexão de ar comprimido

Velocidade do motor (rpm)
Torque (Ncm)
Mandril de pinça (Ø mm)
Nível sonoro (máx. dbA)

Local de instalação recomendado
Temperatura recomendada (° C)

Ceramill Mindserve
Ceramill Mindserve é um servidor de dados para interligar em rede várias estações de trabalho Ceramill CAD/CAM. O Ceramill Mindserve está disponível como
versão de 2 ou 4 terabytes e armazena 15.000 ou 30.000 registros de dados – um disco rígido externo garante automaticamente um backup de dados confiável
em ciclo de 24 horas. O servidor compacto interliga até 10 estações de trabalho Ceramill usando uma conexão de rede convencional e, assim, permite um gerenciamento fácil e centralizado de dados do cliente, assim como fluxos de trabalho simplificados. Diferentes casos de pacientes podem ser processados simultaneamente
através de diversas estações de trabalho, atingindo um uso ideal das máquinas e um manuseio eficiente de pedidos.

_ Gerenciamento fácil e eficiente de dados do cliente, reclamações, etc.
_ Instalação fácil usando a conexão Plug&Play*
_ Backup automático em disco rígido externo adicional
_ Disco rígido 2TB / 4TB permite arquivar e proteger até 15.000/30.000
registros de dados
_ Discos rígidos certificados espelhados em tempo real
_ Interligação em rede de até 10 estações de trabalho Ceramill para um uso
ideal das máquinas

* considerando que o administrador de TI do cliente fornece os requisitos do sistema
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Motion 2 Dry 5X

Motion 2 Wet/Dry 5X

Motion 3 5X

Matik

179250DRY

179250PRO

179350PRO

181200PRO

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

595 x 530 x 780

780 x 1265 x 2000

78

78

78

520

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 - 230 V / 50 - 60 Hz

100 -240 V

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

T3,15A / T6,3A

750

750

750

750

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

6 bar
50 L/min

7 bar
200 l/min, disponível em curto
prazo 400 l/min

100.000

100.000

100.000

100.000

9,2

9,2

9,2

11,2

3

3

3

3

60

60

60

60

< 10

< 10

< 10

< 10

5

5

5

5+4

18-30° C

18-30° C

18-30° C

18-30 °C

Requisitos do sistema:
_ Conexão à Internet (50 mbit/s) para garantir a transmissão de dados ao M-Center e a manutenção remota do sistema.
_ Uma assinatura fixa é recomendada.
_ Um cabo de rede para conexão do roteador/modem e PC.
_ Uma conexão à Internet deve estar disponível no dia da instalação. Se o cliente não souber como criar uma conexão à Internet, certifique-se de que um
especialista esteja no local no dia da instalação. A AG não irá conectar o sistema a uma rede já existente do cliente.
_ O cliente deve garantir a manutenção e a resolução de qualquer problema relacionado à rede/conexão à Internet.

Dados técnicos do PC

(pode mudar dependendo do status de desenvolvimento)
PC Padrão

Nº art. conjunto
Velocidade/modelo do processador
Memória
Disco rígido
Gráficos
Sistema operacional
Monitor
Local de instalação recomendado

PC Premium

179070

179071

Intel i7 8700

Intel i9 10900X

16 GB RAM

32 GB RAM

256 GB SSD
+ 1 TB SATA

1 TB SSD

5 GB

8 GB

Windows 10

Windows 10

24 polegadas

27 polegadas

longe do piso, não na parede
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Dados técnicos
Dimensões (P x L x A): 468 x 461 x
480 mm
Peso: 30 kg
Conexões elétricas:
V/Hz 220-240/50-60
Potência: 3,5 kW
Fusível (rápido): 15 A
Grau de proteção – IP20
Classe de proteção térmica de acordo com
a norma DIN EN 60519-2: Classe 0
Condições ambiente:
Temperatura: +5 - +40 °C
Umidade: 80%

Ceramill Therm 3
Forno de sinterização
178380

Ceramill Therm 3

Volume de entrega: forno de sinterização Ceramill Therm 3, coquilha de sinterização,
tenaz Therm 3, esferas de sinterização 200 g, Ø 1 mm
Acessórios Therm 3

178311
178381

Esferas de sinterização 200 g, Ø 0,5 mm, para ZI e Zolid
! Tenaz para coquilha de sinterização Therm 3

178382

@ Therm 3 coquilha de sinterização empilhável

178383

Therm 3 Zolid coquillha de sinterização empilhável

Acessórios Therm

178360

Coquilha de sinterização empilhável

1 unid.

178370

Zolid coquilha de sinterização empilhável

1 unid.

178360 e 178370: empilhável apenas no Ceramill Therm (178350)

@

178361

!

Dados técnicos
Dimensões (PxLxA) incl. unidade de
serviço: 468 x 461 x 480 mm
Peso: 30 kg
Conexões elétricas:
V/Hz 220-240/50-60
Potência: 3,5 kW
Fusível (rápido): 15 A
Grau de proteção – IP20
Classe de proteção térmica de acordo
com a norma DIN EN 60519-2: Classe 0
Condições ambiente:
Temperatura: +5 - +40 °C
Umidade: 80%

Dados técnicos
Dimensões (PxLxA):
390 x 300 x 484 mm
Peso: 50 kg
Potência: 230 V / 50-60 Hz
Débito máx.: 3,5 kW
Temperatura máx.: 1.600 °C

Tenaz para coquilha de sinterização Therm

Ceramill Argotherm 2
Forno de sinterização para Ceramill Sintron
178740

Ceramill Argotherm 2 (incl. Ceramill Argovent 2)

Volume de entrega: forno de sinterização Ceramill Argotherm 2, câmara de sinterização Ceramill Argovent 2

178745

Ceramill Argovent 2
(incl. no fornecimento do Ceramill Argotherm 2)

Volume de entrega: base de sinterização, bandeja de sinterização, coifa de sinterização, retorta para gás de proteção, esferas de sinterização, tenaz Argovent 2

178748

Bandeja de sinterização Ceramill Argovent 2

178749

Coifa de sinterização Ceramill Argovent 2

178754

Tenaz Ceramill Argovent 2

178755

Esferas de sinterização Argovent 2 150 g

178756

Floatsinterdisk 2

Ceramill Therm DRS
181900

Ceramill Therm DRS

Acessórios/Peças de reposição

181901

Mala de acessórios

178755

Esferas de sinterização

181902

Fórceps

181903

Coquilha de sinterização

181904

Base de sinterização

181905

Bandeja de queima

761936

Pinos de cerâmica

181906

Placa de resfriamento

181907

Elemento de aquecimento

181908

Termopar

10 unidades

Ceramill Therm S
Forno de sinterização
178390

Ceramill Therm S

Volume de fornecimento: forno de sinterização Ceramill Therm S, acessórios de
sinterização, alicate de sinterização Therm S
Acessórios/Peças de reposição
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178391

Elemento de aquecimento Therm S

178392

Termoelemento Therm S

178393

Mesa de queima, anel, Therm S

178394

Mesa de queima, base, Therm S

178395

Mesa de isolamento Therm S

178396

Fusíveis 5x20 16A Therm S

181907

Elemento de aquecimento

181908

Termoelemento

Dados técnicos
Dimensões: 406 x 280 x 423
Peso: 16 kg, potência: 1000 W
Valores de conexão elétrica (V/A/Hz):
230/3,6/50-60, 115/7,0/50
Potência de aspiração: 56,6 l/seg,
Volume: máx. 52 dBA,
tamanho do saco do filtro: 10 litros
Mangueira Ø: 38 mm,
comprimento da mangueira: 1,8 m
Diâmetro do adaptador: cônico, 37-38 mm
Microfiltro HEPA (97,97%),
Classe de filtro H12, classe de poeira M

Ceramill Airstream

Dados técnicos
Dimensões: 656 x 518 x 651 mm
Peso: 36 kg
Valores de conexão elétrica:
100-230 V/T 1,0 A / 50-60 Hz
Potência: 150 W

Ceramill Coolstream

_ Extrator para fresadoras Ceramill
_ Também pode ser usado para outros dispositivos com adaptador
integrado
178600

Ceramill Airstream 230 V
(100-120V = 178600 V100-V120)

178610

Bolsa de aspiração Airstream

5 unid.

178611

Microfiltro Airstream

1 unid.

Preparação de refrigerante integrada para Ceramill Motion 2 no
carrinho.
178641

Tanque Coolstream

178642

Carrinho Coolstream

Volume de entrega: recipiente de lubrificante refrigerante, conector para
alimentação e saída do lubrificante refrigerante, análise de produto

Líquido refrigerante
178650-NTR Líquido refrigerante

Ceramill Scanmarker

Suporte de escaneamento BD Key

Ceramill Scanmarker é um spray em pó aplicado
à superfície de modelos ou dentes, a fim de
melhorar suas características visuais ao utilizar
uma câmera ou scanner na técnica de CAD/CAM.
Adequado para uso extra-oral.

Suporte de impressão para o escaneamento de
impressões no Baltic Denture System. Adequado
para todas as gerações Map 200 / Map 400 / Map
600. (Apenas em combinação com suporte de
impressão 179138/179139).

760562 Ceramill Scanmarker 50 ml

179134

Suporte de escaneamento BD Key

Ceramill Code Scanner

Suporte Multi Die

_ O escaneamento automático do IntelliCode
transfere todas as informações relevantes
sobre a peça em bruto para o software Match
_ Pesquisa fácil das peças em bruto já criadas no
banco de dados

Para o escaneamento de até 12 troquéis num
único processo. Adequado para todas as gerações Map 200 / Map 400 / Map 600. (Apenas em
combinação com a placa de suporte universal).

179195

Ceramill Code Scanner

179136

M-Die Map 200

179137

M-Die Map 400/600

Requisito: Ceramill Match 2

Ceramill Fixator

Suporte de impressão automático

Para a digitalização de modelos com relação
maxilar. Adequado para todas as gerações Map
400 / Map 600.

Suporte de impressão com função de inclinação
automática.
Adequado para todas as gerações Map 200 / Map
400 / Map 600.

179113

Ceramill Fixator

179138

Suporte de impressão Map 200

179139

Suporte de impressão Map 400/600

Placa de suporte universal

Suporte All-In

Para o escaneamento de diferentes sistemas de
modelo. Adequado para todas as gerações Map
200 / Map 400 / Map 600.

Suporte para a digitalização de um modelo de
quadrante. Adequado para scanner Map 600.

179125

Kit de placas de suporte universal
incl. pinos e mola de retenção

179118

Placa de suporte universal

179119

Pinos incl. mola de retenção

179135

Barra All-In
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Ceramill Mind Ultimate Bundle
Versão completa do software CAD
(incluindo todos os módulos (com exceção
de Ceramill Mindforms 179700))
181150

Ceramill M-Smile
Atualização para Ceramill Mind
179704

Ceramill M-Smile

Ceramill Mind Ultimate Bundle

Ceramill Mind

Ceramill M-Plant

CAD Software versão básica

Atualização para Ceramill Mind

179150

Ceramill Mind

179152

Ceramill M-Plant

ATENÇÃO: o uso comercial deste software é restrito a fluxos de trabalho em conformidade com a
FDA ou dentistas licenciados.

Ceramill Artex

Ceramill M-Gin

Atualização para Ceramill Mind

Atualização para Ceramill Mind

179151

Ceramill Artex

179145

Ceramill Mindforms 2.0
by Knut Miller

Ceramill M-Bars2
Atualização para Ceramill Mind

Atualização para Ceramill Mind
179700

Ceramill M-Gin

179166

Ceramill M-Bars2

Ceramill Mindforms 2.0 by Knut

Miller

Ceramill Mindforms Cut-back
Extension by Knut Miller
Atualização para Ceramill Mind (atualização para clientes existentes da biblioteca
Knut Miller)
179701

Ceramill Dicom Viewer 1
Atualização para Ceramill Mind
179146

Ceramill Dicom Viewer 1

Ceramill Mindforms Cut-back

Extension by Knut Miller

Ceramill M-Splint2

Ceramill D-Flow2

Atualização para Ceramill Mind
179165

Ceramill M-Splint

Ceramill Microshell2
Ceramill Microshell

2

Ceramill M-Build2
Ceramill M-Build

Atualização para Ceramill Mind
179703

Ceramill M-Pass

Ceramill M-Part3

Atualização para Ceramill Mind
179167

Ceramill D-Flow2

Ceramill M-Pass

Atualização para Ceramill Mind
179148

Atualização para Ceramill Mind
179147

2

2

Atualização para Ceramill Mind
179702

Ceramill M-Part3

Ceramill Mind Trusmile
Atualização para Ceramill Mind
179155

Ceramill Mind Trusmile
Placa gráfica com mín. 2 GB RAM
necessário (já integrado no modelo
de PC T3610)
2
Win7
3
Placa gráfica com mín. 4 GB RAM
necessário (já integrado no modelo
PC T5810), Win10
1
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Suporte de peça em bruto Ceramill material 98
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179294

Suporte de peça em bruto 98 Motion 2 5X

181211

Suporte de peça em bruto produção 98

Suporte de peça em bruto para fresagem rotativa Ti-Preform/
fresas rotativas
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2
179278
		

Suporte de peça em bruto para fresagem rotativa
Ceramill Motion 2

181214

Suporte de peça em bruto para produção Ti-Preform

Suporte de peça em bruto Ceramill D-Set
para Ceramill Matik, Ceramill Motion 2 5X
179283

Suporte de peça em bruto de dentes protéticos

181216

Suporte de peça em bruto para produção de dentes protéticos

Suporte de peça em bruto para blocos de vitrocerâmica e cerâmica híbrida (3 compartimentos) para Ceramill Motion 2 4X/5X
179260
		

Suporte de peça em bruto para blocos de vitrocerâmica
e cerâmica híbrida 
(3 compartimentos)

Suporte de peça em bruto para blocos de vitrocerâmica e cerâmica híbrida (12 compartimentos) para Ceramill Motion 2 4X/5X
179290
		

Suporte de peça em bruto para blocos de vitrocerâmica
e cerâmica híbrida 
(12 compartimentos)

Suportes de peça em bruto para blocos de vitrocerâmica e cerâmica híbrida (4 vezes) para Ceramill Matik
181213

Suporte de peça em bruto para blocos na produção UN

181219

Suporte de peça em bruto para blocos na produção IV

Suporte de peça em bruto de metal
para Ceramill Matik
181218

Suporte de peça em bruto de metal para produção

Adaptador para blocos de vitrocerâmica e cerâmica híbrida
(3 compartimentos) para material Ceramill 71 suporte de peças
em bruto
para Ceramill Mikro 4X/5X, Ceramill Motion 2
179245

Adaptador para blocos híbridos (3 compartimentos)
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GCER Universal Bonding Kit
Auxiliar para a ligação química de peças em bruto de vitrocerâmica ou
dissilicato de lítio ao suporte Amann Girrbach incl. 2 encaixes para diferentes tamanhos de peça em bruto (10 x 12 x 15, 12 x 14 x 18)

!
!

@

760973 ! GCER Universal Bonding Kit
760974 @ Suporte universal para peças em
		 bruto de vitrocerâmica

10 unid.

!

Suporte de peça em bruto de vitrocerâmica (triplo)
incl. rack de armazenamento
Para a fixação de peças em bruto de vitrocerâmica ou dissilicato de lítio
no Ceramill Motion 2
179260

Suporte de peças em bruto de vitrocerâmica (triplo)
incl. rack de armazenamento para Ceramill Motion 2 5X

179281

Suporte de peças em bruto de vitrocerâmica (triplo)
incl. rack de armazenamento para Ceramill Motion 2 4X

Kit de atualização Ceramill TI-Forms Ceramill Motion 2
760100 Kit de atualização Ceramill TI-Forms Ceramill Motion 2
179278

Suporte de peça em bruto para fresa rotativa

760673 Roto RFID 1,0 Ti
760672 Roto RFID 2,0 Ti
179285
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Rack de armazenamento

x

x

x

760662

Roto RFID 0,6 ZI

cinza

x

x

x

x

x

760663

Roto RFID 0,3 ZI

cinza

x

x

x

x

x

760664

Roto RFID 2,5 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760665

Roto RFID 1,0 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760666

Roto RFID 0,6 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760667

Roto RFID 0,3 Sintron

azul

x

x

x

x

x

760668

Roto RFID 2,5 PMMA

verde

x

x

x

x

760669

Roto RFID 1,0 PMMA

verde

x

x

x

x

760670

Roto RFID 0,6 PMMA

verde

x

x

x

x

760671

Roto RFID 0,3 PMMA

verde

x

x

x

760672

Roto RFID 2,0 Ti

preto

x

x

x

x

760673

Roto RFID 1,0 Ti

preto

x

x

x

x

760676

Diamond RFID 1,8

laranja

x

x

x

x

x

x

760677

Diamond RFID 1,4

laranja

x

x

x

x

x

x

760678

Diamond RFID 1,0

laranja

x

x

x

x

x

x

760679

Diamond RFID 0,4

laranja

x

x

x

x

x

x

760680

Roto RFID 2,5 SC

amarelo

x

x

x**

760681

Roto RFID 1,0 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760682

Roto RFID 0,6 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760683

Roto RFID 0,3 SC

amarelo

x

x

x**

x*

760684

Roto RFID 2,5 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760685

Roto RFID 1,0 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760686

Roto RFID 0,6 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760687

Roto RFID 0,3 DMB DC

branco

x

x

x

x

x

760688

Roto RFID 2,5 COCR

marrom

x

x

760689

Roto RFID 1,5 COCR

marrom

x

x

760690

Roto RFID 1,0 COCR

marrom

x

x

760692

Roto RFID 2,5 PMMA Denture rosa

x

x

760693

Roto RFID 1,5 PMMA Denture

rosa

x

x

760697

Roto RFID 2,5 Model

vermelho

x

x

760698

Roto RFID 2,0 Model

vermelho

x

x

760694

Roto RFID 1,2 Drill

verde

x

751001

Roto RFID 1,2 ST

roxo

760695

Roto RFID 1,0 Wax Denture

vermelho

x

x

760696

Roto RFID 3,0 Wax Denture

vermelho

x

x

181205

Pino de calibração Roto RFID

roxo

x

x

x

x

x

x

x

Ceramill D-Set

Ceramill Peek
x

Ceramill Wax

Ceramill PMMA

x*

x

Solvay Ultaire AKP

Cerâmicas híbridas

x

x

VITA VIONIC Wax White

Dissilicato de lítio

x

x

VITA VIONIC/BDS

Vitrocerâmica

x

x

Ceramill COCR

x

cinza

Ceramill D-Wax

Óxido de zircônio

cinza

Roto RFID 1,0 ZI

Ceramill Splintec

Matik

Roto RFID 2,5 ZI

760661

Ceramill M-Plast

Motion 2

760660

Ceramill Sintron

Cor do
anel

Nº art.

Mikro IC

Descrição

Mikro 5X

Ceramill TI-Preforms

Material

Mikro 4X

Fresadoras
Ceramill DNA

x*

x

x*

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

* Processamento possível apenas com Ceramill Matik e Ceramill Motion 2
** Processamento possível apenas com Ceramill Matik
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NextDent 5100 for Ceramill
Impressora 3D Nextdent 5100 for Ceramill
181600 NextDent 5100 – AG
Escopo de fornecimento:
181600

NextDent 5100 – AG

1 unid.

181602

Bandeja de resina – ND 5100

1 unid.
2 unid.

181604

Plataforma de impressora – ND 5100

181605

Filtro, carbono – ND 5100

1 unid.

181606

Filtro, entrada – ND 5100

1 unid.

181607

Ferramenta de perfuração – ND 5100

1 unid.

181608

Raspador de plataforma – ND 5100

1 unid.

181609

Escova de aço - latão – ND 5100

1 unid.

181610

Escova de limpeza de peças – ND 5100

1 unid.

181611

Misturador de resina – ND 5100

1 unid.

Pedestal de impressora
Suporte para Nextdent 5100 for Ceramill
181601

Pedestal de impressora

1 unid.

NextDent LC-3D Print Box
Forno de pós-polimerização para materiais de impressão 3D
181800

NextDent LC-3D Print Box – AG

1 unid.

NextDent LC-3D Mixer
Dispositivo de mistura para materiais de impressão 3D
181810

NextDent LC-3D Mixer - AG

1 unid.

Kit de bandeja de resina
Bandeja de material incl. Storage Garage Kit
181602

Bandeja de resina – ND 5100

1 unid.

Storage Garage Kit
Para o armazenamento seguro da bandeja de material cheia
181603
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Storage Garage Kit – ND 5100

1 unid.

Plataforma de impressora
Plataforma de construção
181604

Plataforma de impressora – ND 5100

1 unid.

Filtro, carbono
181605

Filtro, carbono – ND 5100

1 unid.

Filtro, entrada
181606

Filtro, entrada – ND 5100

1 unid.

Ferramenta de perfuração
Auxiliar para a separação de objetos da plataforma de construção
181607

Ferramenta de perfuração – ND 5100

1 unid.

Raspador de plataforma
Ferramenta de limpeza
181608

Raspador de plataforma – ND 5100

1 unid.

Escova de aço - latão
Ferramenta de limpeza
181609

Escova de aço - latão – ND 5100

1 unid.

Escova de limpeza de peças
Ferramenta de limpeza
181610

Escova de limpeza de peças – ND 5100

1 unid.

Misturador de resina
Misturador de materiais para bandeja de materiais
181611

Misturador de resina – ND 5100

1 unid.

191

Zolid Gen-X Multilayer (16 cores A-D
VITA + 2 cores Bleach)

Zolid Gen-X Multilayer (16 cores A-D
VITA + 2 cores Bleach)

Zolid Gen-X Multilayer
Peças em bruto de óxido de zircônio HT+ pré-coloridas
766618

Zolid Gen-X ML BL3 71x14

a=14mm

1 unid.

766790

Zolid Gen-X ML BL1 98x12

a=12mm

1 unid.

766619

Zolid Gen-X ML BL3 71x16

a=16mm

1 unid.

766791

Zolid Gen-X ML BL1 98x14

a=14mm

1 unid.

766621

Zolid Gen-X ML BL3 71x20

a=20mm

1 unid.

766792

Zolid Gen-X ML BL1 98x16

a=16mm

1 unid.

766636

Zolid Gen-X ML A2 71x14

a=14mm

1 unid.

766793

Zolid Gen-X ML BL1 98x18

a=18mm

1 unid.

766637

Zolid Gen-X ML A2 71x16

a=16mm

1 unid.

766794

Zolid Gen-X ML BL1 98x20

a=20mm

1 unid.

766639

Zolid Gen-X ML A2 71x20

a=20mm

1 unid.

766795

Zolid Gen-X ML BL1 98x22

a=22mm

1 unid.

766645

Zolid Gen-X ML A3 71x14

a= 14mm

1 unid.

766796

Zolid Gen-X ML BL1 98x25

a=25mm

1 unid.

766646

Zolid Gen-X ML A3 71x16

a=16mm

1 unid.

766808

Zolid Gen-X ML BL3 98x12

a=12mm

1 unid.

766648

Zolid Gen-X ML A3 71x20

a=20mm

1 unid.

766809

Zolid Gen-X ML BL3 98x14

a=14mm

1 unid.

766654

Zolid Gen-X ML A3,5 71x14

a=14mm

1 unid.

766810

Zolid Gen-X ML BL3 98x16

a=16mm

1 unid.

766655

Zolid Gen-X ML A3,5 71x16

a=16mm

1 unid.

766811

Zolid Gen-X ML BL3 98x18

a=18mm

1 unid.

766657

Zolid Gen-X ML A3,5 71x20

a=20mm

1 unid.

766812

Zolid Gen-X ML BL3 98x20

a=20mm

1 unid.

766672

Zolid Gen-X ML B1 71x14

a=14mm

1 unid.

766813

Zolid Gen-X ML BL3 98x22

a=22mm

1 unid.

766673

Zolid Gen-X ML B1 71x16

a=16mm

1 unid.

766814

Zolid Gen-X ML BL3 98x25

a=25mm

1 unid.

766675

Zolid Gen-X ML B1 71x20

a=20mm

1 unid.

766817

Zolid Gen-X ML A1 98x12

a=12mm

1 unid.

766681

Zolid Gen-X ML B2 71x14

a=14mm

1 unid.

766818

Zolid Gen-X ML A1 98x14

a=14mm

1 unid.

766682

Zolid Gen-X ML B2 71x16

a=16mm

1 unid.

766819

Zolid Gen-X ML A1 98x16

a=16mm

1 unid.

766684

Zolid Gen-X ML B2 71x20

a=20mm

1 unid.

766820

Zolid Gen-X ML A1 98x18

a=18mm

1 unid.

766708

Zolid Gen-X ML C1 71x14

a=14mm

1 unid.

766821

Zolid Gen-X ML A1 98x20

a=20mm

1 unid.

766709

Zolid Gen-X ML C1 71x16

a=16mm

1 unid.

766822

Zolid Gen-X ML A1 98x22

a=22mm

1 unid.

766711

Zolid Gen-X ML C1 71x20

a=20mm

1 unid.

766823

Zolid Gen-X ML A1 98x25

a=25mm

1 unid.

766717

Zolid Gen-X ML C2 71x14

a=14mm

1 unid.

766826

Zolid Gen-X ML A2 98x12

a=12mm

1 unid.

766718

Zolid Gen-X ML C2 71x16

a=16mm

1 unid.

766827

Zolid Gen-X ML A2 98x14

a=14mm

1 unid.

766720

Zolid Gen-X ML C2 71x20

a=20mm

1 unid.

766828

Zolid Gen-X ML A2 98x16

a=16mm

1 unid.

766744

Zolid Gen-X ML D2 71x14

a=14mm

1 unid.

766829

Zolid Gen-X ML A2 98x18

a=18mm

1 unid.

766745

Zolid Gen-X ML D2 71x16

a=16mm

1 unid.

766830

Zolid Gen-X ML A2 98x20

a=20mm

1 unid.

766747

Zolid Gen-X ML D2 71x20

a=20mm

1 unid.

766831

Zolid Gen-X ML A2 98x22

a=22mm

1 unid.

766832

Zolid Gen-X ML A2 98x25

a=25mm

1 unid.

766835

Zolid Gen-X ML A3 98x12

a=12mm

1 unid.

766836

Zolid Gen-X ML A3 98x14

a=14mm

1 unid.

766837

Zolid Gen-X ML A3 98x16

a=16mm

1 unid.

766838

Zolid Gen-X ML A3 98x18

a=18mm

1 unid.

766839

Zolid Gen-X ML A3 98x20

a=20mm

1 unid.

766840

Zolid Gen-X ML A3 98x22

a=22mm

1 unid.

766841

Zolid Gen-X ML A3 98x25

a=25mm

1 unid.

766844

Zolid Gen-X ML A3,5 98x12

a=12mm

1 unid.

766845

Zolid Gen-X ML A3,5 98x14

a=14mm

1 unid.

766846

Zolid Gen-X ML A3,5 98x16

a=16mm

1 unid.

766847

Zolid Gen-X ML A3,5 98x18

a=18mm

1 unid.

766848

Zolid Gen-X ML A3,5 98x20

a=20mm

1 unid.

766849

Zolid Gen-X ML A3,5 98x22

a=22mm

1 unid.

766850

Zolid Gen-X ML A3,5 98x25

a=25mm

1 unid.

766853

Zolid Gen-X ML A4 98x12

a=12mm

1 unid.

766854

Zolid Gen-X ML A4 98x14

a=14mm

1 unid.

766855

Zolid Gen-X ML A4 98x16

a=16mm

1 unid.

766856

Zolid Gen-X ML A4 98x18

a=18mm

1 unid.

766857

Zolid Gen-X ML A4 98x20

a=20mm

1 unid.

766858

Zolid Gen-X ML A4 98x22

a=22mm

1 unid.

766859

Zolid Gen-X ML A4 98x25

a=25mm

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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766862

Zolid Gen-X ML B1 98x12

a=12mm

1 unid.

766925

Zolid Gen-X ML C4 98x12

a=12mm

1 unid.

766863

Zolid Gen-X ML B1 98x14

a=14mm

1 unid.

766926

Zolid Gen-X ML C4 98x14

a=14mm

1 unid.

766864

Zolid Gen-X ML B1 98x16

a=16mm

1 unid.

766927

Zolid Gen-X ML C4 98x16

a=16mm

1 unid.

766865

Zolid Gen-X ML B1 98x18

a=18mm

1 unid.

766928

Zolid Gen-X ML C4 98x18

a=18mm

1 unid.

766866

Zolid Gen-X ML B1 98x20

a=20mm

1 unid.

766929

Zolid Gen-X ML C4 98x20

a=20mm

1 unid.

766867

Zolid Gen-X ML B1 98x22

a=22mm

1 unid.

766930

Zolid Gen-X ML C4 98x22

a=22mm

1 unid.

766868

Zolid Gen-X ML B1 98x25

a=25mm

1 unid.

766931

Zolid Gen-X ML C4 98x25

a=25mm

1 unid.

766871

Zolid Gen-X ML B2 98x12

a=12mm

1 unid.

766934

Zolid Gen-X ML D2 98x12

a=12mm

1 unid.

766872

Zolid Gen-X ML B2 98x14

a=14mm

1 unid.

766935

Zolid Gen-X ML D2 98x14

a=14mm

1 unid.

766873

Zolid Gen-X ML B2 98x16

a=16mm

1 unid.

766936

Zolid Gen-X ML D2 98x16

a=16mm

1 unid.

766874

Zolid Gen-X ML B2 98x18

a=18mm

1 unid.

766937

Zolid Gen-X ML D2 98x18

a=18mm

1 unid.

766875

Zolid Gen-X ML B2 98x20

a=20mm

1 unid.

766938

Zolid Gen-X ML D2 98x20

a=20mm

1 unid.

766876

Zolid Gen-X ML B2 98x22

a=22mm

1 unid.

766939

Zolid Gen-X ML D2 98x22

a=22mm

1 unid.

766877

Zolid Gen-X ML B2 98x25

a=25mm

1 unid.

766940

Zolid Gen-X ML D2 98x25

a=25mm

1 unid.

766880

Zolid Gen-X ML B3 98x12

a=12mm

1 unid.

766943

Zolid Gen-X ML D3 98x12

a=12mm

1 unid.

766881

Zolid Gen-X ML B3 98x14

a=14mm

1 unid.

766944

Zolid Gen-X ML D3 98x14

a=14mm

1 unid.

766882

Zolid Gen-X ML B3 98x16

a=16mm

1 unid.

766945

Zolid Gen-X ML D3 98x16

a=16mm

1 unid.

766883

Zolid Gen-X ML B3 98x18

a=18mm

1 unid.

766946

Zolid Gen-X ML D3 98x18

a=18mm

1 unid.

766884

Zolid Gen-X ML B3 98x20

a=20mm

1 unid.

766947

Zolid Gen-X ML D3 98x20

a=20mm

1 unid.

766885

Zolid Gen-X ML B3 98x22

a=22mm

1 unid.

766948

Zolid Gen-X ML D3 98x22

a=22mm

1 unid.

766886

Zolid Gen-X ML B3 98x25

a=25mm

1 unid.

766949

Zolid Gen-X ML D3 98x25

a=25mm

1 unid.

766889

Zolid Gen-X ML B4 98x12

a=12mm

1 unid.

766952

Zolid Gen-X ML D4 98x12

a=12mm

1 unid.

766890

Zolid Gen-X ML B4 98x14

a=14mm

1 unid.

766953

Zolid Gen-X ML D4 98x14

a=14mm

1 unid.

766891

Zolid Gen-X ML B4 98x16

a=16mm

1 unid.

766954

Zolid Gen-X ML D4 98x16

a=16mm

1 unid.

766892

Zolid Gen-X ML B4 98x18

a=18mm

1 unid.

766955

Zolid Gen-X ML D4 98x18

a=18mm

1 unid.

766893

Zolid Gen-X ML B4 98x20

a=20mm

1 unid.

766956

Zolid Gen-X ML D4 98x20

a=20mm

1 unid.

766894

Zolid Gen-X ML B4 98x22

a=22mm

1 unid.

766957

Zolid Gen-X ML D4 98x22

a=22mm

1 unid.

766895

Zolid Gen-X ML B4 98x25

a=25mm

1 unid.

766958

Zolid Gen-X ML D4 98x25

a=25mm

1 unid.

766898

Zolid Gen-X ML C1 98x12

a=12mm

1 unid.

766899

Zolid Gen-X ML C1 98x14

a=14mm

1 unid.

766900

Zolid Gen-X ML C1 98x16

a=16mm

1 unid.

766901

Zolid Gen-X ML C1 98x18

a=18mm

1 unid.

766902

Zolid Gen-X ML C1 98x20

a=20mm

1 unid.

766903

Zolid Gen-X ML C1 98x22

a=22mm

1 unid.

766904

Zolid Gen-X ML C1 98x25

a=25mm

1 unid.

766907

Zolid Gen-X ML C2 98x12

a=12mm

1 unid.

766908

Zolid Gen-X ML C2 98x14

a=14mm

1 unid.

766909

Zolid Gen-X ML C2 98x16

a=16mm

1 unid.

766910

Zolid Gen-X ML C2 98x18

a=18mm

1 unid.

766911

Zolid Gen-X ML C2 98x20

a=20mm

1 unid.

766912

Zolid Gen-X ML C2 98x22

a=22mm

1 unid.

766913

Zolid Gen-X ML C2 98x25

a=25mm

1 unid.

766916

Zolid Gen-X ML C3 98x12

a=12mm

1 unid.

766917

Zolid Gen-X ML C3 98x14

a=14mm

1 unid.

766918

Zolid Gen-X ML C3 98x16

a=16mm

1 unid.

766919

Zolid Gen-X ML C3 98x18

a=18mm

1 unid.

766920

Zolid Gen-X ML C3 98x20

a=20mm

1 unid.

766921

Zolid Gen-X ML C3 98x22

a=22mm

1 unid.

766922

Zolid Gen-X ML C3 98x25

a=25mm

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
193

Zolid HT+ Preshades (16 cores A-D
VITA)

Zolid HT+ Preshades (16 cores A-D
VITA)

Zolid HT+ Preshades
Peças em bruto de óxido de zircônio SHT pré-coloridas
766032

Zolid HT+ PS BL 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766152

Zolid HT+ PS BL 98x14

a = 14 mm

766033

Zolid HT+ PS BL 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766153

Zolid HT+ PS BL 98x16

a = 16 mm

1 unid.
1 unid.

766035

Zolid HT+ PS BL 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766155

Zolid HT+ PS BL 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766039

Zolid HT+ PS A1 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766159

Zolid HT+ PS A1 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766040

Zolid HT+ PS A1 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766160

Zolid HT+ PS A1 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766042

Zolid HT+ PS A1 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766162

Zolid HT+ PS A1 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766046

Zolid HT+ PS A2 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766166

Zolid HT+ PS A2 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766047

Zolid HT+ PS A2 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766167

Zolid HT+ PS A2 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766049

Zolid HT+ PS A2 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766169

Zolid HT+ PS A2 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766053

Zolid HT+ PS A3 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766173

Zolid HT+ PS A3 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766054

Zolid HT+ PS A3 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766174

Zolid HT+ PS A3 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766056

Zolid HT+ PS A3 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766176

Zolid HT+ PS A3 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766060

Zolid HT+ PS A3,5 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766180

Zolid HT+ PS A3,5 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766061

Zolid HT+ PS A3,5 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766181

Zolid HT+ PS A3,5 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766063

Zolid HT+ PS A3,5 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766183

Zolid HT+ PS A3,5 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766067

Zolid HT+ PS A4 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766187

Zolid HT+ PS A4 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766068

Zolid HT+ PS A4 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766188

Zolid HT+ PS A4 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766070

Zolid HT+ PS A4 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766190

Zolid HT+ PS A4 98x20

a = 20 mm

1 unid.
1 unid.

766074

Zolid HT+ PS B1 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766194

Zolid HT+ PS B1 98x14

a = 14 mm

766075

Zolid HT+ PS B1 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766195

Zolid HT+ PS B1 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766077

Zolid HT+ PS B1 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766197

Zolid HT+ PS B1 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766081

Zolid HT+ PS B2 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766201

Zolid HT+ PS B2 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766082

Zolid HT+ PS B2 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766202

Zolid HT+ PS B2 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766084

Zolid HT+ PS B2 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766204

Zolid HT+ PS B2 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766088

Zolid HT+ PS B3 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766208

Zolid HT+ PS B3 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766089

Zolid HT+ PS B3 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766209

Zolid HT+ PS B3 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766091

Zolid HT+ PS B3 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766211

Zolid HT+ PS B3 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766095

Zolid HT+ PS B4 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766215

Zolid HT+ PS B4 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766096

Zolid HT+ PS B4 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766216

Zolid HT+ PS B4 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766098

Zolid HT+ PS B4 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766218

Zolid HT+ PS B4 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766102

Zolid HT+ PS C1 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766222

Zolid HT+ PS C1 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766103

Zolid HT+ PS C1 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766223

Zolid HT+ PS C1 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766105

Zolid HT+ PS C1 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766225

Zolid HT+ PS C1 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766109

Zolid HT+ PS C2 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766229

Zolid HT+ PS C2 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766110

Zolid HT+ PS C2 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766230

Zolid HT+ PS C2 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766112

Zolid HT+ PS C2 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766232

Zolid HT+ PS C2 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766116

Zolid HT+ PS C3 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766236

Zolid HT+ PS C3 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766117

Zolid HT+ PS C3 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766237

Zolid HT+ PS C3 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766119

Zolid HT+ PS C3 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766239

Zolid HT+ PS C3 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766123

Zolid HT+ PS C4 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766243

Zolid HT+ PS C4 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766124

Zolid HT+ PS C4 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766244

Zolid HT+ PS C4 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766126

Zolid HT+ PS C4 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766246

Zolid HT+ PS C4 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766130

Zolid HT+ PS D2 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766250

Zolid HT+ PS D2 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766131

Zolid HT+ PS D2 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766251

Zolid HT+ PS D2 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766133

Zolid HT+ PS D2 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766253

Zolid HT+ PS D2 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766137

Zolid HT+ PS D3 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766257

Zolid HT+ PS D3 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766138

Zolid HT+ PS D3 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766258

Zolid HT+ PS D3 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766140

Zolid HT+ PS D3 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766260

Zolid HT+ PS D3 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766144

Zolid HT+ PS D4 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766264

Zolid HT+ PS D4 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766145

Zolid HT+ PS D4 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766265

Zolid HT+ PS D4 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766147

Zolid HT+ PS D4 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766267

Zolid HT+ PS D4 98x20

a = 20 mm

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Zolid HT+ White

Zolid HT+ White

Zolid HT+ White
Peças em bruto de óxido de zircônio HT
766009

Zolid HT+ White 71x10

a = 10 mm

1 unid.

766020

Zolid HT+ White 98x10

a = 10 mm

1 unid.

766010

Zolid HT+ White 71x12

a = 12 mm

1 unid.

766021

Zolid HT+ White 98x12

a = 12 mm

1 unid.

766011

Zolid HT+ White 71x14

a = 14 mm

1 unid.

766022

Zolid HT+ White 98x14

a = 14 mm

1 unid.

766012

Zolid HT+ White 71x16

a = 16 mm

1 unid.

766023

Zolid HT+ White 98x16

a = 16 mm

1 unid.

766013

Zolid HT+ White 71x18

a = 18 mm

1 unid.

766024

Zolid HT+ White 98x18

a = 18 mm

1 unid.

766014

Zolid HT+ White 71x20

a = 20 mm

1 unid.

766025

Zolid HT+ White 98x20

a = 20 mm

1 unid.

766016

Zolid HT+ White 71x25

a = 25 mm

1 unid.

766027

Zolid HT+ White 98x25

a = 25 mm

1 unid.

Zolid FX White

Zolid FX White

Zolid FX White
Peça em bruto de óxido de zircônio SHT
760122

Zolid FX 71 XS

a=12 mm

1 unid.

760130

Zolid FX 98x12 N

a=12 mm

1 unid.

760123

Zolid FX 71 S

a=14 mm

1 unid.

760131

Zolid FX 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760124

Zolid FX 71

a=16 mm

1 unid.

760132

Zolid FX 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

760125

Zolid FX 71 M

a=18 mm

1 unid.

760133

Zolid FX 98x18 N

a=18 mm

1 unid.

760126

Zolid FX 71 L

a=20 mm

1 unid.

760134

Zolid FX 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760127

Zolid FX 71 XL

a=25 mm

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Peças em bruto de óxido de zircônio colorido policromático SHT
761733

Zolid FX ML 0/A1 71 S

a=14 mm

1 unid.

761776

Zolid FX ML 0/A1 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761734

Zolid FX ML 0/A1 71

a=16 mm

1 unid.

761777

Zolid FX ML 0/A1 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761735

Zolid FX ML 0/A1 71 L

a=20 mm

1 unid.

761778

Zolid FX ML 0/A1 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761737

Zolid FX ML A2/A3 71 S

a=14 mm

1 unid.

761780

Zolid FX ML A2/A3 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761738

Zolid FX ML A2/A3 71

a=16 mm

1 unid.

761781

Zolid FX ML A2/A3 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761739

Zolid FX ML A2/A3 71 L

a=20 mm

1 unid.

761782

Zolid FX ML A2/A3 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761741

Zolid FX ML A3,5/A4 71 S

a=14 mm

1 unid.

761784

Zolid FX ML A3,5/A4 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761742

Zolid FX ML A3,5/A4 71

a=16 mm

1 unid.

761785

Zolid FX ML A3,5/A4 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761743

Zolid FX ML A3,5/A4 71 L

a=20 mm

1 unid.

761786

Zolid FX ML A3,5/A4 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761745

Zolid FX ML 0/B1 71 S

a=14 mm

1 unid.

761788

Zolid FX ML 0/B1 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761746

Zolid FX ML 0/B1 71

a=16 mm

1 unid.

761789

Zolid FX ML 0/B1 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761747

Zolid FX ML 0/B1 71 L

a=20 mm

1 unid.

761790

Zolid FX ML 0/B1 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761749

Zolid FX ML B2/B3 71 S

a=14 mm

1 unid.

761792

Zolid FX ML B2/B3 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761750

Zolid FX ML B2/B3 71

a=16 mm

1 unid.

761793

Zolid FX ML B2/B3 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761751

Zolid FX ML B2/B3 71 L

a=20 mm

1 unid.

761794

Zolid FX ML B2/B3 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761753

Zolid FX ML B3/B4 71 S

a=14 mm

1 unid.

761796

Zolid FX ML B3/B4 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761754

Zolid FX ML B3/B4 71

a=16 mm

1 unid.

761797

Zolid FX ML B3/B4 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761755

Zolid FX ML B3/B4 71 L

a=20 mm

1 unid.

761798

Zolid FX ML B3/B4 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761757

Zolid FX ML C1/C2 71 S

a=14 mm

1 unid.

761800

Zolid FX ML C1/C2 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761758

Zolid FX ML C1/C2

a=16 mm

1 unid.

761801

Zolid FX ML C1/C2 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761759

Zolid FX ML C1/C2 71 L

a=20 mm

1 unid.

761802

Zolid FX ML C1/C2 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761761

Zolid FX ML C3/C4 71 S

a=14 mm

1 unid.

761804

Zolid FX ML C3/C4 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761762

Zolid FX ML C3/C4

a=16 mm

1 unid.

761805

Zolid FX ML C3/C4 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761763

Zolid FX ML C3/C4 71 L

a=20 mm

1 unid.

761806

Zolid FX ML C3/C4 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761765

Zolid FX ML D2/D3 71 S

a=14 mm

1 unid.

761808

Zolid FX ML D2/D3 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761766

Zolid FX ML D2/D3

a=16 mm

1 unid.

761809

Zolid FX ML D2/D3 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761767

Zolid FX ML D2/D3 71 L

a=20 mm

1 unid.

761810

Zolid FX ML D2/D3 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761769

Zolid FX ML D3/D4 71 S

a=14 mm

1 unid.

761812

Zolid FX ML D3/D4 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761770

Zolid FX ML D3/D4

a=16 mm

1 unid.

761813

Zolid FX ML D3/D4 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761771

Zolid FX ML D3/D4 71 L

a=20 mm

1 unid.

761814

Zolid FX ML D3/D4 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

ZI White

ZI White

ZI White
Peças em bruto de óxido de zircônio LT
760172

ZI 71 XS

a=12 mm

1 unid.

760221

ZI CAM 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760173

ZI 71 S

a=14 mm

1 unid.

760223

ZI CAM 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

760174

ZI 71

a=16 mm

1 unid.

760225

ZI CAM 98x18 N

a=18 mm

1 unid.

760176

ZI 71 M

a=18 mm

1 unid.

760227

ZI CAM 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760184

ZI 71 L

a=20 mm

1 unid.

760229

ZI CAM 98x25 N

a=25 mm

1 unid.

760175

ZI 71 XL

a=25 mm

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer

Zolid FX Multilayer
Óxido de zircônio policromático, translucidez superelevada, colorido,
peças em bruto de óxido de zircônio policromático SHT, formato de
bloco mandril AG

Mandril universal formato de bloco para sistemas de terceiros

761817

Zolid FX ML 0/A1

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761854

Zolid FX ML 0/A1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761818

Zolid FX ML 0/A1

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761855

Zolid FX ML 0/A1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761820

Zolid FX ML A2/A3

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761857

Zolid FX ML A2/A3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761821

Zolid FX ML A2/A3

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761858

Zolid FX ML A2/A3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761823

Zolid FX ML A3,5/A4

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761860

Zolid FX ML A3,5/A4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761824

Zolid FX ML A3,5/A4

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761861

Zolid FX ML A3,5/A4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761826

Zolid FX ML 0/B1

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761863

Zolid FX ML 0/B1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761827

Zolid FX ML 0/B1

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761864

Zolid FX ML 0/B1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761829

Zolid FX ML B2/B3

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761866

Zolid FX ML B2/B3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761830

Zolid FX ML B2/B3

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761867

Zolid FX ML B2/B3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761832

Zolid FX ML B3/B4

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761869

Zolid FX ML B3/B4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761833

Zolid FX ML B3/B4

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761870

Zolid FX ML B3/B4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761835

Zolid FX ML C1/C2

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761872

Zolid FX ML C1/C2

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761836

Zolid FX ML C1/C2

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761873

Zolid FX ML C1/C2

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761838

Zolid FX ML C3/C4

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761875

Zolid FX ML C3/C4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761839

Zolid FX ML C3/C4

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761876

Zolid FX ML C3/C4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761841

Zolid FX ML D2/D3

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761878

Zolid FX ML D2/D3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761842

Zolid FX ML D2/D3

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761879

Zolid FX ML D2/D3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

761844

Zolid FX ML D3/D4

C20

20 x 19 mm 3 unid.

761881

Zolid FX ML D3/D4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

761845

Zolid FX ML D3/D4

B40

40 x 19 mm 3 unid.

761882

Zolid FX ML D3/D4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.
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Zolid DRS Multilayer

Zolid DRS Multilayer
Peças em bruto de óxido de zircônio policromático, alta translucidez
mandril universal

mandril Ivoclar

766490

Zolid DRS BL1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767480

Zolid DRS BL1

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766492

Zolid DRS BL1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767482

Zolid DRS BL1

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766500

Zolid DRS BL3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767484

Zolid DRS BL3

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766502

Zolid DRS BL3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767486

Zolid DRS BL3

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766505

Zolid DRS A1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767488

Zolid DRS A1

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766507

Zolid DRS A1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767490

Zolid DRS A1

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766510

Zolid DRS A2

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767492

Zolid DRS A2

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766512

Zolid DRS A2

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767494

Zolid DRS A2

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766515

Zolid DRS A3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767496

Zolid DRS A3

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766517

Zolid DRS A3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767498

Zolid DRS A3

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766520

Zolid DRS A3,5

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767500

Zolid DRS A3,5

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766522

Zolid DRS A3,5

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767502

Zolid DRS A3,5

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766525

Zolid DRS A4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767504

Zolid DRS A4

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766527

Zolid DRS A4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767506

Zolid DRS A4

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766530

Zolid DRS B1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767508

Zolid DRS B1

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766532

Zolid DRS B1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767510

Zolid DRS B1

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766535

Zolid DRS B2

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767512

Zolid DRS B2

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766537

Zolid DRS B2

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767514

Zolid DRS B2

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766540

Zolid DRS B3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767481

Zolid DRS B3

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766542

Zolid DRS B3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767483

Zolid DRS B3

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766545

Zolid DRS B4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767485

Zolid DRS B4

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766547

Zolid DRS B4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767487

Zolid DRS B4

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766550

Zolid DRS C1

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767489

Zolid DRS C1

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766552

Zolid DRS C1

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767491

Zolid DRS C1

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766555

Zolid DRS C2

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767493

Zolid DRS C2

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766557

Zolid DRS C2

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767495

Zolid DRS C2

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766560

Zolid DRS C3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767497

Zolid DRS C3

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766562

Zolid DRS C3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767499

Zolid DRS C3

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766565

Zolid DRS C4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767501

Zolid DRS C4

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766567

Zolid DRS C4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767503

Zolid DRS C4

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766570

Zolid DRS D2

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767505

Zolid DRS D2

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766572

Zolid DRS D2

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767507

Zolid DRS D2

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766575

Zolid DRS D3

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767509

Zolid DRS D3

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766577

Zolid DRS D3

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767511

Zolid DRS D3

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

766580

Zolid DRS D4

C20 UN

20 x 19 mm 3 unid.

767513

Zolid DRS D4

C20 DR

20 x 19 mm 3 unid.

766582

Zolid DRS D4

B40 UN

40 x 19 mm 3 unid.

767515

Zolid DRS D4

B40 DR

40 x 19 mm 3 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Kit de acabamento Zolid estado de peça verde
^

!

Instrumentos rotativos para técnicos dentários para a preparação de
metal sinterizado ou óxido de zircônio em estado pré-sinterizado

&

875520 Kit de acabamento Zolid estado de peça verde
Conteúdo do pacote: ver imagem
875521 ! Fresa de separação
para remoção da peça em bruto
875523 @ Polidor universal
para alisamento da superfície
875524 # Fresa de fissura quadrada
para criar fissuras
875526 $ Diamante tipo chama
para retocar fissuras
875527 % Diamante paralelo
para configuração labial da textura
875528 ^ Discos de polimento sem mandril
para afinar a margem da coroa
875529 & Polidor granada
para a retificação de conectores

#
@

%

$

1 unid.
5 unid.
2 unid.
5 unid.
5 unid.
10 unid.
5 unid.

Kit de polimento estado de sinterização Zolid - Kit de laboratório
Kit de polimento de óxido de zircônio para o técnico dentário

%
^

875540 Kit de polimento estado de sinterização Zolid - Kit de
		
laboratório
		
Entrega inclui: ver imagem
875541 ! Polidor de diamante alto brilho, lente
1 unid.
875542 @ Polidor de diamante, lente
1 unid.

$
#

875543 # Polidor de diamante alto brilho, rotativo, laboratório2 unid.
875544 $ Polidor de diamante rotativo de laboratório
2 unid.
875545 % Abrasivo invertido cônico
2 unid.

@

875546 ^ Abrasivo cônico

!

2 unid.

Kit de polimento Zolid para dentista
Kit de polimento de óxido de zircônio para o dentista
875557 Atualização Kit de polimento Zolid para dentista
		
Entrega inclui: ver imagem
875551

#
^

$

! Alisamento e pré-polimento, rotativo
2 unid.
875552 @ Polimento alto brilho, rotativo
2 unid.
875553 # abrasivo2 unid.

!
@
%

875554 $ Polimento brilhante, chama
875555 % Polimento alto brilho, chama

2 unid.
2 unid.

875556 ^ Diamante1 unid

Kit de preparação Zolid para dentista
Instrumentos rotativos para dentistas
875530 Kit de preparação Zolid para dentista
		
Entrega inclui: ver imagem

$
@

#
!

875531 ! Diamond Egg Fine
875532 @ Diamond Egg Coarse
875533 # Diamond Torpedo Fine

%
^

5 unid.
5 unid.
5 unid.

875534 $ Diamond Torpedo Coarse
875535 % Diamond Conical Fine

5 unid.

5 unid.

875536 ^ Abrasive Arkansas FG

5 unid.

Pasta de diamante All-Bright
Pasta de polimento
761938

Pasta de diamante All-Bright 11 g

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Kit Liquid FX
Líquidos corantes para Zolid FX White
761400 Kit Liquid FX
Conteúdo: A2, A3, A3.5, B3, OR, GR, RO, VIO, Ceramill Dimmer Liquid pequeno,
Ceramill Liquid Brush tamanho 1, Ceramill Liquid Brush tamanho 3, pinças plásticas,
oito latas de tinta, temporizador)

Líquidos corantes 100 ml cada:
761401

Liquid FX A1

761402

Liquid FX A2

761403

Liquid FX A3

761404

Liquid FX A3,5

761405

Liquid FX A4

761406

Liquid FX B1

761407

Liquid FX B2

761408

Liquid FX B3

761409

Liquid FX B4

761410

Liquid FX C1

761411

Liquid FX C2

761412

Liquid FX C3

761413

Liquid FX C4

761414

Liquid FX D2

761415

Liquid FX D3

761416

Liquid FX D4

Cores de efeito 100 ml cada:
761417

Liquid FX OR

761418

Liquid FX GR

761419

Liquid FX RO

761420

Liquid FX GIN

761421

Liquid FX VIO

761422

Liquid FX BL

Ceramill Liquid kit “nova fórmula”
Líquidos corantes para Zolid HT+ White
760469 Ceramill Liquid kit “nova fórmula”
Conteúdo: A2, A3, A3.5, B3, OR, GR, RO, VIO, Ceramill Dimmer Liquid pequeno,
Ceramill Liquid Brush tamanho 1, Ceramill Liquid Brush tamanho 3, pinças plásticas,
oito latas de tinta, temporizador)

Líquidos corantes 100 ml cada
760430 Ceramill Liquid A1
760432 Ceramill Liquid A2
760433 Ceramill Liquid A3
760434 Ceramill Liquid A3.5
760435 Ceramill Liquid A4
760436 Ceramill Liquid B1
760437 Ceramill Liquid B2
760438 Ceramill Liquid B3
760439 Ceramill Liquid B4
760440 Ceramill Liquid C1
760442 Ceramill Liquid C2
760443 Ceramill Liquid C3
760444 Ceramill Liquid C4
760445 Ceramill Liquid D2
760446 Ceramill Liquid D3
760447 Ceramill Liquid D4
Cores de efeito 50 ml cada:
760485 Ceramill Liquid RO nova fórmula
760486 Ceramill Liquid GIN nova fórmula
760487 Ceramill Liquid VIO nova fórmula
760488 Ceramill Liquid OR nova fórmula
760489 Ceramill Liquid GR nova fórmula

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
200

Ceramill Liquid CL
Líquidos corantes para ZI White
Líquidos corantes 100 ml cada:
760471

Ceramill Liquid CL1

760472 Ceramill Liquid CL2
760473 Ceramill Liquid CL3
760474 Ceramill Liquid CL4
Cores de efeito 100 ml cada:
760476 Ceramill Liquid CL OR
760477 Ceramill Liquid CL GR

Kit inicial essencial Fasthetix Liquid
Soluções de coloração adequadas para a técnica de coloração rápida
para Zolid FX White, Zolid HT+ White e ZI White
761397 Kit inicial essencial Fasthetix Liquid
Conteúdo: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D3, Ceramill Dimmer Liquid pequeno, Ceramill
Liquid Eye azul, Ceramill Liquid Brush tamanho 1, Ceramill Liquid Brush tamanho 3,
fórceps de plástico, temporizador

Acessórios Ceramill Liquid
760449 Ceramill Dimmer Liquid Refill (diluente)

1 unid.

760450 Ceramill Liquid lata de pigmento10 unid.
760480 Ceramill Liquid Eye kit completo

4 x 25 ml

760478 Ceramill Liquid Brush tamanho 14 unid.
760479 Ceramill Liquid Brush tamanho 34 unid.
761939
Zirconia Stain

Pigmento óxido de zircônio 3 em 1 kit de pincéis (3 peças)
Pincel para aplicação dos líquidos Zolid
1 unid.

Conteúdo: Zirconia Stain Brush tamanho 1 (1 unid.), Zirconia Stain Brush tamanho 2
(1 unid.), Zirconia Stain Brush tamanho 3 (1 unid.)

Mais informações sobre as técnicas de coloração podem ser encontradas no guia "Técnica de coloração Zolid DNA" em
www.amanngirrbach.com

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Kit Ceramill Stain & Glaze
Pigmentos e glazes-porcelana para personalização do óxido de zircônio
760349 Kit Ceramill Stain & Glaze, atualização, 19 peças
760351

Ceramill Stain amarelo

4g

760352 Ceramill Stain laranja

4g

760353 Ceramill Stain azul

4g

760354 Ceramill Stain cinza

4g

760355 Ceramill Stain branco

4g

760369 Ceramill Stain violeta

4g

760363 Ceramill Stain vermelho

4g

760364 Ceramill Stain gengiva

4g

760365 Ceramill Stain marrom

4g

760366 Ceramill Stain casca de ovo

4g

760367 Ceramill Stain bleach

4g

760368 Ceramill Stain marrom escuro

4g

760356 Ceramill Stain A

4g

760357 Ceramill Stain B

4g

760358 Ceramill Stain C

4g

760359 Ceramill Stain D

4g

760360 Ceramill Glaze (glaze-porcelana)
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Líquido para misturar os pós de coloração e esmalte 25 ml

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Líquido para restauração da consistência inicial

760038 Kit Ceramill Stain & Glaze Essential, 12 peças
760351

Ceramill Stain amarelo

4g

760353 Ceramill Stain azul

4g

760354 Ceramill Stain cinza

4g

760369 Ceramill Stain violeta

4g

760366 Ceramill Stain casca de ovo

4g

760356 Ceramill Stain A

4g

760357 Ceramill Stain B

4g

760358 Ceramill Stain C

4g

760359 Ceramill Stain D
760361

Ceramill Stain & Glaze Working Liquid

4g
25 ml

Líquido para misturar os pós de coloração e esmalte 25 ml

760362 Ceramill Stain & Glaze Reflow Liquid

8 ml

Optimum Brush Line – pincéis para cerâmica
Pincéis com pega de alumínio leve e ergonômica com sistema inovador
de ativação por mola na ponta do pincel para um design perfeito
761895

!

BL
(

$
#
conjunto

%
*

@

761896

1 unid.

Optimum Spring Ceramic Brush, tamanho 4
! Optimum Spring Ceramic Brush, tamanho 6

1 unid.

Optimum Spring Ceramic Brush, tamanho 8
@ Optimum Ceramic Brush, coloração

1 unid.

761901

# Optimum Ceramic Brush, opaco
$ Optimum Ceramic Brush, contorno

1 unid.

761897
761898

Ponta

761899
761900

1 unid.
1 unid.

761902

% Optimum Replacement Brush Tip, tamanho 4

1 unid.

^ Optimum Replacement Brush Tip, tamanho 6

1 unid.

761904

& Optimum Replacement Brush Tip, tamanho 8
* Optimum Replacement Brush Tip, contorno

1 unid.

( Optimum Replacement Brush Tip, coloração
BL Optimum Replacement Brush Tip, opaco

1 unid.

761906
761907

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.

1 unid.

761903
761905
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Optimum Spring Master Kit, tamanho 6 (4 peças)

Conteúdo: 761897 Optimum Spring Ceramic Brush, tamanho 6 (1 unid.);
761899 Optimum Ceramic Brush, coloração (1 unid.); 761900 Optimum Ceramic
Brush, opaco (1 unid.); 761901 Optimum Ceramic Brush, contorno (1 unid.)

&
^

1 unid.
1 unid.

Revolution Brush Line
Pincéis com pega de alumínio leve e ergonômica
761911

&

@

^

(

1 unid.
1 unid.

761915

Revolution Ceramic Brush, tamanho 8
@ Revolution Ceramic Brush, coloração

1 unid.

761916

# Revolution Ceramic Brush, glaze

1 unid.

761917

$ Revolution Ceramic Brush, contorno
% Revolution Replacement Brush Tip, tamanho 4

1 unid.

761920

^ Revolution Replacement Brush Tip, tamanho 6
& Revolution Replacement Brush Tip, tamanho 8

1 unid.
1 unid.

761914

*

#

1 unid.

Revolution Ceramic Brush, tamanho 4
! Revolution Ceramic Brush, tamanho 6

761913

BL

!

conjunto

761912

%

$

Revolution Master Kit, tamanho 6 (4 peças)

Conteúdo: 761913 Revolution Ceramic Brush, tamanho 6 (1 unid.); 761915 Revolution
Ceramic Brush, coloração (1 unid.); 761916 Revolution Ceramic Brush, glaze (1 unid.);
761917 Revolution Ceramic Brush, contorno (1 unid.)

Ponta

761918
761919

1 unid.

1 unid.
1 unid.

761921

* Revolution Replacement Brush Tip, contorno

761922

( Revolution Replacement Brush Tip, coloração

1 unid.

761923

BL Revolution Replacement Brush Tip, glaze

1 unid.

Suporte de instrumentos de bancada
Para armazenar pincéis
761930

Suporte de instrumentos de bancada

1 unid.

CAD Artistry Mixing Palette – paleta de mistura de cerâmica
Paleta para misturar materiais de cerâmica
761927

CAD Artistry Mixing Palette

1 unid.

761935

Folha de nylon para CAD Artistry Palette

1 unid.

761940

Fitas absorventes CAD Artistry Palette

2 unid.

Peg Fix
Pasta de queima composta de fibras de PCW, adequada para a queima
de cerâmica e restaurações metálicas
761928

Peg Fix 12cc caixa

3 unid.

Texture Eyes
Pasta de cobre para a visualização da morfologia e textura da superfície
761929

Texture Eyes 10 ml

1 unid.

Suporte de coroa kit completo
Produtos para o processamento seguro de óxido de zircônio
761931

Suporte de coroa kit completo

1 unid.

761932

Material de goma branca

1 unid.

761941

Material de goma preta

1 unid.

Suporte tipo favo de mel e pinos de cerâmica
Produtos para processamento seguro durante o processo de queima
761934

Suporte tipo favo de mel incl. 10 pinos de cerâmica

761936

Pinos de cerâmica

761937

Pinos de alumínio
(ideal para implantes devido ao formato especial)

1 unid.
10 unid.
4 unid.

Espátula de óxido de zircônio Ceramomix
Espátula cerâmica feita de óxido de zircônio para uma mistura ideal e
livre de contaminações de materiais cerâmicos.
761933

Espátula de óxido de zircônio Ceramomix

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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Ceramill Sintron
Peças em bruto CoCr

Ceramill Sintron

Ceramill Sintron

761101R

Ceramill Sintron 71 XXS

a=10 mm

1 unid.

761102R

Ceramill Sintron 71 XS

a=12 mm

1 unid.

761103R

Ceramill Sintron 71 S

a=14 mm

1 unid.

761104R

Ceramill Sintron 71

a= 16 mm

1 unid.

761105R

Ceramill Sintron 71 M

a=18 mm

1 unid.

761106R

Ceramill Sintron 71 L

a=20 mm

1 unid.

761107R

Ceramill Sintron 71 XL

a=25 mm

1 unid.

761132

Ceramill Sintron 98x10 N

a=10 mm

1 unid.

761130

Ceramill Sintron 98x12 N

a=12 mm

1 unid.

761128

Ceramill Sintron 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

761126

Ceramill Sintron 98x16 N

a=16 mm

1 unid.

761124

Ceramill Sintron 98x18 N

a=18 mm

1 unid.

761122

Ceramill Sintron 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

761120

Ceramill Sintron 98x25 N

a=25 mm

1 unid.

1 unid.

Ceramill CoCr, Mogucera C Disc
Peças em bruto CoCr
138110

MoguCera C Disc 10 mm

a=10 mm

138112

MoguCera C Disc 12 mm

a=12 mm

1 unid.

138113

MoguCera C Disc 13,5 mm

a=13,5 mm

1 unid.

138116

MoguCera C Disc 16 mm

a=16 mm

1 unid.

1 unid.

Mogucera C Disc

Ceramill Ti, Starbond Ti5 Disc
Peças em bruto Titan

Starbond Ti5 Disc

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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136510

Starbond Ti5 Disc 10 mm

h=10 mm

136512

Starbond Ti5 Disc 12 mm

h=12 mm

1 unid.

136513

Starbond Ti5 Disc 13.5 mm

h=13.5 mm

1 unid.

136516

Starbond Ti5 Disc 16 mm

h=16 mm

1 unid.

Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp

Ceramill A-Temp
PMMA colorido
761330

Ceramill A-Temp A1 71x14

a=14 mm

1 unid.

761350

Ceramill A-Temp A1 98x14

a=14 mm

1 unid.

761331

Ceramill A-Temp A1 71x16

a=16 mm

1 unid.

761351

Ceramill A-Temp A1 98x16

a=16 mm

1 unid.

761332

Ceramill A-Temp A1 71x20

a=20 mm

1 unid.

761352

Ceramill A-Temp A1 98x20

a=20 mm

1 unid.

761333

Ceramill A-Temp A2 71x14

a=14 mm

1 unid.

761353

Ceramill A-Temp A2 98x14

a=14 mm

1 unid.

761334

Ceramill A-Temp A2 71x16

a=16 mm

1 unid.

761354

Ceramill A-Temp A2 98x16

a=16 mm

1 unid.

761335

Ceramill A-Temp A2 71x20

a=20 mm

1 unid.

761355

Ceramill A-Temp A2 98x20

a=20 mm

1 unid.

761336

Ceramill A-Temp A3 71x14

a=14 mm

1 unid.

761356

Ceramill A-Temp A3 98x14

a=14 mm

1 unid.

761337

Ceramill A-Temp A3 71x16

a=16 mm

1 unid.

761357

Ceramill A-Temp A3 98x16

a=16 mm

1 unid.

761338

Ceramill A-Temp A3 71x20

a=20 mm

1 unid.

761358

Ceramill A-Temp A3 98x20

a=20 mm

1 unid.

761339

Ceramill A-Temp A3,5 71x14

a=14 mm

1 unid.

761359

Ceramill A-Temp A3,5 98x14

a=14 mm

1 unid.

761340

Ceramill A-Temp A3,5 71x16

a=16 mm

1 unid.

761360

Ceramill A-Temp A3,5 98x16

a=16 mm

1 unid.

761341

Ceramill A-Temp A3,5 71x20

a=20 mm

1 unid.

761361

Ceramill A-Temp A3,5 98x20

a=20 mm

1 unid.

761342

Ceramill A-Temp B2 71x14

a=14 mm

1 unid.

761362

Ceramill A-Temp B2 98x14

a=14 mm

1 unid.

761343

Ceramill A-Temp B2 71x16

a=16 mm

1 unid.

761363

Ceramill A-Temp B2 98x16

a=16 mm

1 unid.

761344

Ceramill A-Temp B2 71x20

a=20 mm

1 unid.

761364

Ceramill A-Temp B2 98x20

a=20 mm

1 unid.

761345

Ceramill A-Temp C2 71x14

a=14 mm

1 unid.

761365

Ceramill A-Temp C2 98x14

a=14 mm

1 unid.

761346

Ceramill A-Temp C2 71x16

a=16 mm

1 unid.

761366

Ceramill A-Temp C2 98x16

a=16 mm

1 unid.

761347

Ceramill A-Temp C2 71x20

a=20 mm

1 unid.

761367

Ceramill A-Temp C2 98x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill A-Temp Multilayer
PMMA colorido com gradiente de cores

Ceramill A-Temp Multilayer

Ceramill A-Temp Multilayer

761040

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x14

a=14 mm 1 unid.

761041

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x16

a=16 mm 1 unid.

761042

Ceramill A-Temp ML 0/A1 71x20

a=20 mm 1 unid.

761043

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x14

a=14 mm 1 unid.

761044

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x16

a=16 mm 1 unid.

761045

Ceramill A-Temp ML A2/A3 71x20

a=20 mm 1 unid.

761046

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x14

a=14 mm 1 unid.

761047

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x16

a=16 mm 1 unid.

761048

Ceramill A-Temp ML B2/B3 71x20

a=20 mm 1 unid.

761049

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x14

a=14 mm 1 unid.

761050

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x16

a=16 mm 1 unid.

761051

Ceramill A-Temp ML C1/C2 71x20

a=20 mm 1 unid.

761055

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x14

a=14 mm 1 unid.

761056

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x16

a=16 mm 1 unid.

761057

Ceramill A-Temp ML 0/A1 98x20

a=20 mm 1 unid.

761058

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x14

a=14 mm 1 unid.

761059

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x16

a=16 mm 1 unid.

761060

Ceramill A-Temp ML A2/A3 98x20

a=20 mm 1 unid.

761061

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x14

a=14 mm 1 unid.

761062

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x16

a=16 mm 1 unid.

761063

Ceramill A-Temp ML B2/B3 98x20

a=20 mm 1 unid.

761064

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x14

a=14 mm 1 unid.

761065

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x16

a=16 mm 1 unid.

761066

Ceramill A-Temp ML C1/C2 98x20

a=20 mm 1 unid.
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Ceramill A-Temp, AG-Mandrell

Ceramill A-Temp, UN-Mandrell

Ceramill A-Temp
PMMA colorido,
Mandril AG formato de bloco

Mandril universal formato de bloco para sistemas de terceiros

761370

Ceramill A-Temp A1

B40 40 x 19 mm

3 unid.

761248

Ceramill A-Temp A1

B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761371

Ceramill A-Temp A2

B40 40 x 19 mm

3 unid.

761249

Ceramill A-Temp A2

B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761372

Ceramill A-Temp A3

B40 40 x 19 mm

3 unid.

761250

Ceramill A-Temp A3

B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761373

Ceramill A-Temp A3,5 B40 40 x 19 mm

3 unid.

761251

Ceramill A-Temp A3,5 B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761374

Ceramill A-Temp B2

B40 40 x 19 mm

3 unid.

761252

Ceramill A-Temp B2

B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761375

Ceramill A-Temp C2

B40 40 x 19 mm

3 unid.

761253

Ceramill A-Temp C2

B40 UN 40 x 19 mm

3 unid.

761378

Ceramill A-Temp A1

B55 55 x 19 mm

3 unid.

761259

Ceramill A-Temp A1

B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

761379

Ceramill A-Temp A2

B55 55 x 19 mm

3 unid.

761260

Ceramill A-Temp A2

B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

761380

Ceramill A-Temp A3

B55 55 x 19 mm

3 unid.

761261

Ceramill A-Temp A3

B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

761381

Ceramill A-Temp A3,5 B55 55 x 19 mm

3 unid.

761262

Ceramill A-Temp A3,5 B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

761382

Ceramill A-Temp B2

B55 55 x 19 mm

3 unid.

761263

Ceramill A-Temp B2

B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

761383

Ceramill A-Temp C2

B55 55 x 19 mm

3 unid.

761264

Ceramill A-Temp C2

B55 UN 55 x 19 mm

3 unid.

Ceramill Temp
PMMA colorido

Ceramill Temp

Ceramill Temp

760334

Ceramill Temp clareado 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760320

Ceramill Temp light 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760321

Ceramill Temp middle 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760322

Ceramill Temp escuro 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760335

Ceramill Temp clareado 71 L

a=20 mm

1 unid.

760323

Ceramill Temp claro 71 L

a=20 mm

1 unid.

760324

Ceramill Temp médio 71 L

a=20 mm

1 unid.

760325

Ceramill Temp escuro 71 L

a=20 mm

1 unid.

760544

Ceramill Temp clareado 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760538

Ceramill Temp claro 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760539

Ceramill Temp médio 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760540

Ceramill Temp escuro 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760545

Ceramill Temp clareado 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760541

Ceramill Temp claro 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760542

Ceramill Temp médio 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760543

Ceramill Temp escuro 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

Ceramill A-Splint
Placa de resina acrílica, PMMA

Ceramill A-Splint

Ceramill A-Splint 71x14

a=14 mm

1 unid.

761081

Ceramill A-Splint 71x16

a=16 mm

1 unid.

761082

Ceramill A-Splint 71x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill A-Splint

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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761080

761084

Ceramill A-Splint 98x14

a=14 mm

1 unid.

761085

Ceramill A-Splint 98x16

a=16 mm

1 unid.

761086

Ceramill A-Splint 98x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill Splintec
Placa de resina acrílica, PMMA

Ceramill Splintec

Ceramill Splintec

760317

Ceramill Splintec 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760318

Ceramill Splintec 71 L

a=20 mm

1 unid.

760530

Ceramill Splintec 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760531

Ceramill Splintec 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

Ceramill A-Cast
Placa de resina acrílica, PMMA

Ceramill A-Cast

Ceramill A-Cast

761070

Ceramill A-Cast 71x14

a=14 mm

1 unid.

761071

Ceramill A-Cast 71x20

a=20 mm

1 unid.

761075

Ceramill A-Cast 98x14

a=14 mm

1 unid.

761076

Ceramill A-Cast 98x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill Wax
Cera fresável

Ceramill Wax grey

Ceramill Wax white

Ceramill Wax grey

760307

Ceramill Wax cinza 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760302

Ceramill Wax cinza 71 L

a=20 mm

1 unid.

760315

Ceramill Wax branco 71 XS

a=13 mm

1 unid.

760313

Ceramill Wax branco 71 L

a=20 mm

1 unid.

760524

Ceramill Wax cinza 98x14 N

a=14 mm 

1 unid.

760525

Ceramill Wax cinza 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

760527

Ceramill Wax branco 98x14 N

a=14 mm

1 unid.

760528

Ceramill Wax branco 98x20 N

a=20 mm

1 unid.

1 unid.

Ceramill Wax white

Ceramill PEEK
Poli (éter-éter-cetona)

Ceramill PEEK Natural

Ceramill PEEK White

Ceramill PEEK Natural

760405

Ceramill PEEK Natural 71x13

a=13 mm

760406

Ceramill PEEK Natural 71x20

a=20 mm

1 unid.

760393

Ceramill PEEK White 71x13

a=13 mm

1 unid.

760394

Ceramill PEEK White 71x20

a=20 mm

1 unid.

760409

Ceramill PEEK Natural 98x12

a=12 mm

1 unid.

760410

Ceramill PEEK Natural 98x20

a=20 mm

1 unid.

760403

Ceramill PEEK White 98x12

a=12 mm

1 unid.

760404

Ceramill PEEK White 98x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill PEEK White

Ceramill M-Plast
Resina para modelos

Ceramill M-Plast

760519

Ceramill M-Plast 71

a=30 mm

1 unid.

760516

Ceramill M-Plast 98x30 N

a=30 mm

1 unid.

Ceramill M-Plast

Ceramill Test
Peça em bruto teste

Ceramill Test

760301

Ceramill Test 71x20

a=20 mm

1 unid.

760300

Ceramill Test 98x20

a=20 mm

1 unid.

Ceramill Test

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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VITA ENAMIC® for Ceramill

VITA ENAMIC®

761201

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-T

12x14x18 mm 5 unid.

761202

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-T

12x14x18 mm 5 unid.

761203

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-T

12x14x18 mm 5 unid.

761204

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-T

12x14x18 mm 5 unid.

761205

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-T

12x14x18 mm 5 unid.

761211

VITA ENAMIC®, EM-14, 0M1-HT

12x14x18 mm 5 unid.

761212

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M1-HT

12x14x18 mm 5 unid.

761213

VITA ENAMIC®, EM-14, 1M2-HT

12x14x18 mm 5 unid.

761214

VITA ENAMIC®, EM-14, 2M2-HT

12x14x18 mm 5 unid.

761215

VITA ENAMIC®, EM-14, 3M2-HT

12x14x18 mm 5 unid.

VITA ENAMIC® multiColor for Ceramill

VITA ENAMIC® multiColor

761321

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M1-HT 12x14x18 5 unid.

761322

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 1M2-HT 12x14x18 5 unid.

761323

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 2M2-HT 12x14x18 5 unid.

761324

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 3M2-HT 12x14x18 5 unid.

761325

VITA ENAMIC® multiColor, EMC-14, 4M2-HT 12x14x18 5 unid.

VITABLOCS® Mark II for Ceramill

VITABLOCS® Mark II

760051

VITABLOCS® Mark II, I12, A1C

10x12x15 mm 5 unid.

760052

VITABLOCS® Mark II, I12, A2C

10x12x15 mm 5 unid.

760053

VITABLOCS® Mark II, I12, A3C

10x12x15 mm 5 unid.

760054

VITABLOCS® Mark II, I12, 1M2C

10x12x15 mm 5 unid.

760055

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M1C

10x12x15 mm 5 unid.

760056

VITABLOCS® Mark II, I12, 2M2C

10x12x15 mm 5 unid.

760057

VITABLOCS® Mark II, I12, 3M2C

10x12x15 mm 5 unid.

760060

VITABLOCS® Mark II, I14, A1C

12x14x18 mm 5 unid.

760061

VITABLOCS® Mark II, I14, A2C

12x14x18 mm 5 unid.

760062

VITABLOCS® Mark II, I14, A3C

12x14x18 mm 5 unid.

760063

VITABLOCS® Mark II, I14, 1M2C

12x14x18 mm 5 unid.

760064

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M1C

12x14x18 mm 5 unid.

760065

VITABLOCS® Mark II, I14, 2M2C

12x14x18 mm 5 unid.

760066

VITABLOCS® Mark II, I14, 3M2C

12x14x18 mm 5 unid.

VITABLOCS® TriLuxe forte for Ceramill

VITABLOCS® TriLuxe forte

760070

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A1C 10x12x15 mm 5 unid.

760071

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A2C 10x12x15 mm 5 unid.

760072

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF12, A3C 10x12x15 mm 5 unid.

760080

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A1C 12x14x18 mm 5 unid.

760081

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A2C 12x14x18 mm 5 unid.

760082

VITABLOCS® TriLuxe forte, TF14, A3C 12x14x18 mm 5 unid.

VITA SUPRINITY® PC for Ceramill

VITA SUPRINITY® PC

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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761001

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-T

12x14x18 mm

5 unid.

761002

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-T

12x14x18 mm

5 unid.

761003

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-T

12x14x18 mm

5 unid.

761004

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-T

12x14x18 mm

5 unid.

761005

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-T

12x14x18 mm

5 unid.

761006

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-T

12x14x18 mm

5 unid.

761007

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-T

12x14x18 mm

5 unid.

761008

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-T

12x14x18 mm

5 unid.

761021

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, 0M1-HT 12x14x18 mm

5 unid.

761022

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A1-HT

12x14x18 mm

5 unid.

761023

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A2-HT

12x14x18 mm

5 unid.

761024

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3-HT

12x14x18 mm

5 unid.

761025

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, A3,5-HT 12x14x18 mm

5 unid.

761026

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, B2-HT

12x14x18 mm

5 unid.

761027

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, C2-HT

12x14x18 mm

5 unid.

761028

VITA SUPRINITY® PC, PC-14, D2-HT

12x14x18 mm

5 unid.

Peças em bruto para dentes protéticos, patenteado,
Ceramill D-Set
VITA – VITA VIONIC® FRAME1
VITApan Excell DD Frame A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
VITApan Lingoform DD Frame A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Merz Dental1
Polystar® Selection Edition anteriores A1, A2 light, A3 light, B1, B2
Todas as outras cores V clássicas e BL1-BL4 disponíveis mediante solicitação.

DeltaForm® posteriores A1, A2, A3, B1, B2
Todas as outras cores V clássicas e BL1-BL4 disponíveis mediante solicitação.
1) a ser encomendado diretamente com o fabricante

Kit inicial de hardware para Ceramill FDS / VITA VIONIC
760020 Kit inicial de hardware para Ceramill FDS / VITA VIONIC
179283

Suporte de peça em bruto M2 5X D-Set

1 unid.

760631

Roto 1.0 vermelho

1 unid.

760633 Roto 3.0 vermelho

1 unid.

760609 Roto DMB DC 1.0

1 unid.

760608 Roto DMB DC 2.5

1 unid.

760642 Roto 2.5 rosa

1 unid.

760643 Roto 1.5 rosa

1 unid.

760630 Roto SF1.2 verde

1 unid.

760301

Ceramill Test (20 mm)

1 unid.

179977

Tampa de fuso M2 3.0

1 unid.

179285

Barra armazenamento suporte de peça em bruto

1 unid.

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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NextDent Cast

NextDent Ortho Rigid

Material de impressão 3D para técnica de fundição/
prensagem

Material de impressão 3D para placas oclusais

NPAGCAPU01000 NextDent Cast / roxo

NPAGORBL01000 NextDent Ortho Rigid

1.000 g

1.000 g

NextDent C&B MFH

NextDent Ortho SG

Material de impressão 3D para coroas e pontes
provisórias

Material de impressão 3D para modelos de perfuração

NPAGCMN101000

NextDent C&B MFH / N1

NPAGSGOR01000 NextDent SG / Orange

1.000 g

1.000 g

NPAGCMN1.501000 NextDent C&B MFH / N1.5  1.000 g
NPAGCMN201000 NextDent C&B MFH / N2

1.000 g

NPAGCMN2.501000 NextDent C&B MFH / N2.5 1.000 g
NPAGCMN301000 NextDent C&B MFH / N3

1.000 g

NPAGCMBL01000 NextDent C&B MFH / BL

1.000 g

NextDent Gingiva Mask

NextDent Tray

Material de impressão 3D para máscaras gengivais

Material de impressão 3D para bandejas individuais

NPAGGMPI01000

NextDent Gingiva Mask

1.000 g

NPAGTRBL01000

NextDent Tray / Blue

1.000 g

NPAGTRPI01000

NextDent Tray / Pink	

1.000 g

NextDent Model 2.0

NextDent Try-In

Material de impressão 3D para modelos

Material de impressão 3D para provas

NPAGM2PE01000 NextDent Model 2.0 / Peach1.000 g

NPAGTITI001000

NextDent Try-In / TI0

1.000 g

NPAGM2WH01000 NextDent Model 2.0 / White1.000 g

NPAGTITI101000

NextDent Try-In / TI1	

1.000 g

NPAGM2GR01000 NextDent Model 2.0 / Grey 1.000 g

NPAGTITI201000

NextDent Try-In / TI2

1.000 g

NextDent Ortho IBT

NextDent Denture 3D+

Material de impressão 3D para placas de transferência
ortodôntica

Material de impressão 3D para bases protéticas

NPAGOICL01000

NextDent Ortho IBT

1.000 g

NPAGD3DP01000 NextDent Denture 3D+ /
Dark Pink

1000 g

NPAGD3OP01000 NextDent Denture 3D+ /
Opaque Pink

1000 g

NPAGD3CP01000

A gama de produtos pode variar de acordo com o status de aprovação específico do país.
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NextDent Denture 3D+ /
Classic Pink

1000 g

SERVIÇOS
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SERVIÇO PREMIUM – ANTES, DURANTE A DEPOIS DA VENDA

DISTRIBUIÇÃO

AG.STORE
PEDIDO ONLINE RÁPIDO E FÁCIL

DIRETA, PESSOAL, ORIENTADA
À PRÁTICA

CERAMILL M-CENTER

AG ACADEMY

CENTRO DE FRESAGEM PARA
PRATICAMENTE TODAS AS
INDICAÇÕES E MATERIAIS

TREINAMENTOS NO MUNDO
TODO – ONLINE E
NO LABORATÓRIO

PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO
DO FLUXO DE TRABALHO
ODONTOLÓGICO

SERVIÇOS TÉCNICOS

HELP DESK

LOCAL EM TODO O PAÍS

SOLUÇÕES IMEDIATAS PARA
USUÁRIOS CAD/CAM

Prezado(a) leitor(a),
Estamos vivendo uma época muito interessante no mundo dos serviços. A necessidade de uma qualidade excepcional de produtos e serviços no mundo da odontologia nunca foi maior; e a Amann Girrbach nunca teve uma
oportunidade tão grande de cumprir esta promessa. Conforme entramos no ano mais digital da nossa história,
somos motivados pelo desafio de atender e ir além das expectativas dos nossos parceiros em todas as nossas interações de serviço. Estamos comprometidos em ir ainda mais longe no significado de entregar um serviço extraordinário aos nossos profissionais da área e queremos agradecer a todos você por confiarem no nosso trabalho.
James Rushton
Head of Global Service
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ag.live

PLATAFOMA DE GERENCIAMENTO DE FLUXO DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

O objetivo da Amann Girrbach é facilitar a sua vida profissional, organizando fluxos de trabalho odontológico digitais. Com a AG.Live,
levamos a nossa promessa a uma nova dimensão. A nossa plataforma digital ajuda você a gerenciar todas as suas atividades digitais em
um só lugar e permite que você se conecte a uma rede global em constante crescimento de profissionais na odontologia digital. Fazer
parte desta rede ajuda você a aumentar os seus negócios e ficar à frente da competição.

WELCOME TO
DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

LOGIN

GERENCIAMENTO DIGITAL
DE CASOS

Tenha o controle completo
sobre o fluxo de trabalho digital no seu laboratório, com
informações em tempo real
sobre pedidos de produção e
gerenciamento de arquivos
fácil ao longo de todo o caso
do paciente — tudo a partir de
um só lugar.

CONECTIVIDADE

Expanda o seu fluxo de trabalho digital e o seu alcance,
se conectando facilmente aos
clientes e parceiros e elevando
os seus negócios para um nível
superior.

GERENCIAMENTO DE
CONSUMÍVEIS/INFRAESTRUTURA
DE LABORATÓRIO

Gerencie os seus consumíveis
de CAD/CAM digitalmente e
nunca mais perca um prazo
de validade.

BANCO DE DADOS DE
SUPORTE E
CONHECIMENTOS

Fique atualizado e mantenha
seus produtos Amann Girrbach
trabalhando para o seu sucesso.

Mantenha os seus equipamentos de CAD/CAM atualizados
e proteja o seu investimento.

Você pode encontrar mais informações sobre as funções e a instalação da AG.Live em

 www.amanngirrbach.com/ag-live
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AMANN GIRRBACH AG
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01

Áustria, Koblach | Sede
Pesquisa e desenvolvimento
Produção
Marketing e distribuição internacional
Centro de treinamento internacional

03

Alemanha, Pforzheim
Armazém | Logística
Serviços técnicos
Centro de treinamento para
AT e DE
Helpdesk mundial

06

Líbano, Beirute
Centro de treinamento Oriente
Médio
Helpdesk Oriente Médio

02

Áustria, Rankweil | Dentustry One
Engenharia mecânica
Sintron e produção de óxido de zircônio
Serviço técnico

04

França, Jossigny
Escritório de vendas
Centro de treinamento para FR
Helpdesk

07

Singapura (desde 2011)
Escritório de vendas
Centro de treinamento Ásia
Helpdesk Ásia

05

Itália, Verona
Escritório de vendas
Centro de treinamento para IT
Helpdesk

08

China, Beijing (desde 2013)
Escritório de vendas
Armazém
Centro de treinamento
Helpdesk

08
12

06

09

16

07

FEIRAS E EVENTOS
09

10

11

Japão, Tóquio
Escritório de vendas

EUA, Charlotte, NC (desde 2007)
Departamento de serviços
Centro de treinamento América
do Norte
Helpdesk América

Brasil, Curitiba (desde 2013)
Escritório de vendas
Armazém
Centro de treinamento

12

EUA, Chicago, IL
Conferência de inverno
LMT Lab Day Chicago

13

Brasil, São Paulo
CIOSP Congresso International
de Odontologia de São Paulo

14

Alemanha, Colônia
IDS – International Dental Show

15

China, Shanghai
DenTech – Feira

Todas as feiras e congressos com
informações atualizadas:

Sede
Produção
Distribuição
Centro de treinamento
Helpdesk
Feiras e eventos
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O MELHOR DA EDUCAÇÃO ODONTOLÓGICA DIGITAL.

Inovações constantes de produtos, eventos de treinamento
frequentes e sugestões dos
nossos clientes e parceiros nos
ajudaram a criar a AG Academy.
Vamos expandir gradualmente
a nossa oferta de cursos de
treinamento analógico com
webinários sob demanda e
ao vivo, vídeos e conteúdos
especializados adicionais,
para complementar nosso
portfólio de produtos com uma
plataforma de conhecimento
digital. Uma função essencial
da AG Academy será preencher
quaisquer lacunas interdisciplinares usando o conteúdo
de aprendizagem fornecido,
palestrantes acadêmicos renomados, instrutores e líderes
de opinião importantes da
prática real. Desta forma, a AG
Academy garante a disponibilidade mundial e os padrões
consistentemente elevados que
são exigidos pela comunidade
Ceramill.

RESUMO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS NA AG ACADEMY

BLOG

CURRÍCULO CAD/CAM

WEBINÁRIOS E CURSOS
DE TREINAMENTO AO
VIVO E SOB DEMANDA

ARQUIVO DE VÍDEOS

BLOG

EVENTOS ESPECIAIS

_Cursos de treinamento de altíssima qualidade no mundo todo
_Aprendizagem a qualquer hora do dia, em qualquer lugar e no seu próprio ritmo
_Currículo CAD/CAM e conteúdo de treinamento abrangentes e com suporte acadêmico, que apresentam o processo e os fluxos
de trabalho odontológicos Ceramill
_Líderes de opinião renomados na indústria, diversos parceiros de cooperação e universidades, assim como treinadores de
longa data da Amann Girrbach garantem um conteúdo de aprendizagem de alto nível e certificado
_Serviço completo interdisciplinar para todas as indicações e fluxos de trabalho
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MÓDULOS DE APRENDIZAGEM E CURRÍCULO CAD/CAM
O conteúdo de aprendizagem é apresentado aos participantes através de um programa coordenado, com diversos módulos e técnicas,
como tutoriais de vídeo e sessões de treinamento interativas realizadas por treinadores Amann Girrbach, especialistas e palestrantes
universitários renomados. Indústria, instituições acadêmicas, bem como laboratórios e dentistas fornecem conhecimento sólido e validado com relevância prática direta.
Todos os graduados recebem um certificado oficial após concluírem a participação, incluindo uma avaliação de desempenho,
que é emitida em cooperação com as principais universidades na área odontológica.

CURRÍCULO BÁSICO:
MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

AV / MODELO

ESCANEAMENTO

BANCO DE DADOS

_ Modelo

_ Modelo

_ Enchimento

_ Zebris

_ Impressão

_ Importação de dados (Zebris)

_ IOS

_ Escaneamento articulado

_ Indicações

_ Impressão

_ Escaneamento posterior

_ AG-Live

_ Correspondência ("matching")

_ Materiais

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

CAD

CAM

RETRABALHO/ACABAMENTO

_ Fluxo de trabalho

_ Encadeamento ("nesting")

_ Acabamento

_ Ferramentas

_ Manutenção / Serviço

_ Sinterização/Forno de sinterização

_ Modo especialista

_ Controle de objetivos de aprendizagem

_ Ponte

FAÇA PARTE DA AG ACADEMY
A AG Academy abre suas portas em maio de 2021. No entanto, os participantes já podem se registrar para receber informações
detalhadas e ver o conteúdo inicial.
O registro permite participar gratuitamente da AG.Live CON, um simpósio digital com apresentações ao vivo e um estande de feira
interativo que irá apresentar as inovações da Amann Girrbach para 2021.

Mais informações sobre a AG
Academy e disponibilidade
podem ser encontradas em
AG.Live CON



academy.amanngirrbach.com/pt/
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TREINAMENTO SISTEMÁTICO

Treinamento com a habitual
qualidade Amann Girrbach,
palestrantes selecionados, uma
grande variedade de cursos em
todo o país e cursos de aprofundamento especiais. Através
de um conceito de treinamento modular que inclui tanto
cursos clássicos como presenciais e elementos digitais,
você poderá expandir os seus
conhecimentos passo a passo.
Também estamos preparados
para receber solicitações
individuais. Entre em contato
para um treinamento individual
(online) com um dos nossos
palestrantes.
Não importa se você é iniciante ou experiente: com o
programa de treinamento, a
Amann Girrbach oferece uma
grande variedade de cursos
ideais para cada situação:
_Cursos no centro de
treinamento
_Treinamento online
_Cursos no laboratório/na
clínica
_Outros treinamentos durante
eventos

Será um prazer aconselhar
você para encontrar o curso
ideal. Você também pode fazer
um agendamento direto online e ver imediatamente se o
seu curso desejado ainda tem
vagas disponíveis.





218

+49 7231 957-224
trainings@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com/en/services/training/dates

ag services

LOCAL EM TODO O PAÍS

HELPDESK CERAMILL. AJUDA DIRECIONADA E EFICIENTE
PARA USUÁRIOS CAD/CAM
O Helpdesk Ceramill fornece informações e ajuda desde a instalação até soluções para problemas relacionados a casos. Uma equipe internacional altamente qualificada de técnicos dentários está
à disposição com um alto nível de conhecimentos especializados
e competência em solucionamento de problemas.
Seja por telefone ou acesso remoto ao computador, estamos diretamente no seu laboratório oferecendo soluções imediatas que
tornam você produtivo rapidamente.
Os clientes Ceramill recebem suporte completo através do Ceramill
Customer Center.
_Contato por telefone ou Portal de serviços C3 – com retorno de chamada diretamente pelo especialista
_Assistência prática durante pedidos
_Resolução de problemas relacionados ao caso
_Respostas para dúvidas por e-mail ou telefone
_Suporte online através de compartilhamento de tela – nós apresentamos a próximas etapas ao vivo na sua tela

SERVIÇOS TÉCNICOS. O SEU PONTO DE INFORMAÇÃO
E ACEITAÇÃO PARA QUESTÕES DE REPARO E SERVIÇO
O nosso serviço "in-house" entra em ação para aparelhos pequenos
ou "casos complicados". Ele também está à disposição para consultas de serviço para aparelhos e sistemas da Amann Girrbach.
Durante o período de reparo, oferecemos aparelhos de locação
a pedido, a fim de manter o processo de produção funcionando
o tempo todo.
Durante o período de reparo das suas fresadoras Ceramill, você
recebe descontos no Ceramill M-Center.
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ag.store

A NOSSA LOJA AG.STORE ESTÁ ONLINE*

SIMPLE.ONLINE.
Agora ficou ainda mais fácil pedir materiais e acessórios, com a nossa nova loja
online AG.Store

24/7

A AG.Store pode ser acessada
24 horas, todos os dias da semana,
e é completamente independente da
localização. Você decide quando e
onde deseja comprar.

A AG.Store permite repetir compras
facilmente – sem pesquisas demoradas, diretamente a partir do seu
histórico de pedidos.

Nunca mais perca prazos porque um
produto não está em estoque. Na
AG.Store é possível visualizar diretamente a disponibilidade do produto,
e você pode escolher imediatamente
uma alternativa que esteja disponível em estoque.

ACESSO À AG.STORE
Todos os clientes existentes da Amann Girrbach estão pré-ativados para a AG.Store. Para poder utilizar a loja, insira o seu endereço de
e-mail e crie uma senha uma vez. Condições e métodos de pagamento padrão são armazenados automaticamente na conta. Além disso,
são exibidos os preços de tabela, assim como os preços específicos do cliente.
Para os usuários que ainda não são clientes da Amann Girrbach, é possível criar facilmente uma conta em "Registrar" ou criar diretamente um primeiro pedido.

*Para clientes da Alemanha e Áustria, EUA, a partir do começo de 2022; outros países em planejamento
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ceramill® m-center

O CENTRO DE PRODUÇÃO PARA PRATICAMENTE TODAS AS INDICAÇÕES
E MATERIAIS: ESPECIALIZADO, PRECISO E RÁPIDO
O M-Center da Amann Girrbach
se considera um parceiro de
confiança para os laboratórios
e oferece um complemento
ideal para a fabricação de produtos dentários.
Você decide se deseja ser simplesmente um cliente de scanner ou um cliente de sistema
completo, por exemplo, no caso
de maior entrada de pedidos
ou tempo de inatividade da
máquina.
Através de uma coordenação
de sistemas de fabricação precisos e portfólio de materiais
exclusivo, garantimos restaurações dentárias da mais alta
qualidade.
Técnicos dentários CAD/CAM
experientes e especificamente
treinados garantem produtos
com alta qualidade consistente,
garantida por testes de qualidade conduzidos em paralelo
com a produção.
_Ampla gama de indicações e materiais
_Sistema perfeitamente coordenado produzido pela Amann Girrbach
_Sistema lucrativo de tabela de descontos (descontos a partir de apenas 11 unidades)
_Tempos de produção dentro de 24 horas
_Entrega expressa até ao meio dia do dia seguinte
_Excelente serviço oferecido por técnicos dentários CAD/CAM especialmente treinados
_Segurança: garantia de 5 anos

NOVO
UPLOAD DE DADOS RÁPIDO E FÁCIL NA AG.LIVE:
Fluxo de trabalho para usuários Ceramill: os dados são transferidos através do fluxo de trabalho do
software CAD Ceramill Mind para a AG.Live e, a partir de lá, para o Ceramill M-Center.

FLUXO DE TRABALHO PARA USUÁRIOS DE OUTROS SISTEMAS:
Após concluir o registro na AG.Live, o Ceramill M-Center pode ser selecionado como parceiro de produção. Então, o caso do paciente é criado. Depois da introdução dos dados de produção em formato
STL, os dados podem ser carregados no Ceramill M-Center.

Em ambos os casos o pedido é confirmado com uma notificação por e-mail.
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INFORMAÇÕES GERAIS

3

NESTE CATÁLOGO, AS INFORMAÇÕES DE PRODUTOS SÃO LIMITADAS A ALGUNS
RECURSOS E APLICAÇÕES ESSENCIAIS.
Você pode encontrar mais informações nas respectivas brochuras e/ou folhetos do sistema.

1

2

Ø in 0,1mm

L in
mm

Dados técnicos
No geral, todas as dimensões
são indicadas em milímetros
(mm), organizadas em profundidade/comprimento x largura
x altura:
1. profundidade
2. largura
3. altura
Se este não for o caso, as
indicações diferentes estão
claramente identificadas (por
ex., diâmetro = Ø, perfuração,
espessura, etc.)
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Volume de entrega
Kits de introdução de sistemas
ou equipamentos básicos para
unidades são apresentados, por
um lado, como conjunto completo e, por outro lado, como
artigos individuais, com diferentes números de artigo para
pedidos repetidos.

Peças de reposição
... serão mencionadas apenas
em casos de alta demanda do
cliente. Todas as peças de reposição são listadas com número
de artigo no manual
da unidade.
Mudanças, no sentido de
melhor funcionamento,
desempenho, vida útil e
melhorias técnicas estão
sujeitas a alterações.
Termos e condições
Nossos termos e condições
podem ser encontrados em
www.amanngirrbach.com

hellblau.com
2022 02
9GCA21 PT
Preço 5,00 EUR

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com
GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 79972258
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3287 0897
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

