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PREZENTACJA PRODUKTÓW – ZAPRASZAMY NA STOISKO!

Skaner laboratoryjny 3Shape F8- nowa generacja skanera „dual-scan”
F8 pozwala zrobić znacznie więcej w jeszcze krótszym czasie, dzięki re-
wolucyjnym przepływom pracy i przy minimalnej interakcji użytkownika 
ze skanerem. Dwuplatformowa budowa pozwala na umieszczenie obu 
modeli jednocześnie w skanerze, a dedykowany zestaw akcesoriów na 
efektywne skanowanie modeli oraz wycisków. Elastyczna sieć oparta na 
technologii Ethernet umożliwia współdzielenie skanera między wieloma 
stacjami roboczymi. 
F8 to flagowy model skanerów laboratoryjnych 3Shape. Dokładność ska-

nowania na poziomie 4 mikronów zapew-
niają cztery kamery o rozdzielczości 5 MP 
(ISO12838) F8 posiada funkcję skanowa-
nia słupków w modelu, skan tekstury, ska-
nowanie adaptacyjne oraz jednoetapowe 
skanowanie artykulatora. F8 to większa 
wydajność, wszechstronność oraz szybkość!
www.3shape.com

3SHAPE POLAND D58
Skaner laboratoryjny 3Shape F8

DENON DENTAL W2
Ministar S®

HOL-DENTAL DEPOT W64
NexxZr® Glaze Spray Sagemax

HOL-DENTAL DEPOT W64
SHOFU Disk ZR Lucent Supra

HOL-DENTAL DEPOT W64
SlimPad Micro

INLAY RUDA ŚLĄSKA D101
Creation Magic Colour

Ministar S® – kompaktowe urządzenie do termoformowania ciśnieniowe-
go niemieckiej firmy Scheu-Dental. Posiada wbudowany skaner kodów do 
folii dzięki czemu wszystkie najważniejsze parametry pracy takie, jak czas 
nagrzewania, temperatura i czas studzenia są ustawiane automatycznie. 
Ciśnienie regulowane reduktorem (maks. 4 bar) oraz opatentowana na-
grzewnica sterowana termostatem równomiernie ogrzewająca folie spra-
wiają, że cały proces tłoczenia przebiega błyskawicznie a uzyskiwane efekty 
są powtarzalne. Nowa generacja urządzenia jest wyposażona w klawiaturę 
foliową i duży, czytelny wyświetlacz. Do tłoczenia wszystkich folii o średnicy 

125 mm. Istnieje możliwość wypoży-
czenia sprzętu w celu przetestowania 
w swojej pracowni.
www.dental.pl

NexxZr® Glaze Spray to glazura w spreju, wykonana z niezwykle wytrzy-
małej ceramiki szklanej z krzemianu litu przeznaczona do wykańczania 
monolitycznych uzupełnień z tlenku cyrkonu.
Optymalna wielkość drobinek szkła oraz precyzyjnie wyregulowana dysza 
spryskująca umożliwiają lekką, równomierną i bardzo cienką aplikację 
materiału. Już jedna cienka warstwa zapewnia wysoką przyczepność 
do tlenku cyrkonu i daje gładką, jednorodną powierzchnię – zachowu-

jąc nawet najbardziej skomplikowane szczegóły. 
Przyjazne dla antagonisty właściwości ścieralne 
ceramiki szklanej z krzemianu litu zapewniają 
długotrwałą ochronę obszarów narażonych na 
duże naprężenia (np. punktów styku).
www.holdental.pl

The multipower & multilayer premium zirconia!
Najwyższej jakości 5 warstwowe dyski cyrkonowe Shofu Supra o to-
powych parametrach technicznych! Bardzo duża wytrzymałość – od 
1034MPa (enamel) do aż 1454MPa (cervical) SHOFU Disk ZR Lucent 
Supra łączy wysokowytrzymałe odmiany cyrkonu w niezwykle wydajny 
wielowarstwowym materiale CAD/CAM. Wzrastająca przezierność od 
strefy przyszyjkowej do strefy szkliwa oraz wyjątkowa wytrzymałość na 
zginanie we wszystkich strefach sprawiają, że jest to materiał PREMIUM 
spełniający każde wyzwanie kliniczne.

•  wiele zastosowań, w tym 14-częściowe 
mosty 

•  odpowiednie zarówno do barwienia, jak 
i techniki cut-back/veneering

•  płynne przejście między odcieniami 
•  wysoka estetyka, porównywalna z dwu-

krzemianem litu
•  realistyczny wygląd bez kompromisów, 

zwłaszcza w przypadku implantów
www.holdental.pl

Smile Line z dumą przedstawia SlimPad Micro. Składa się on z 2 mini 
płytek do mieszania ceramiki, które mogą być używane zarówno z no-
woczesnymi materiałami do techniki mikrowarstwowej, jak i do farbek, 
a nawet jako tradycyjna tacka do mieszania. Bardzo kompaktowe, pokrywy 
wyposażone w magnesy, antypoślizgowe gumowe nóżki, mogą być używane 
z lub bez pasków PVA do utrzymywania wilgoci.
Pędzelki N.era INTENSO rozmiar #1 i #4
Mityczne pędzelki N.era opracowane na nowo i specjalnie przystoso-
wane do mikrowarstwowego nakładania nowoczesnych materiałów na 

monolit – gorąca rekomendacja 
Enrico Ferrarelli z Rzymu. Te niesa-
mowite nowe pędzle są wyjątkowe 
i zapewniają jednocześnie wysoką 
sprężystość oraz hiper ostrą i sta-
bilną końcówkę. Twoje najlepsze 
narzędzia dla ekstremalnej precyzji 
i komfortu pracy – ekstremalnie 
długa żywotność gwarantowana!
www.holdental.pl

Creation Magic Colour, jest to płynna ceramika do charakteryzacji 
pełnoanatomicznych koron, mostów wykonanych z dwutlenku cyrkonu 
lub dwukrzemianu litu.
W przypadku prac pełnoanatomiczych  Creation Magic Colour pozwala 
uzyskać wyjątkowy efekt porównywalny do tradycyjnego napalania 
porcelany. Dzięki protetyce cyfrowej jesteśmy bardziej wydajni, 
a monolityczne uzupełnienia są bardziej wytrzymałe. Prace stają się 
wyjątkowe tylko dzięki kunsztowi technika dentystycznego.
Creation Magic Colour łączy kreatywne procesy produkcyjne z estetyką 

i know-how tradycyjnego rzemiosła.
Creation Magic Colour to zwięzły, dobrze 
zorganizowany system kolorów do 
indywidualnego dopasowania odcieni 
monolitycznych uzupełnień protetycznych.
www.inlay.pl
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PREZENTACJA PRODUKTÓW – ZAPRASZAMY NA STOISKO!

PURE DENTAL D12
Łącznik z przekierowaniem śruby

MAKROMED W88
Seria mikrosilników protetycznych ULTIMATE XL

OPTIDENT D59
Drukarka AccuFab-L4D

OPTIDENT D59
Skaner Dexis IS 3800

MIKRAN.PL D65
P53 – frezarka stomatologiczna UP3D

OPTIDENT D59
Skaner Shining 3D Aoralscan 3

Seria mikrosilników protetycznych ULTIMATE XL japońskiej firmy NSK Na-
kanishi to wyposażenie gabinetów protetycznych na najwyższym poziomie. 
250W – najwyższa moc w tej klasie. Minimalny poziom wibracji i hałasu, 
maksymalna precyzja, wytrzymałość i siła pracy. Urządzenia dostępne 
w wersjach: stołowej (XL-T), sterowanej kolanem (XL-K), stolikowej (XL-D). 

Cechy urządzenia: 
•  intuicyjna obsługa,
•  ręczne ustawienie prędkości,
•  wyświetlacz prędkości obrotów i ko-

dów błędów,
•  sterowanie nożne lub ręczne,
•  funkcja autopilot.
Zestaw zawiera jednostkę sterującą, 
mikrosilnik z prostnicą, sterownik nożny, 
podstawkę pod końcówkę.
Więcej informacji oraz sieć sprzedaży 
na www.nsk.info.pl/protetyka oraz na 
stoisku W88.
www.nsk.info.pl

P53, to nowa inteligentna frezarka stomatologiczna UP3D, może frezować 
44 korony na raz. W pełni inteligentna maszyna pomoże Ci zaoszczędzić 
do 35% materiałów.
Funkcjonalności:
w pełni zintegrowane oprogramowanie sterujące firmy UP3D UPCAM, z do-
żywotnią bezpłatną licencją zapewnia pewną i bezpieczną pracę urządze-
nia, oraz pełną kontrolę nad jakością wykonywanych prac – system auto-
matycznego kontynuowania pracy od momentu jej przerwania w dowolnym 
momencie, pozwala zwiększyć efektywność aż do 80% czujnik żywotności 

narzędzi uchwyt na dyski typu półksiężyc po-
zwala na maksymalne wykorzystanie materiału, 
wspiera frezowanie pod kątem 90 stopni auto-
matyczna kalibracja.
Zastosowanie:
• korony,
• mosty,
• podbudowy,
• prace na implantach.
www.mikran.pl

Stomatologiczna drukarka 3D AccuFab-L4D to najnowszy dodatek do 
cyfrowych rozwiązań rodziny SHINING 3D, który sprawia, że możliwości 
druku 3D stają się dostępne dla każdego technika i stomatologa. Dru-
karka wyróżnią się dużym rozmiarem wydruku, przyjazną obsługą oraz 
dokładnością.
Poznaj drukarkę AccuFab-L4D
•  Niezrównana dokładność – rozdzielczość 3840 x 2400(4K) Px
•  Duży rozmiar wydruku – wielkość platformy roboczej na poziomie 

120 mm x 192 mm
•  Wysokiej jakości moduł optyczny z elementami 

gwarantującymi długą żywotność
•  Szerokie spektrum materiałów do wydruku
www.optident.pl

Najnowocześniejszy skaner premium. Bezprzewodowe skanowanie, dające 
Ci pełną wolność. 
Dexis IS 3800 to jeden z najlżejszych modeli na rynku o jeszcze więk-
szym polu widzenia i głębi ostrości. Bezkonkurencyjna wydajność i szyb-
kość działania.
W zestawie:
• Bezprzewodowy skaner IS 3800
• Oprogramowanie do skanowania
• Pełna 24 miesięczna gwarancja i wsparcie serwisowe
• 2 koncówki w komplecie (standardowa i boczna). 

Skaner Dexis IS 3800 zrewolucjonizu-
je Twoją praktykę, pomoże wygodniej 
leczyć pacjentów dzięki dokładnemu 
obrazowaniu cyfrowemu i skróci czas 
badania.
www.optident.pl

Poznaj zupełnie nowy, inteligentny i elegancki skaner wewnątrzustny! Aoral-
scan 3 pozwala użytkownikom łatwo uzyskać szczegółowe cyfrowe wyciski 
w szybszy i bardziej dokładny sposób. Skaner został wyposażony w szeroki 
zakres różnych inteligentnych funkcji, gwarantujących bardziej komfortową 
pracę oraz efektywną współpracę kliniki z pracownią protetyczną.
Poznaj Aoralscan 3
•  Prędkość skanowania jest o 30% większa w porównaniu z poprzednią 

generacją
• Sterowanie jednym przyciskiem

• Dynamiczny wskaźnik LED
• Niewielka waga: 240 g
www.optident.pl

Stosowany w sytuacji kiedy chcemy wykonać uzupełnienie przykręcane 
z poziomu implantu przy niekorzystnie usytuowanej osi długiej implantu. 
Wymaga to zastosowania elementu z kątowym ustawieniem kanału śruby 
w stosunku do płaszczyzny okluzyjnej oraz użycia specjalnej śruby (TPA) 
z możliwością przykręcenia jej pod kątem 25◦ (przekierowanie śruby).
Do przykręcania należy stosować dedykowany klucz typu Torx. 
www.alphabio.pl
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