Szanowni Państwo,
W ostatnich latach obserwujemy ciągły wzrost udziału nowoczesnych technologii w procesie postępowania stomatologicznego. Podążając za rozwijającymi się rozwiązaniami cyfrowego projektowania prac (CAD) oraz projektowania wytwarzania
(CAM) na różnorodnych urządzeniach końcowych w tym frezarkach (CNC), drukarkach do tworzyw (DLP) czy też drukarkach do
metalu (SLM), pragniemy zaoferować naszą wiedzę i doświadczenie, pozwalające na zrozumienie i praktyczne wykorzystanie
nowych cyfrowych narzędzi.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku stomatologicznego i protetycznego, oferujemy kompleksowe systemy
CAD-CAM-CNC-DLP-SLM wraz z niezbędnym wsparciem podczas instalacji oraz w trakcie ich użytkowania. Jesteśmy przedstawicielem firmy imes-icore GmbH w Polsce, światowego lidera w produkcji frezarek protetycznych CORiTEC wytwarzanych zgodnie
z normami jakości ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003+AC:2009. Kompleksowość naszych rozwiązań uzupełniamy ofertą pieców do synteryzacji, urządzeń peryferyjnych do frezarek, adapterów do premilli (ARUM, Medentika, DESS, nt-Trading), materiałów protetycznych, stołów maszynowych, frezów, wierteł oraz narzędzi specjalnych do gwintowania otworów i frezowania prac
z przekierowanym kanałem śruby. W trosce o naszych klientów posiadamy bezpośredni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
wszystkich naszych urządzeń. Nie obawiamy się również wyzwań, udoskonalając i patentując nasze nowatorskie idee oraz rozwiązania, takie jak przykładowo adapter oraz metoda jego kalibracji zastosowana między innymi w wytwarzaniu hybrydowym
implantów podokostnowych z multiunitami.
Po czterech latach intensywnej pracy mamy w Polsce już prawie 100 zadowolonych klientów zarówno wśród laboratoriów protetycznych, jak również klinik stomatologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, publikacjami oraz referencjami od naszych klientów. Wiedza i doświadczenie znaczą bardzo wiele, dlatego imes-icore Polska to oczywisty i bezpieczny
wybór dla Twojej pracowni lub kliniki.

Piotr Czop
Dyrektor Zarządzający
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REFERENCJE

Od dłuższego czasu szukałem frezarki protetycznej, która mogłaby rozbudować system
CAD/CAM pracujący w moim laboratorium
protetycznym o efektywną i niezawodną frezarkę do wytwarzania elementów systemów implantologicznych. Mój wybór padł na frezarkę
CORiTEC 350i PRO Loader z zintegrowanym
magazynem bloczków, który znacznie ułatwia
kolejkowanie prac i przyśpiesza produkcję. Firma imes-icore Polska pomogła mi opracować
hybrydową technologię wytwarzanie implantów podokostnowych składających się z tytanowych siatek ze zintegrowanymi multinutiami,
do wytworzenia których zastosowano dedykowaną technologię frezowania gwintów.

Lek. Dent.
Mariusz Pankowski
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REFERENCJE

Współpracuję z firmą imes-icore Polska od
2015 roku. W pracowni posiadam frezarki
CORiTEC 550i oraz CORiTEC 140i. Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że zawsze mogłem polegać na wiedzy i doświadczeniu
zespołu wsparcia imes-icore. Jestem również
zadowolony z szybkiego i kompetentnego serwisu technicznego, działającego niezależnie
od

producentów

oferowanych

frezarek

i urządzeń, co w wielu przypadkach pozwala
wykonać naprawy interwencyjne „od ręki”.

Tech. Dent.
Marcin Olejniczak
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REFERENCJE

Z firmą imes-icore Polska współpracujemy
od 2016 roku. Posiadamy frezarkę CORiTEC
350i oraz Wissner Gamma 202 Dental z oprogramowaniem Millbox. Jestem szczególnie
zadowolony ze wsparcia technicznego jakie
otrzymałem podczas rozpoczynania pracy
z oprogramowaniem Millbox oraz przy realizacji projektu wdrożenia do produkcji indywidualnych łączników multiunitowych MultiBionic®.
Serwis imes-icore Polska pomagał mi również
w naprawie chłodziarki wrzeciona maszyny
marki Wissner. Pracownik imes-icore Polska
szybko zdiagnozował usterkę i w krótkim czasie
przywrócił chłodziarkę do sprawności.

Tech. Dent.
Tomasz Sokół
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REFERENCJE

Jako
w

pierwszy

Polsce

frezarek

klient

posiadam

CORiTEC,

firmy
kilka

między

imes-icore
klasycznych

innymi

wersje

340i, 450i oraz 750i. W 2018 roku zakupiłem
model CORiTEC 350i PRO z bardzo sztywnym
polimerobetonowym korpusem, wzmocnionym napędem osi oraz skalami liniowymi
przemieszczenia. Frezarka CORiTEC 350i PRO
pokazała

bezkompromisową

dokładność

oraz jakość wykonywanych na niej prac
implantologicznych, którą widać „dosłownie”
pod mikroskopem. Wiele ciepłych słów mogę
również powiedzieć na temat poziomu wsparcia CAM, a przede wszystkim jego gotowości
do podejmowania ciągłych wyzwań.

Tech. Dent.
Marek Wiligała
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REFERENCJE

Posiadając frezarkę gabinetową, od dłuższego czasu myślałem nad frezarką przeznaczoną do frezowania prac implantologicznych
bezpośrednio w krążkach materiału. Mój wybór padł na frezarkę CORiTEC 350i, która już
w podstawowej wersji doskonale radzi sobie
z frezowaniem interfejsów w pracach przykręcanych. Świetne wsparcie sprzedażowe
i posprzedażowe, jeszcze bardziej ugruntowało nas w słuszności podjętej decyzji. Pracownicy imes-icore Polska przeszkolili mój młody
zespół CAD-CAM, który w krótkim czasie opanował obsługę maszyny oraz wytwarzanie
prac z poziomu bloczka.

Lek. Dent.
Bartosz Jurenko
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REFERENCJE

W mojej klinice stawiam głównie na jakość
oraz czas obsługi pacjentów, dlatego zdecydowałem się uruchomić własne laboratorium
protetyczne, do którego zakupiłem frezarkę
CORiTEC 350i Loader. Z pełnym sukcesem
wdrożyłem również proces wytwarzania elementów systemu implantologicznego z poziomu krążka materiałowego, począwszy od fazy
stworzenia dokładnych bibliotek elementów
i ich integracji z exocad’em, a skończywszy na
dedykowanych strategiach obróbki elementów na frezarce. W tym względzie mogłem
niezawodnie liczyć na doskonałą współpracę
z zespołem wsparcia imes-icore Polska.

Lek. Dent.
Sławomir Pastor
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REFERENCJE

Jestem

właścicielem

frezarki

Yenadent

wyposażonej w standardowe oprogramowanie CAM, które okazało się niewystarczające
dla moich potrzeb w zakresie wytwarzania
prac przykręcanych z przekierowanymi kanałami śruby, podwójnymi torami wprowadzania, itd. Specjaliści z firmy imes-icore Polska
zaproponowali nam otwarte oprogramowanie Millbox expert, mające możliwość edycji
strategii co znakomicie ułatwia projektowanie
wytarzania prac i daje możliwość użycia narzędzi dowolnych producentów. Wdrożenie
nowego oprogramowania przebiegło szybko
i bezproblemowo.

Tech. Dent.
Arkadiusz Pietrzak
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PUBLIKACJE

Nowoczesny

technik

dentystyczny,

Digital

iQ, IMPLANTS INTERNATIONAL MAGAZINE OF
ORAL IMPLANTOLOGY – to kilka z wielu magazynów, które publikują nasze artykuły. Wszystkie nasze publikacje są dostępne na stronie
imes-icore.pl.

Zapraszamy

również

na

nasze serwisy społecznościowe Facebook,
Instagram oraz kanał YouTube, gdzie dodajemy nowe, interesujące artykuły.
Bierzemy udział w największych konferencjach
i targach stomatologicznych w Polsce.
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SERWIS

• Wysyłka części zamiennych do frezarek
imes-icore w przeciągu 24h od daty zamówienia.
• Serwis frezarek imes-icore zlokalizowany
w Polsce podejmuje się napraw wszystkich
typów frezarek z rodziny CORiTEC.
• W trakcie przeglądów i naprawa oferujemy
oryginalne części zamienne lub ich odpowiedniki.
• Większość zgłoszeń serwisowych rozwiązywana jest zdalnie bez konieczności wizyty
serwisanta.
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WSPARCIE CAD/CAM

Oferujemy:
Wsparcie interwencyjne – obejmuje działania
on-line umożliwiające analizę błędów i profesjonalny instruktaż, pozwalający na samodzielne rozwiązanie problemu oraz uniknięcie
pomyłek w przyszłości. Jeśli to konieczne pracownicy wsparcia realizują wymagane modyfikacje projektu CAM, w celu osiągnięcia przez
klienta oczekiwanego rezultatu.

Wsparcie indywidualne – obejmuje działania
realizowane na życzenie i według wymagań
klienta. Realizujemy:
• rozległe modyfikacje strategii obróbki
• wdrożenia strategii dedykowanych dla
klienta
• wdrożenia niestandardowych uchwytów
materiału
• wdrożenia zaawansowanych procesów
technologicznych (frezowanie gwintów,
frezowanie narzędziami kształtowymi)
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MOŻLIWOŚCI /
ZASTOSOWANIA

Technologia hybrydowa
Oferujemy wdrożenie technologii hybrydowej, pozwalającej wytwarzać złożone kształty geometryczne, jak przykładowo implanty
podokostnowe zintegrowane z multinunitami,
łącząc ekonomię technologii spieku laserowego metalu (SLM) z precyzją frezowania
(CNC). Technologia hybrydowa jest najbardziej wszechstronnym i zaawansowanym rozwiązaniem stosowanym obecnie w technice
dentystycznej.

Frezowanie gwintów
Oferujemy wdrożenie wytwarzania odbudów
protetycznych,

uwzględniając

proces

fre-

zowania otworów gwintowanych o dowolnych wymiarach z użyciem typowych frezarek
protetycznych. W rezultacie możliwe jest wytwarzanie belek z przykręcanymi bezpośrednio ekwatorami lub indywidualnych łączników multiunitowych frezowane bezpośrednio
w bloczku materiałowym.
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MOŻLIWOŚCI /
ZASTOSOWANIA

Przekierowany kanał śruby
Oferujemy wdrożenie procesu frezowania
prac implantologicznych z przekierowanym
kanałem śruby z użyciem narzędzi specjalnych
typu T. Wdrożenie jest realizowane kompleksowo z uwzględnieniem wymagań indywidualnych klienta w zakresie wszystkich etapów
produkcji: CAD, CAM, CNC.

Podmiana interfejsów implantologicznych
Oferujemy usługi opracowania oraz adaptacji
bibliotek interfejsów implantologicznych zarówno dla oprogramowania CAD jak i CAM
według wytycznych klientów. Biblioteki mogą
być wykorzystane do frezowania prac implantologicznych bezpośrednio w bloczku materiałowym. Posiadamy w tym zakresie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie.
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SZKOLENIA

EMT-Systems Centrum Szkleń inżynierskich
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We współpracy z wiodącym ośrodkiem szkoleń inżynierskich w Polsce firmą EMT-Systems
organizujemy

specjalistyczne

szkolenia

poświęcone

tematyce

CAD/CAM

w

SZKOLENIA

technice

dentystycznej na różnych poziomach zaawansowania. Nasza znakomicie przygotowana
baza szkoleniowa pozwala na skorzystanie z wiedzy specjalistów w komfortowych warunkach
i niepowtarzalnym postindustrialnym klimacie naszej siedziby. Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą szkoleniową.

CAM-DEMO

Szkolenie z obsługi i wykorzystywania
oprogramowania MillBox.

CAM 0

Szkolenie podstawowe z obsługi
oprogramowania Millbox/iCAM v5 smart
z elementami obsługi interfejsu expert.

CAM 1

Szkolenie z obsługi interfejsu oprogramowania
Millbox expert/iCAM V5 smart expert.

CNC

Technologia obróbki skrawaniem z wykorzystaniem
maszyn CNC w technice dentystycznej.

CAM 2

Zaawansowane zarządzanie strategiami
obróbki w oprogramowaniu iCAM V5/Millbox.

CAM 3

Wytwarzanie prac implantologicznych z wykorzystaniem
oprogramowania Millbox/iCAM V5 smart i zaawansowane
metody pracy z interfejsami implantologicznymi.
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FREZARKI
ERGONOMIC
HANDLING

CORiTEC one
Frezarka

dentystyczna

kompaktową

frezarką

CORiTEC
która

EASY CLEANING

simple touchscreen
operating and full
integrated PC

one

jest

zmieści

się

w każdej klinice. Posiada stabilną aluminiową
konstrukcję.

fully coated
enclosed wet cell

MINIMAL
FOOTPRINT

POWERFUL
PERFORMANCE

ideal for
dental office

high end spindle
for milling and grinding
up to 100.000 rpm

Główne atuty to:
• Zoptymalizowane działanie oprogramowania
• Usprawniona kinematyka osi
• Duża dynamika i precyzja
• Zintegrowany komputer PC z dotykowym
ekranem o przekątnej 10″

SELF-SUFFI CIENT
OPERATION
no external
compressed air needed

INTEGRATED
WATER SUPPLY
AND FILTRATION

• Wrzeciono 0,6kW o maksymalnych obrotach 100 000 rpm
• System kompensacji temperaturowej dla
najwyższej precyzji

sion
possible
cad/3shape

on
ed abutments
ks (65 x 40 x 20 mm)

PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Glass
ceramics

PreFab
Abutments

CoCr

Ti

L-holder

3-fold holder

1-fold PreFab
Abutment holder

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay
Veneer

Hybrid
Abutment

Splint

Full Denture

Model

Drilling
template

Model
casting

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

Hybrid
machining

18
5

FREZARKI

CORiTEC 150i PRO
Frezarka dentystyczna CORiTEC 150i jest kompaktową frezarką, która zmieści się w każdej
pracowni. Posiada bardzo stabilną konstrukcję
wykonaną z pojedynczego odlewu.
Główne atuty to:
• Dostępność w wersji na sucho oraz na
mokro
• Możliwość obrabiania krążków w maszynie
o małych gabarytach
• Duża dynamika i precyzja
• Zintegrowany komputer PC z dotykowym
ekranem o przekątnej 10″
• Wrzeciono 0,6 kW o maksymalnych obrotach 100 000 rpm
PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Glassceramics

PreFab
Abutments

CoCr

Ti

PreMilled
Abutment

C-Clamp

Dentures

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay
Veneer

Hybrid
Abutment

Splint

Full Denture

Model

Drilling
template

Model
casting

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

Block
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FREZARKI

CORiTEC 250i
CORiTEC 250i to kompaktowa 5-osiowa frezarka dentystyczna stworzona od podstaw
z myślą o obróbce materiałów miękkich takich
jak tlenek cyrkonu, PMMA, PEEK. Dodatkowo
system obróbki na mokro umożliwia także szlifowanie ceramiki szklanej i obróbkę premilli.
Główne atuty to:
• Aluminiowa konstrukcja na granitowej
płycie
• System kompensacji temperaturowej
• Możliwość frezowania podcieni do 30
stopni
• Magazyn narzędzi: 10 pozycji
• Zintegrowany komputer z panelem dotykowym

PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Glass
ceramics

PreFab
Abutments

CoCr

Ti

Standard

C-Clamp
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PreMilled
Abutment

Block

Dentures

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay,
Veneer

Hybrid
Abutment

Splint

Full Denture

Model

Drilling
template

Model
casting

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

Hybrid
machining

zero-point
clamping system

FREZARKI

CORiTEC 250i PRO
Loader
CORiTEC 250i PRO Loader to nowoczesna
5-osiowa frezarka dentystyczna stworzona od
podstaw z myślą o obróbce powszechnych
materiałów takich jak cyrkon i PMMA oraz
stopów tytanu. Zintegrowany w urządzeniu
system obróbki na mokro umożliwia także szlifowanie ceramiki szklanej, zaś wbudowany
magazyn prefabrykatów pozwala na automatyczną pracę na siedmiu krążkach.
Główne atuty to:
• System kompensacji temperaturowej dla
najwyższej precyzji pracy
PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Standard

PreMilled
Abutment

Dentures

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay
Veneer

Hybrid
Abutment

Model

Drilling
template

CoCr

Ti

chylenia 30 stopni dzięki nowemu projekto-

Model
casting

• Wbudowany system Zero Point Clamping
• Zintegrowany komputer PC z dotykowym
panelem sterującym

Block

PreFab
Abutments

• Możliwość frezowania podcięć aż do powi układu osi X/Y/Z

Full Denture

Glass
ceramics

Splint

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

• Magazyn narzędzi mieszczący 10 frezów
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FREZARKI

Zestawienie cech
maszyn serii
CORiTEC 350i

CECHY
Automatyczna zmieniarka
uchwytów materiału
Przeznaczenie

CORiTEC 350i

CORiTEC 350i
Loader

CORiTEC 350i PRO

CORiTEC 350i PRO
Loader

CORiTEC 350i
PRO+

CORiTEC 350i
PRO+ Loader

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

70% materiały miękkie i ceramika
szklana / 30% materiały metalowe

30% materiały miękkie i ceramika
szklana / 70% materiały metalowe

System Zero-Point-Clamping
(szybka wymiana uchwytu
materiału)
Ilość uchwytów materiału
w zestawie

TAK
1

6

Uchwyty materiału
Moc napędów

2

8

2

Aluminiowe
200 W

Moc wrzeciona
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30% materiały miękkie i ceramika
szklana / 70% materiały metalowe
z przewagą prac implantologicznych

8
Ze stali jakościowej

400 W Panasonic
1 kW

2,6 kW z chłodzeniem cieczą

Odczyt położenia zespołu
wrzeciona

Enkoder inkrementalny na osi silnika
napędowego

Absolutna skala liniowa

Konstrukcja nośna

Rama stalowo-aluminiowa

Odlew polimero-betonowy

FREZARKI

CORiTEC 350i
Maszyny serii CORiTEC 350i to 5-osiowe frezarki
dentystyczne stworzonez myślą o obróbce twardych stopów CoCr i tytanu oraz tlenku cyrkonu,
tworzyw (PMMA,PEEK) i ceramiki szklanej. Maszyna posiada zintegrowany układ chłodziwa oraz
system Zero-Point-Clamping. Zapraszamy do
zapoznania ze specyfikacją dostępnych wariantów frezarek serii CORiTEC 350i na stronie 22.
Główne atuty to:
• Sztywna konstrukcja aluminiowa lub polimerobetonowa (w zależności od wersji)
• Możliwość frezowania podcieni do 30
stopni
• System Zero-Point-Clamping
PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Glass
ceramics

PreFab
Abutments

CoCr

Ti

Standard

PreMilled
Abutment

Dentures

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay
Veneer

Hybrid
Abutment

Splint

• Magazyn narzędzi: 20 pozycji
• Wrzeciono o mocy do 2,6 kW (w zależności
od wersji)

C-Clamp

Block

Full Denture

Model

Drilling
template

Model
casting

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

Hybrid
machining

zero-point
clamping system

23

FREZARKI

CORiTEC 650i
CORiTEC 650i to profesjonalna 5-osiowa frezarka dentystyczna stworzona z myślą o dużych
laboratoriach oraz centrach frezowania. Granitowy korpus oraz bezpośrednie magnetyczne
napędy liniowe gwarantują sztywność i dynamikę. Jest to najwieksza i najbardziej zaawsansowana technicznie frezarka dentystyczna firmy
imes-icore.
Główne atuty to:
• Sztywna granitowa konstrukcja na stalowej
ramie
• Bezpośrednie magnetyczne napędy
liniowe
• System Zero-Point-Clamping firmy EROWA
• Obrotowy magazyn narzędzi: 32 pozycji
w standardzie oprawek HSK25
• Wrzeciono o mocy 3,2kW chłodzone

PMMA

WAX

Zr

COMPOSITE

PEEK

SINT

Glassceramics

PreFab
Abutments

CoCr

Ti

Standard

PreMilled
Abutment

Dentures

cieczą
C-Clamp
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Block

Crown,
Bridge

Inlay, Onlay,
Veneer

Hybrid
Abutment

Splint

Full Denture

Model

Drilling
template

Model
casting

Bridge

Telescopic
technology

Abutment

Hybrid
machining

zero-point
clamping system

AKCESORIA
Adaptery do premilli
(Medentika, DESS,
ARUM i inne)
Piece do synteryzacji

Uchwyty otwarte
typu C (frezowanie
pod kątem 90 stopni)
Odciągi płynu
do maszyn

Metoda hybrydowa
(Make&Mill)

Stoły maszynowe

Adaptery do ceramiki
szklanej i premilli BioHPP
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DRUKARKI 3D

Microlay Versus
To stomatologiczna drukarka 3D zaprojektowana specjalnie w celu zaspokojenia najbardziej

wymagających

Klientów,

zarów-

no laboratoriów dentystycznych, jak i klinik.
Źródło światła UV o długości 385 nm gwarantuje zgodność z większością najwyższej jakości
żywic dentystycznych dostępnych na rynku,
w tym z białymi i przezroczystymi żywicami.
Główne atuty to:
• Wbudowana

kamera

pozwalająca

na

podgląd progresu pracy
• Przesyłanie plików za pośrednictwem sieci
WiFi
• Automatycznie generowane podpory
• Autorskie oprogramowanie MicroForm
• Wbudowane filtry Powietrza
• Automatyczna kalibracja długości światła
• Projektor UV Led FullHD o długości światła
385nm
• Otwarty system pozwalający na pracę
z materiałami od dowolnych dostawców
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Pegasus MLP-1
Drukarka 3D Pegasus MLP-1 opiera się na metodzie selektywnego spieku laserowego SLS,
polega na wybiórczym – określonym przez
program komputerowy – spiekaniu ziaren
proszku metalowego nakładanego warstwami o grubości 0,02-0,03 mm. Promień lasera jest
kierowany po powierzchni pola roboczego za
pomocą układu zwierciadeł i soczewek.
Główne atuty to:
• kompaktowe urządzenie zaprojektowane
od podstaw z przeznaczeniem do wytwarzania uzupełnień protetycznych w większych pracowniach i klinikach stomatologicznych
• dynamiczny
bowy

laser

(Yb-fiber)

światłowodowy

chłodzony

iter-

powietrzem

o najmniejszej na rynku plamce (35μm)
• przemysłowy kontroler wiodącej niemieckiej firmy Beckhoff
• oprogramowanie PYRAMIS (CIM-System)
• wysokiej jakości proszek stopowy chromowo-kobaltowy (Scheftner Dental, ziarno
30 μm)
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Millbox to otwarte oprogramowanie CAM dla

Oprogramowanie Millbox zostało z powodze-

• Robocam® (Robocam),

techniki dentystycznej stworzone do projekto-

niem wdrożone i jest używane na polskim rynku

• Wieland® (Wieland dental),

wania wytwarzania dowolnego typu uzupeł-

z następującymi markami frezarek protetycz-

• Cobra® (PI Dental),

nień w dowolnym materiale i przy wykorzysta-

nych:

• Mikron®(GF Machining Solutions),

niu dowolnych narzędzi . Posiada intuicyjny

• CORiTEC (imes-icore).

• Ultrasonic® (DMG Mori),

interfejs użytkownika w języku polskim, łączący

• Yenadent® (Yenadent),

Istnieje możliwość opracowania dedykowa-

innowacyjność i łatwość obsługi. Umieszcza-

• VHF® (vhf camfacture),

nego postprocesora dla dowolnej frezarki

nie prac oraz obliczanie projektów nigdy nie

• RS® (RS-Team),

5-osiowej.

było tak proste.
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Praca z programem
Nowy projekt
Utwórz nowy projekt, nadaj nazwę, wybierz, rodzaj materiału i uchwyt.
Oprogramowanie jest otwarte i pozwala na obsługę wszystkich rozwiązań
dostępnych na rynku.
Wczytaj prace
Wybierz obiekty do wstawienia do projektu i wskaż typ odbudowy. Opro-

Zalety oprogramowania Millbox:

gramowanie automatycznie wykrywa granice preparacji, otwory i inne nie-

• Prosty i intuicyjny interfejs w języku polskim

zbędne elementy.

• Pełna automatyzacja procesu tworzenia

Blank

• Możliwość programowania obróbki premilli,

projektu na każdym z etapów
Dodaj nowy lub wykorzystaj używany blank, ustaw pozycję i dopasuj konektory. Oprogramowanie pozwala na wizualizację blanków z gradacją
koloru i obsługę bloczków CAD/CAM oraz premilli.

prac implantologicznych i ceramiki szklanej bez
dodatkowych opłat
• Dostęp do zaawansowanego interfejsu expert
• Możliwości parametryzacji (narzędzia, strategie

Oblicz
Wybierz dodatkowe opcje strategii i oblicz projekt. Oprogramowanie
wspiera częściowe obliczanie projektów lub obliczanie wyłącznie etapów

obróbki, podmiana interfejsów)
• Obsługa nielimitowanej liczba frezarek w ramach jednego producenta

wykańczania.

• Bezpłatny pakiet strategii zweryfikowanych

Symulacja

• Polskie wsparcie techniczne realizowane przez

w warunkach rynku polskiego
Przeprowadź symulację obróbki korzystając z jednej z dwóch opcji: symula-

certyfikowanych inżynierów

cji resztek lub wizualizacji obróbki. Każdy projekt może być również spraw-

• Brak opłat licencyjnych

dzany w interfejsie expert

• Najlepszy stosunek możliwości do ceny
• Miesięczny bezpłatny okres testowy
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• Wizualizacja efektu gradacji koloru i blanków wieloodcieniowych w projekcie bez
dodatkowego renderingu
do zużytego bloczka na etapie wyboru

Najważniejsze funkcje oprogramowania:
• Pełna intergracja z otwartymi systemami CAD
• Obsługa obliczeń wielowątkowych na procesorach wielordzeniowych
• Automatyczna kontrola kolizji
• Automatyczne wykrywanie elementów prac
przy wczytywaniu do projektu (otworów, granic
prepracji, zasuw itp.)
• Obróbka z indeksacją 3+2 oraz 5 osi symultanicznych

zużytego

blanka

w oparciu o zdjęcie lub bitmapę
• Możliwość automatycznego wyboru najbardziej zużytego pasującego blanka
• Podmiana interfejsów implantologicznych
• Tworzenie własnych interfejsów podmiany z
pliku STL pracy
• Szeroka paleta narzędzi dodatkowych do
modyfikacji projektu
nym kształcie
• Możliwość dodawania stabilizatorów stan-

szenia wysokości pracy
• Automatyczne umieszczanie konektorów i wizualizacja równika prac w celu ułatwienia modyfikacji ich położenia
• Możliwość ustawienia nacinania lub odcinania
konektorów
• Unikanie obszarów stycznych przy umieszczaniu
konektorów (po wcześniejszym oznaczeniu)

• Możliwość wskazywania specjalnych obszarów obróbki z indywidualnych ustawieniem toru obróbki obszaru
na powierzchni pracy lub konektora
nych z utrzymaniem drugiego toru wprowa• Dostęp do zaawansowanej przeglądarki

dardowych i użytkownika

plików STL
• Opcjonalne moduły do wytwarzania hy-

• Ustawienie wysokości stabilizatora w osi
blanka
• Możliwość

lub mapy rozkładu materiału resztkowego
• Obsługa wytwarzania protez całkowitych

dzania

• Analiza grubości prac

• Możliwość wczytywania wielu prac równolegle

biblioteki
• Symulacja obróbki z wizualizacją obróbki

• Możliwość frezowania teleskopów pierwot-

• Obsługa adapterów do premilli w dowol-

• Możliwość modyfikacji parametrów narzędzi
• Optymalizacja położenia kątowego dla zmniej-

fejsów implantologicznych niezależnie od

• Narzędzia do oznaczania prac grawerem

• Dostęp do strategii obróbki przez interfejs expert
i operacji technologicznych w interfejsie expert
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wczytania

C) pod kątem do 90 stopni
• Możliwość modyfikacji dopasowania inter-

• Dynamiczne dopasowywanie odbudowy
• Możliwość

• Frezowanie w uchwytach otwartych (typu

brydowego i tworzenia własnych interfejsów implantologicznych

modyfikacji

dopasowania

wnętrz koron niezależnie od oprogramowania CAD
• Narzędzia do tworzenia raportów z projektu
• Obsługa oznaczania blanków kodami kreskowymi i narzędzia do odczytu kodu
• Obsługa podglądu obróbki z kamery IP
w oknie programu

• Wyszukiwarka projektów
• Obliczanie wybranych prac z zarządzaniem priorytetami
• Powielanie obiektów bez konieczności wielokrotnego wczytywania
• Zmiana kąta przekierowania otworu niezależnie od oprogramowania CAD

FINANSOWANIE

PLANOWANIE INWESTYCJI

LEASING / POŻYCZKA

FINANSOWANIE SPRZĘTU

UBEZPIECZENIE

FINANSOWANIE OPROGRAMOWANIA

LEASING OD 103%

FINANSOWANIE MATERIAŁÓW

PŁATNOŚĆ PO INSTALACJI

FINANSOWANIE NARZĘDZI

OPCJA 0% WKŁADU WŁASNEGO

Partner Idea Getin Leasing

Marek Wardach
Specjalista ds. leasingu
tel. +48 785 934 756
e-mail: marek.wardach@ideagetin.pl

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 66 i nast. k.c. Zawarcie umowy dotyczącej
finansowania i jej warunki uzależnione są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji.
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