Dabar iš CAD/CAM reikalaukite daugiau
KaVo ARCTICA® CAD/CAM sistema
KaVo ARCTICA® CAD/CAM sistema tenkina visus techninius ir ekonominius šiuolaikinės odontologijos klinikos poreikius, kylančius kasdieniniame klinikos ir laboratorijos darbe.
 Maksimaliai saugi investicija dėl plataus atliekamų darbų spektro
ir plataus medžiagų pasirinkimo.
 Ypatingas lankstumas su ypač dideliu papildomai integruojamų
programų skaičiumi.
 Nepaprastas visų darbų tikslumas ir paprastas naudojimas tuo
pat metu.
KaVo ARCTICA® CAD/CAM sistemą sudaro:
Skaneris			KaVo ARCTICA Scan
CAD programinė įranga		

KaVo multiCAD

Frezavimo ir šlifavimo aparatas

KaVo ARCTICA Engine

Medžiagos			KaVo ARCTICA Elements

Kviečiame aplankyti KaVo stendą
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KaVo ARCTICA® Scan – paprastas ir
greitas skenavimas
KaVo ARCTICA® Scan pagrindinės savybės ir privalumai:
 Neabejotinai paprastas ir greitas rezultatas, pasiekiamas rankiniu
skenavimo kampo parinkimu betarpiškai išvedant vaizdą į ekraną
geresnei kontrolei.
 Išskirtinis lankstumas dėl generuojamų atvirų STL duomenų paketų, kurie gali būti perduodami ir apdorojami bet kokiomis rinkoje
esančiomis atviromis CAD programomis.
 Tikslumas 20 µm, net ir sudėtingo kontūro tikslus rekonstravimas
apšviečiant linijiniu šviesos pluoštu.

KaVo multiCAD® – intuityvi ir patogi,
universali ir sparti
 Intuityvus, patogus išdėstymas ekrane ir išsamus vedlys leidžia
lengvai ir patikimai modeliuoti.
 Universalus, nes pilnai suderintas su rinkoje esančių atvirų skenerių pateikiamais STL duomenimis.
Ypač greitas, nes efektyviai išnaudoja kompiuterio galimybes.
 Darbų spektras: vainikėliai, karkasai vainikėliams, anatominiai
tiltai, anatomiškai sumažinti tiltų karkasai, įklotai, laminatės,
Maryland tiltai / tiltai su įklotais, vainikėliai ant presuoto karkaso,
implantų galvutės, teleskopiniai vainikėliai, modeliavimas „iš vaško“ liejimo darbams.
Duomenų išvestis: atviras STL duomenų failas.

Dabar iš CAD/CAM reikalaukite daugiau
KaVo ARCTICA® Engine – nepaprastai
tikslus ir universalus

Šiandien pats tinkamiausias laikas
galvoti apie ateitį

Pažangi 5 ašių frezavimo technologija bei visi reikalingi KaVo ARCTICA
Engine frezavimo aparato komponentai, įskaitant net 7 litrų aušinimo
skysčio rezervuarą, instaliuoti kompaktiško dydžio korpuse, kurio išmatavimai tik 773 x 590 x 584 mm (P x A x G). Tuo pat metu, erdvus, patogus priėjimas prie frezavimo zonos leidžia lengvai įstatyti reikalingą
pasirinktos medžiagos bloką ar pakeisti intrumentų kasetę.

KaVo ARCTICA® Engine frezavimo aparatas padės įgyti ir išlaikyti
konkurencinį pranašumą bei naudotis gausiais ištekliais savo darbe
šiandien ir ateityje. Jo pagalba galima lanksčiai realizuoti individualius
protezavimo sprendimus.

Kadangi aparate yra integruotas K-Control mikrovariklio blokas, tai
tiesiog prie aparato galima prijungti KaVo POWERgrip ar ERGOgrip
antgalį.
Sinchroniškai veikianti 5 judėjimo ašių sistema leidžia iki 25 laipsnių
posūkį, todėl išfrezuoja net ir neigiamo kampo ar kitas sunkiai pasiekiamas, sudėtingo kontūro sritis, ypač tiksliai ir lengvai.
14 skirtingų frezavimo ir šlifavimo instrumentų, padengtų specialia
danga, apsaugančia nuo greito nusidėvėjimo, komplektuojami į 6 instrumentų kasetes, skirtas darbui su skirtingų medžiagų blokais. Šiuo
metu galima rinktis blokus:
titano / Titanium

organinio stiklo PMMA / C-cast

cirkonio oksido / ZS

stiklo plastiko GRP / C-temp

keramikos / VITABLOCS

stiklo keramikos / e-max

KaVo ARCTICA® Engine yra ne tik pilnai suderinamas su kitais KaVo
CAD/CAM produktais, bet atviros sąsajos dėka gali priimti atvirus
duomenų failus iš daugelio kitų gamintojų intraoralinių ir laboratorinių
skenerių.
Priklausomai nuo individualių poreikių, KaVo ARCTICA® Engine gali būti
pasirenkamas iš dviejų skirtingų variantų:

KaVo ARCTICA® Elements – platus
aukščiausios kokybės medžiagų
pasirinkimas
KaVo ARCTICA® Elements medžiagų savybės ir privalumai:
 Didelė įvairovė, visas spektras medžiagų, patenkinantis poreikius
įvairiems atvejams.
 Apsidraudimas ateičiai dėka bendradarbiavimo su pripažintais
gamintojais ir suteikiama 6 metų garantija.
 Išskirtinė kokybė ir biologinis suderinamumas bei gamyba nekenkianti aplinkai.

Uždaras aparato variantas
•

leidžia naudoti tik KaVo aprobuotas ir patikrintas aukštos
kokybės KaVo Elements medžiagas;

•

integruotas RFID skaitytuvas suteikia privalumą efektyviai
medžiagų sandėliui ir instrumentams valdyti bei taupyti
užkrovimo laiką;

•

s uteikia galimybę plačiai naudotis KaVo teikiamomis paslaugomis ir pagalba.

Atviras aparato variantas
•

leidžia naudoti rinkoje esančias kitų gamintojų medžiagas;

•

nesudėtingas aktyvavimas, įsigijus specialų raktą –
programinė įranga automatiškai instaliuojama;

•

š i galimybė suteikia ypatingo lankstumo ir palieka plačias
ateities perspektyvas.

Dėl papildomos informacijos ir konkretaus pasiūlymo maloniai prašome kreiptis į įgaliotą KaVo atstovą:
UAB ViKaDent
el.p. info@vikadent.lt
tel. +370 620 36917

