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Rozwiązania CAD/CAM

Wysokiej klasy produkty dla gabinetów  
stomatologicznych i pracowni protetycznych
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Zfx & Zimmer Dental
Nowe kompletne rozwiązanie stomatologiczne

Skuteczna współpraca:  
Zfx i Zimmer Dental łączą swoje siły

Zimmer Dental wraz z firmą Zfx, swoim partnerem CAD/CAM,  
wkrótce wkroczy na globalny rynek stomatologii cyfrowej oferując 
kompletne rozwiązania stomatologiczne – począwszy od regeneracji 
tkanek poprzez implanty i łączniki aż po rekonstrukcje wykonywane  
w technologii CAD/CAM.

Partnerstwo to umożliwia połączenie wysokiej jakości produktów i 
globalnego zasięgu firmy Zimmer Dental z kompetencją i znajomo-
ścią technologii firmy Zfx, co pozwoli zaoferować lekarzom dentystom 
i pracowniom protetycznym obszerne, stale rozszerzane portfolio 
najnowszych rozwiązań cyfrowych! 

Zalety

 × Otwarty system
 × Możliwość frezowania wszelkiego rodzaju 

materiałów, pozwalająca wykonać każdy 
rodzaj prac 

 × Obszerne i stale rozszerzane portfolio 
rozwiązań cyfrowych

 × Ekskluzywne rekonstrukcje protetyczne z 
jakością „Made in Germany”

 × Wysoka jakość dzięki autoryzacji wszystkich 
partnerów Zfx

 × Najwyższa przejrzystość procedur dzięki 
wyjątkowej platformie online dla centrów 
frezowania, pracowni protetycznych  
i lekarzy dentystów

Program szkoleń praktycznych 

Zfx i Zimmer Dental oferują obszerne programy kształcenia  
i szkoleń praktycznych. Oferta szkoleń i kursów jest zorientowana  
na aspekt praktyczny, aby jak najlepiej spełnić życzenia i potrzeby 
grupy docelowej. Więcej informacji na temat programu szkolenio-
wego można znaleźć na naszych stronach internetowych:

www.zimmerdental.de 
www.zfx-dental.com
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Autoryzowani partnerzy Zfx
Inteligentne wdrażanie innowacyjnych technologii

Zfx oferuje lekarzom dentystom i technikom dentystycznym 
technologie cyfrowe doskonale dopasowane do ich potrzeb.

Kupując system Zfx oraz biorąc udział w szkoleniu można stać się 
autoryzowanym użytkownikiem Zfx Digital Dentist lub Zfx Digital Lab. 
W ten sposób można uzyskać dostęp do platformy Online 
Zfx™ Dental-Net, która umożliwia wymianę danych oraz komunikację 
z laboratoriami i gabinetami partnerskimi oraz centrami frezowania 
fi rmy Zfx. Dzięki partnerom autoryzowane przedsiębiorstwo zyskuje 
ponadto dostęp do zoptymalizowanego i szczegółowo dopracowa-
nego procesu produkcyjnego – począwszy od digitalizacji sytuacji 
w jamie ustnej aż po wirtualnie zaprojektowane uzupełnienie. 

Podział pracy dzięki kompetentnym partnerom

System Zfx został opracowany w taki sposób, aby każdy użytkownik 
mógł optymalnie rozwijać swoje kompetencje: lekarze dentyści 
stają się specjalistami w określaniu koloru zębów i pobieraniu 
cyfrowego wycisku, technicy dentystyczni wykorzystują swoją wiedzę 
i umiejętności rzemieślnicze podczas cyfrowego projektowania 
uzupełnienia. A w centrach frezowania Zfx, na specjalnych 5-osio-
wych frezarkach powstają pod czujnym okiem specjalistów belki, 
podbudowy mostów oraz łączniki implantów o najwyższej jakości. 
Taki podział pracy pozwala każdemu z partnerów skupić się na 
istotnych dla niego zadaniach i tym samym wykonać doskonałe 
uzupełnienie protetyczne dla danego pacjenta.  

Zalety

 × Przyszłościowe technologie
 × Elastyczność dzięki systemowi otwartemu
 × Szerokie spektrum usług
 × Sieć kompetentnych partnerów 
 × Platforma Online pozwalająca na bezpieczną 

wymianę danych
 × Optymalizacja procesów produkcyjnych

Wszystko spod jednej ręki 

Jako przedsiębiorstwo oferujące kompletne 
rozwiązania technologiczne w leczeniu stomatolo-
gicznym fi rma Zfx zapewnia swoim klientom 
kompleksową obsługę: począwszy od rozwiązań 
inhouse pozwalających na zwiększenie zysków we 
własnej fi rmie aż po kompetentny outsourcing w 
postaci partnerskich centrów frezowania, które 
nawet w przypadku złożonych wymagań 
dysponują odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą 
oraz gwarantują uzykanie wymaganej precyzji. 
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Zfx™ IntraScan
Wycisk optyczny jako precyzyjna 
podstawa idealnie dopasowanej 
rekonstrukcji protetycznej 

Uchwyty Zfx™ IntraScan-Matchholder 
dostępne są w dwóch wielkościach 
(4 i 7 mm). Elementy te są kompatybilne 
z systemami implantologicznymi Zimmer 
Camlog, Nobel Biocare, Straumann 
i wieloma innymi. 

Pomoc: iPad jako zdalne sterowanie podczas 
procesu skanowania

Zalety

 × Otwarty system (rekordy STL)
 × Niewielka objętość danych
 × Brak opłat za kliknięcie
 × Rzeczywisty czas łączenia serii zdjęć (stitching)
 × Mobilność systemu (600 gramów)
 × 18 zdjęć na minutę 
 × Większy komfort pacjenta
 × Pakiet systemowy – łącznie z laptopem PC

Innowacyjna technologia skanera wewnątrzustnego 
Zfx™ IntraScan pozwala uzyskać wyciski optyczne 
o najwyższej dokładności.

Skaner Zfx™ IntraScan składa się z prostnicy o wadze 600 gramów, 
którą łączy się przewodem z notebookiem. Cała technologia 
pobierania wycisku znajduje się w tej prostnicy, co pozwoliło na 
zrezygnowanie z dodatkowej stacji roboczej. 

Skaner wewnątrzustny rejestruje sytuację w ustach, a na podstawie 
uzyskanych danych cyfrowych powstaje model 3D. Odwzorowane 
zostają zarówno tkanki twarde jak i miękkie. Cyfrowe wyciski, zareje-
strowane skanerem Zfx™ IntraScan stanowią podstawę dla wspoma-
ganego komputerowo projektowania i wykonania uzupełnienia na 
implantach czy zębach własnych. Nie ma potrzeby nanoszenia 
pudru do skanowania.
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Zfx™ IntraScan 
Sprawny przebieg procesów w gabinecie  
stomatologicznym i pracowni protetycznej 

Etapy postępowania w gabinecie stomatologicznym

Przy pomocy skanera wewnątrzustnego Zfx sporządzany jest optyczny wycisk 
sytuacji wewnątrzustnej pacjenta. Uzyskane zdjęcia pojedyncze są łączone w 
czasie rzeczywistym. Wielkość uzyskanego rekordu danych jest na tyle mała, że 
można je łatwo i szybko przesłać. W ten sposób na monitorze komputera powsta-
je wirtualny, trójwymiarowy model, który można dokładnie skontrolować. Jeżeli 
granice preparacji nie zostały dokładnie odwzorowane lub dane posiadają pewne 
braki, wówczas można dopracować preparację i ponownie zeskanować sytuację 
w jamie ustnej. Istnieje także możliwość przerwania rejestracji, na przykład w celu 
ponownego osuszenia skanowanego obszaru - proces skanowania należy po 
prostu kontynuować od miejsca, w którym został przerwany.

Transfer danych

Po zakończeniu procesu skanowania, uzyskany model wirtualny 3D zostaje 
przekazany za pośrednictwem ZfxTM Dental-Net do laboratorium protetycznego. 
Zfx nie musi modyfikować ani kompresować rekordu z danymi, laboratorium 
protetyczne może natychmiast rozpocząć wirtualne projektowanie uzupełnienia. 

Zfx™ IntraScan - cechy charakterystyczne

Rejestracja danych:   Konfokalna zasada pomiaru/projekcja Moiré
Technologia wykonywania zdjęć:   Real-Time-Stitching zdjęć pojedynczych
Czujnik kamery:  Czujnik Smart Pixel 
Czas skanowania jednego zdjęcia:  [sek] poniżej 0,1 
Średnia prędkość skanowania:   18 zdjęć na sekundę
Waga:   [g] 600
Liczba pikseli na czujniku (X x Y):   144 x 90
Wielkość pikseli:  [μm] 50 x 86
Pole skanowania (na obiekcie X x Y x Z):  [mm] 10,4 x 9,6 x 18 
Format:   STL

Najwyższa precyzja: system Zfx™ IntraScan rejestruje dane 
zgodnie z konfokalną zasadą pomiaru.

Źródło światła

Przysłona otworkowa

Przysłona otworkowa

Rozdzielacz strugCzujnik

Powierzchnia ogniska

Dzięki małej objętości danych modele 3D uzyskane przy 
pomocy Zfx™ IntraScan można natychmiast przesłać do 
laboratorium protetycznego.
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Monachijska koncepcja implantologiczna dotyczy wykonania 
korony na implancie w technologii CAD/CAM w trakcie 
dwóch wizyt. Metoda opiera się na założeniu, że wielokrotna 
manipulacja w obszarze profi lu wyłaniania implantu może 
prowadzić do zaniku tkanki twardej i miękkiej, czemu można 

zapobiec stosując MKI. Koncepcja zapewnia ponadto 
efektywny przebieg postępowania w codziennej praktyce 
stomatologicznej. 

Monachijska koncepcja implantologiczna (MIC)

. Sytuacja przed zabiegiem: brak międzyzębowy w obszarze 46 . Rekord danych skanu sytuacyjnego bezpośrednio po rejestracji skanerem Zfx™ IntraScan . Umieszczenie 
implantu Zimmer Trabecular Metal™ . Przykręcony element do skanowania w celu rejestracji pozycji implantu . Rekord danych po zeskanowaniu z elementem do skanowania 
. Rekord danych składający się ze „skanu sytuacyjnego“ i „skanu implantu“ z już zaprojektowanym prowizorium długoczasowym . Prowizorium długoczasowe z PMMA przed 
sklejeniem z bazą . Sytuacja tydzień po odsłonięciu implantu, i umieszczeniu prowizorium długoczasowego, przed usunięciem szwów . Profil wyłaniania po zdjęciu 
prowizorium długoczasowego (3 miesiące) przed osadzeniem uzupełnienia ostatecznego . Opcje uzupełnienia ostatecznego . Przykręcona korona wykonana z 
dwukrzemianu litu (emax CAD) . Przykręcana korona z dwukrzemianu litu 1 rok po zabiegu.
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Zfx™ Evolution
Dopasowany do wymagań 
technika dentystycznego

Skaner Zfx™ Evolution zapewnia nieosiągalną 
dotąd prędkość i precyzję.

Technologia fi rmy Zfx

Zfx™ Evolution to w pełni zautomatyzowany skaner wykorzystujący 
światło paskowe z otwartym interfejsem opracowanym przez fi rmę 
Zfx z Bolzano. W tym centrum rozwojowym codziennie powstają 
nowe pomysły i prototypy, które następnie są poddawane testom i 
wprowadzane na rynek. Wynik: nowe i zoptymalizowane komponenty 
systemu, które bez problemu można zintegrować z istniejącymi 
etapami produkcyjnymi, aby jak najlepiej wspomóc użytkownika na 
każdym etapie wykonywania idelanie dopasowanego uzupełnienia 
protetycznego. 

Mistrz w swojej klasie

Skaner Zfx™ Evolution jest w stanie zarejestrować cyfrowo cały łuk 
zębowy, pozwalający na wykonanie mostu nawet do 14 punktów oraz 
zazwierakowane modele. Dodatkowo można zeskanować kęski 
zwarciowe, modele sytuacyjne i wax-up, następnie wykorzystywać je 
jako elementy referencyjne podczas projetkowania konstrukcji. 

Dzięki automatycznemu przewodnikowi, który prowadzi użytkownika 
krok po kroku przez cały proces skanowania, obsługa skanera jest 
prosta i bezpieczna. Najwyższą wydajność skaner uzyskuje przy czasie 
skanowania około 20 sekund dla pojedynczego kikuta i 1,20 minut dla 
modelu. Jednocześnie skaner Zfx™ Evolution pozwala na uzyskanie 
dokładności poniżej 9 µm w obiekcie 3D*. Użytkownik może być 
zatem pewny, że nawet rozległe uzupełnienia będą idealnie pasowały 
w ustach pacjenta. 

Zalety

 × Otwarty system (rekordy danych STL)
 × Dokładność pomiaru poniżej 9 µm w 

obiektach 3D!*
 × Największa szybkość skanowania!
 × Digitalizacja zazwierakowanych modeli 

(Artex®, SAM®, Protar® i wiele innych)
 × Rozpoznawanie powierzchni dzięki 

technologii fotometrycznej
 × Automatyczne rozpoznawanie systemu 

implantologicznego i artykulatorów dzięki 
innowacyjnemu systemowi Zfx Code

* Pomiar według metody testowania VDI

Zalety

Przy pomocy skanera można rejestrować nawet całe łuki 
zębowe, co pozwala na wykonanie rozległych podbudów 
mostów do 14 punktów.
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Zfx™ Evolution 
Ponieważ liczy się precyzja i funkcjonalność!

Dokładność skanera Zfx™ Evolution stanowi podstawowy 
warunek wykonania rozległych uzupełnień: dokładne 
odwzorowanie sytuacji na modelu. 

Aby zeskanować modele należy umieścić wewnątrz skanera osobno model szczęki 
i żuchwy lub oba zazwierakowane modele w specjalnym elemencie pozycjonującym 
(Zfx™ Synchronizer). Po uruchomieniu procesu skanowania na powierzchni modelu 
pojawia się projekcja zielonego źródła światła LED w postaci 128 par linii. Podczas 
tego procesu model znajdujący się w elemencie pozycjonującym wykonującym 
ruchy obrotowe i wychylne poruszany jest w różnych kierunkach, tak aby dwie 
kamery skanera wyposażone w chipy CCD mogły zarejestrować wszystkie istotne 
punkty na ich powierzchni. 

Systemy artykulatorów

Skaner Zfx™ Evolution jest kompatybilny między innymi z systemem artykulatorów 
Artex® fi rmy Amann Girrbach, SAM® fi rmy SAM Präzisionstechnik, Protar® fi rmy KaVo, 
Stratos® fi rmy Ivoclar Vivadent i Panadent® fi rmy Panadent.

Przy pomocy skanera Zfx™ Evolution można uzyskać 
cyfrowy obraz powierzchni o dokładności pomiarowej 
poniżej 9 µm w obiektach 3D (pomiar według metody 
testowania VDI).

Synchronizer Zfx™ pozwala na dokładne 
zamocowanie zazwierakowanych modeli 
w skanerze. 
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Zfx™ Evolution - cechy charakterystyczne

Liczba kamer:   2
Rozdzielczość:  [Pixel] 1.296 x 964 
Czujnik kamery:   s/w, CCD, USB
Źródło światła:  [Watt] 25, LED (zielone)
Liczba par linii podczas projekcji:   128
Jednostka pozycjonująca:   2-osiowa (obracanie i wychylanie)
Minimalny czas pomiaru:  [ms]  980
Czas skanowania pojedynczego kikuta:  [sek]  20
Czas skanowania modelu:  [min]  1,2
Dokładność szczegółów:  [µm] < 9 w obiekcie 3D (pomiar zgodnie z metodą testowania VDI)
Wymiary (sz x w x gł.):  [mm]  320 x 434 x 477 
Waga:   [kg]  22 
Zasilanie elektryczne:  [Volt] AC 110 / 220 (50 - 60 Hz)

Dwuczęściowe elementy do 
skanowania Zfx™ wielokrotnego 
użytku bez utraty dokładności 
zostały wyposażone w innowacyjny 
system kodowania, który autom-
tycznie rozpoznaje typ implantu i 
powala uniknąć błędu użytkownika. 
W połączeniu ze specjalnie zaprojek- 
towanym dla Zfx™ Evolution kluczem 
dynamometrycznym można uzyskać 
gwarancję dokładności wielkości 
 
< 5 μm

Przemysłowa produkcja przy 
pomocy 5-osiowej frezarki 
zapewnia dokładność 

< 5 μm

DOKŁADNOŚĆ 
PROCESU 
< 20 μm

Zfx™ Evolution pozwala na uzyskanie 
dokładności pomiarowej w obiektach 
3D (metoda testowania VDI) wielkości 

< 9 μm
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Zfx™ Oprogramowanie CAD 
Pakiet dopasowany do każdego użytkownika

Oprogramowanie CAD Zfx™ dostarczone 
wraz ze skanerem można bez problemu 
wdrożyć do pracy w laboratorium 
protetycznym.

Wersja podstawowa

Skaner jest dostępny wraz z podstawową wersją oprogramowania, 
przy pomocy której można wykonywać uzupełnienia w pełnym 
kształcie anatomicznym jak i też podbudowy o zredukowanym 
kształcie anatomicznym. Spektrum możliwych wskazań obejmuje 
oprócz licówek, wkładów koronowych, nakładów i koron pojedyn-
czych także mosty typu Maryland i mosty wielopunktowe. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.zfx-dental.com

Upgrade: Steg Designer

Pozwala na cyfrowe modelowanie wszelkiego 
rodzaju belek oraz stosowanie zasuw i 
łączników Locator. 

Upgrade: DICOM Viewer

Rozszerzenie pozwalające na wizualizację i 
zapisywanie danych DICOM (np. szablonów 
chirurgicznych).

Upgrade: Bite-Splint

Moduł Zfx Bite-Splint pozwala w szybki sposób 
zaprojektować wysokiej jakości terapeutyczne 
szyny nagryzowe. 

Upgrade: Multi-Die

Funkcja pozwalająca na zeskanowanie do 
12 kikutów w czasie jednego procesu (zawiera 
potrzebne funkcje oprogramowania oraz 
odpowiednie akcesoria). 

Dodatkowe moduły oprogramowania

Wirtualne konstrukcje belkowe oparte na implantach 
z łącznikami Locator. Na zaplanowanej podbudowie 
znajduje się przezierne uzupełnienie w pełnym 
kształcie anatomicznym. 

Upgrade: wirtualny artykulator

Pozwala na cyfryzację i wczytanie do 
oprogramowania zazwierakowanych modeli 
(systemy artykulatorów Artex®, Protar®, SAM®, 
Stratos® i Panadent®).
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Upgrade: True-Smile

Moduł pozwalający na niezwykle realistyczne 
przedstawienie uzupełnień w oprogramowaniu 

– prawie jak na fotografi i.

Upgrade: Abutment Designer

Funkcja pozwalająca na indywidualne 
konstruowanie łączników implantologicznych. 
W bibliotece znajdują się łączniki wszystkich 
popularnych systemów implantologicznych. 

Dodatkowe moduły oprogramowania

Pakiet skanowania i opro-
gramowania Zfx: przyszłościowe 
technologie z otwartym interfejsem 

Zfx oferuje skaner Zfx™ Evolution razem z oprogramowaniem CAD 
w pakiecie, który bez problemu można zintegrować z pracą w 
laboratorium protetycznym. Dzięki modułowej budowie oprogra-
mowania można dowolnie wybierać i łączyć ze sobą dodatkowe 
funkcje. Wszystkie wersje oprogramowania charakteryzują się 
otwartym interfejsem, dlatego też użytkownik nie jest związany 
tylko z systemem Zfx. 

Pakiet skanowania i oprogramowania Zfx 

 × Skaner 3D Zfx™ Evolution
 × Oprogramowanie Zfx™ CAD / otwarty system 
 × Jednostka PC z monitorem 22“ TFT 

Dwa punkty / dzieńAmortyzacja w ciągu roku! *

Zfx warianty bonusowe

W przypadku wyrażenia wiążącego zobowiązania 
do zamówienia określonej liczby punktów w 
miesiącu w ofi cjalnych centrach frezowania Zfx 
istnieje możliwość zredukowania ceny za pakiet. 
Oferty indywidualne przedstawiane są na życzenie. 
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Upgrade: The Art of Shape

Rozszerzenie biblioteki zawierające różne kształty 
zębów, pozwalające na wykonanie indywidualnych 
i estetycznych rekonstrukcji protetycznych.

Upgrade: Model Builder

Przeznaczony do cyfrowego wykonywania 
modelu łącznie z biblioteką analogów implantów 
różnych producentów. 
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Prawie nieograniczone możliwości 
w zakresie wspomaganego komputerowo 
wykonywania rekonstrukcji wysokiej jakości 

W zależności od wersji oprogramowania Zfx™ CAD istnieje 
możliwość wirtualnego projektownia również zasuw, 
łączników implantów, mostów przykręcanych oraz belek. 

Oprogramowanie CAD Zfx™ daje użytkownikowi praktycznie nieograniczone możliwości 
wirtualnego projektowania. Zawiera ono między innymi bank danych z kształtami zębów 
oraz bibliotekę z różnymi kształtami łączników. Procesy są wprawdzie zautomatyzowane, 
jednak w każdej chwili istnieje możliwość ręcznej modyfi kacji oraz indywidualnego 
wymodelowania uzupełnienia przy pomocy narzędzi o dowolnym kształcie.

Łącznik z zasuwą w przypadku 
uzupełnienia ruchomego

Belki przykręcane bezpośrednio

Zasuwa 

Belka Doldera
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Łączniki indywidualne 
Ivoclar e.max / pełnoceramika

Belka Hadera

Teleskopy

Konstrukcje hybrydowe

Korona monolityczna z 
przeziernego dwutlenku cyrkonu

Mosty na implantach / Zfx™ RevitaliZe
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Zfx komponenty systemu
Projektowanie elementów opartych 
na implantach, kompatybilnych 
z różnymi systemami 

Oprogramowanie CAD Zfx™ pozwala na projektowanie 
łączników implantów, belek i mostów przykręcanych 
do implantów, będących do 100% kompatybilnymi z 
wybranym systemem implantologicznym. 

Doskonałe połączenie

Niezależnie od zastosowanych implantów – Astra Tech, 
Biomet 3i, Camlog, Dentsply Friadent, Nobel Biocare, 
Straumann czy Zimmer Dental – Zfx pozwala zawsze 
uzyskać odpowiednią nadbudowę. W bibliotece 
oprogramowania CAD Zfx™ zapisano wiele kształtów 
łączników, które zapewniają kompatybilność ze 
wszystkimi popularnymi systemami implantologicznymi. 
Użytkownik wybiera najpierw zastosowany implant, 
a następnie projektuje jego nadbudowę. 

Oprogramowanie automatycznie proponuje 
kompatybilny kształt łącznika dla danej konstrukcji. 
Po zakończeniu projektowania pełen rekord danych 
wraz z informacjami dotyczącymi bazy tytanowej 
zostaje przesłany do centrum frezowania, gdzie 
następuje frezowanie potrzebnego elementu. 
Łączniki implantów dostępne są z przykręcaną lub 
przyklejaną bazą tytanową. 

Obszerną broszurę wraz ze wszystkimi 
komponentami można znaleźć Online na 
stronie www.zfx-dental.com 

Zfx komponenty konstrukcji

Bazy tytanowe z zabezpieczeniem 
rotacyjnym (Regular Design 
i/lub Small Design)

Bazy tytanowe bez zabezpieczenia 
rotacyjnego (Regular Design 
i/lub Small Design)

Bazy tytanowe Multi-Unit Śruby do mostów wykonanych z 
tytanu, chromo-kobaltu i cyrkonu

Bezpłatna biblioteka 

implantów Zfx dla 

użytkowników 3shape! 

Pobierz teraz ze strony 

www.zfx-dental.com
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Typy i systemy implantologiczne kompatybilne z Zfx

Zfx komponenty konstrukcji

Śruby do cyrkonu i 
chromo-kobaltu/tytanu

Evolution Matchholder IntraScan Matchholder w 
2 wielkościach (H4 i H7)

Analogi laboratoryjne (do modeli 
cyfrowych i tradycyjnych)

PRODUCENT IMPLANTU SYSTEM IMPLANTOLOGICZNY

BIOMET 3I Certain® Conical® IOL® Low Pro� le® Osseotite®

BIOHORIZONS Tapered Internal®

BREDENT SKY uni.cone® SKY fast and � xed® SKY®

CAMLOG Screw Line® VARIO SR®

DENTSPLY IMPLANTS (ASTRATECH) OsseoSpeed® UniAbutment®

DENTSPLY IMPLANTS Multi-Purpose® Frialit-Xive®

MEGAGEN AnyRidge® EZ Plus® Rescue Internal®

MIS Internal Hex®

NOBEL BIOCARE Active® Brånemark® Multi-unit® Replace®

OSSTEM GS & TS System®

PI Ampli� ed® Conical Abutment® External Hexagon® Morse Taper®

STRAUMANN INSTITUT Bone Level® Mutli-Base® SynOcta® Octa® (External Octagon)

SWEDEN & MARTINA Global® Outlink²® Premium Kohno®

THOMMEN MEDICAL SPI®

ZIMMER Tapered Screw Vent® Shoulder Abutment® SwissPlus® Tapered Abutment®
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Zfx bazy tytanowe 
Różne rodzaje – maksimum dowolności! 

Zfx oferuje bazy tytanowe dla indywidualnych łączników 
dwuczęściowych w dwóch różnych wersjach.

Za uzyskanie w każdym przypadku optymalnego 
połączenia implant-łącznik odpowiadają dwa różne 
typy baz tytanowych. Bazy tytanowe z zabezpiecze-
niem rotacyjnym zalecane są dla rekonstrukcji 
pojedynczych braków zębowych, natomiast bazy bez 
zabezpieczenia rotacyjnego stosuje się w przypadku 
uzupełnień kilkupunktowych. Nowością są bazy 
tytanowe dla systemów Multi-Unit do osadzania 
mostów przykręcanych i belek (np. RevitaliZe firmy  
Zfx lub All-on-4 firmy Nobel Biocare). 

Wszystkie bazy tytanowe dostępne są z odpowiednimi 
śrubami – w dwóch kształtach: Regular o kształcie 
wypukłym na zewnątrz dla pacjentów z grubym 
fenotypem dziąsła oraz Small o kształcie prostym, 
skróconym w kierunku dziąsła dla pacjentów z cienkim 
fenotypem dziąsła. Bazy o kształcie Regular posiadają 

od strony łącznika standardowy kształt połączenia, 
który jest zgodny z kształtem nt-trading i Medentika. 
Dzięki temu można wybrać znajdujące się w oprogra-
mowaniu kształty Dental Wings, 3Shape i exocad, 
będące podstawą dla wirtualnego projektowania 
nadbudów opartych na bazach tytanowych Zfx.

Dzięki dużej ofercie baz tytanowych stworzonej przez 
przez Zfx przy współpracy z firmą Zimmer Dental 
użytkownicy mają wybór: łączniki hybrydowe lub 
mosty oparte na implantach mogą być wykonywane 
komputerowo we własnym laboratorium protetycz-
nym lub w firmie Zfx. Ponieważ wkrótce kształty baz 
tytanowych zostaną także zintegrowane z oprogramo-
waniem CAD firmy 3Shape, technik dentystyczny  
zyska jeszcze inne dodatkowe możliwości. 

Seria Regular vs. Small 

Seria Small DesignSeria Regular Design

Regular Design

Small Design
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Zfx™ RevitaliZe – Wszystko w jednym pakiecie

Dzięki nowym pakietom RevitaliZe dla prac chromo-kobaltowych i z 
dwutlenku cyrkonu fi rma Zfx oferuje wszystkie komponenty potrzebne do 
wykonania mostu przykręcanego do implantów. Pakiet dla prac z dwutlenku 
cyrkonu obejmuje oprócz podbudowy do dziesięciu punktów także bazy 
tytanowe kompatybilne z danym systemem implantologicznym oraz śruby.

Pakiet RevitaliZe dla prac chromo-kobaltowych składa się z podbudowy do 
dziesięciu punktów oraz niezbędnych śrub mocujących. Żmudne zamawia-
nie pojedynczych elementów można już zatem odłożyć do lamusa. 

Śruby

+

Struktura

+

Bazy tytanowe

Pakiet 
Zfx™ RevitaliZe

Pakiet Zfx™ RevitaliZe 
„Dwutlenek cyrkonu“

Pakiet Zfx™ RevitaliZe 
„Chromo-kobalt“
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CERAMIC 

OPEN
SYSTEM

CoCr 

BLANKHOLDER
100mm 

WET+DRY
       AXIS

MILLING
5

wet & dry
w pełni zintegrowany 

wyciąg oraz system  
pomp i filtrów!
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Zfx™ Inhouse5x wet & dry
Najnowszy standard przemysłowy 
na najmniejszej przestrzeni 

Firma Zfx oferuje urządzenie Inhouse5x wet & dry, 
czyli kompaktową 5-osiową jednostkę frezującą, 
która bez problemu znajdzie swoje miejsce w każdym 
laboratorium protetycznym.

Maszyna została wyposażona we wrzeciono o wysokiej częstotliwości 
(60.000 min-1 do 100.000 min-1). W połączeniu z licznymi strategiami 
frezowania i narzędziami proces frezowania stał się szybki i opłacalny. 
Ponadto Zfx™ Inhouse5x posiada uchwyt Multi-Block pozwalający na 
opracowywanie materiałów w postaci bloczków (do 15 punktów) oraz 
system wymiany narzędzi do 28 elementów. Wyposażenie można 
dopasować do indywidualnych potrzeb laboratorium protetycznego. 

Zfx™ Inhouse5x już w wersji podstawowej pozwala zarówno frezować 
jak i szlifować materały na sucho i mokro, dzięki czemu można 
opracowywać różne materiały, takie jak dwutlenek cyrkonu, ceramika 
szklana, kompozyt, PMMA, wosk, chromo-kobalt i tytan. 

Do zalecanych wskazań należą: 

 × Wkłady i nakłady koronowe
 × Licówki
 × Korony
 × Łączniki indywidualne na bazie metalowej
 × Mosty o dowolnym zasięgu 
 × Dwuczęściowe mosty na implantach na bazie metalowej

Zalety

 × Otwarty system (rekord danych STL)
 × Kompaktowa budowa: 200 kg odlewany korpus w 

postacji monobloku z metalu zapewnia najwyższą 
stabilność i najlepsze wyniki frezowania

 × Jednoczesne opracowanie w 5 osiach, oś A i B z 
silnikami ze wspomaganiem

 × Opracowywanie na sucho i mokro (wyciąg oraz 
w pełni zintegrowany system pomp i fi ltrów!)

 × Wrzeciono o wysokiej częstotliwości 60.000 min-1 

do 100.000 min-1 (poczwórny trzonek / 8 Ncm)
 × Frezowanie i szlifowanie w jednym urządzeniu
 × Automatyczna zmiana narzędzi do 28 elementów 

(dostępne w wersji podstawowej)
 × Uchwyt Multi-Block do opracowywania materiałów 

w postaci bloczków (do 15 punktów) 
 × Uchwyt na krążki o średnicy 100 mm
 × Rozpoznawanie złamania narzędzi
 × Automatyczny pomiar długości 

Materiały 

 × Dwutlenek cyrkonu
 × Ceramika szklana (IPS e.max®, VITA Suprinity® …)
 × Kompozyty (Lava™ Ultimate, Vita Enamic® …)
 × PMMA
 × Wosk
 × Chromo-kobalt
 × Tytan

wet & dry
Najnowszy standard przemysłowy 
na najmniejszej przestrzeni 

Firma Zfx oferuje urządzenie Inhouse5x wet & dry, wet & dry, wet & dry
czyli kompaktową 5-osiową jednostkę frezującą, 
która bez problemu znajdzie swoje miejsce w każdym 

Maszyna została wyposażona we wrzeciono o wysokiej częstotliwości 
Zalety

× Mosty o dowolnym zasięgu 
× Dwuczęściowe mosty na implantach na bazie metalowej

Zfx™ CAM Manager ułatwia 
obsługę frezarki i zapewnia 
przejrzystą administrację 
danych i dobór narzędzi. 
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Zfx™ Inhouse5x wet & dry
Najnowszy standard przemysłowy 
na najmniejszej przestrzeni 

Komponenty najwyższej klasy

200 kg odlewany korpus zapewniający 
najwyższą stabilność i najlepsze 
wyniki frezowania

Opracowywanie w 5 osiach, oś A i B 
z silnikami ze wspomaganiem 
(na sucho i mokro)

Uchwyt Multi-Block do opracowywania 
materiałów w postaci bloczków 
(do 15 punktów)

Automatyczna wymiana narzędzi

System pomiarowy zapewniający 
najwyższą precyzję

Wrzeciono o wysokiej częstotliwości 
60.000 min-1 do 100.000 min-1 
(poczwórny trzonek / 8 Ncm)
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Łączniki wstępnie przygotowane 
Zfx o różnej geometrii najbardziej 
popularnych producentów implantów

Łączniki wstępnie przygotowane 
Zfx o różnej geometrii najbardziej 
popularnych producentów implantów

Zfx™ Inhouse5x - cechy charakterystyczne

Ilość osi:   5, sterowanie synchroniczne
Obszar przemieszczania (oś x, y, z): :  [mm] 180 x 190 x 110
Oś obrotu:  [stopni] 360° (bez ograniczeń)
Oś wychylenia:  [stopni] - 30° do + 120°
Dokładność powtarzania:  [mm] 0,001 
Wrzeciono o wysokiej częstotliwości:  [min-1]  60.000 – 100.000
Moc wrzeciona:  [Ncm] 8
Dokładność obrotu w stożku:  [mm] 0,002
Bezpośredni zacisk trzonka:  [mm] 4
Maks. długość narządzi:  [mm] 45 
System zmiany narzędzi ilość miejsc:  28
Wymiary z podbudową (sz x w x gł):  [cm] 66 x 167 x 110
Waga:   [kg]  330

Zfx™ Inhouse5x Upgrades

Upgrade : Opracowywanie tzw. łączników 

wstępnie przygotowanych: Opcja pozwalająca na 
opracowywanie tzw. łączników wstępnie przygotowanych.

Upgrade 2: Praca z Multi-Block (do  jednostek):

Pozwala na stosowanie materiałów w postaci bloczków 
(np.: IPS e.max®, VITA Suprinity®, IPS Empress® …).

Dostępnewkrótce!
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Centrum frezowania Zfx 
Ekspert w wykonywaniu  
uzupełnień najwyższej klasy 

Centra frezowania Zfx oferują szeroki wachlarz usług,  
wykonywanych przez doświadczonych pracowników  
w standaryzowanych procesach. 

Sieć Zfx 

Wszystkie centra frezowania Zfx – zakłady produkcyjne prowadzone 
przez poszczególnych właścicieli w kraju i za granicą – oferują 
wykonywanie najwyższej klasy uzupełnień dzięki całkowicie  
zoptymalizowanym i dokładnie dopasowanym do siebie procesom – 
począwszy od skanowania poprzez system oprogramowania aż po 
maszyny frezujące. Jednolite standardy obowiązujące w każdym 
zakładzie zapewniają stałą, wysoką jakość uzupełnień. 

Oferta usług

W centrach frezowania Zfx wykonywane są na życzenie wszystkie 
etapy cyfrowe, począwszy od skanowania modelu poprzez  
projektowanie aż po wykonanie uzupełnienia. Można opracowywać 
wszystkie dostępne materiały, wykonując wszystkie rodzaje uzupeł-
nień – np. korony oparte na zębach własnych i implantach, mosty, 
wkłady, nakłady, licówki, łączniki implantów, belki i zasuwy. 

Na pierwszym miejscu stawiana zawsze jest ścisła współpraca 
gabinetu stomatologicznego z laboratorium protetycznym,  
co pozwala na optymalną realizację zleceń. Możliwe jest to między 
innymi dzięki platformie online Zfx™ Dental-Net, która odpowiada  
za administrację danych i komunikację. 

Zalety

 × Szeroka oferta usług
 × Wyjątkowa znajomość technologii
 × Kompetentne i osobiste doradztwo
 × Wysoka jakość dzięki autoryzacji  

wszystkich partnerów Zfx
 × Całkowicie zoptymalizowane, jednolite 

procesy wytwarzania przemysłowego
 × 5-letnia gwarancja dla wszystkich  

rodzajów uzupełnień
 × Autoryzowane partnerstwo w zakresie 

frezowania z firmami Ivoclar Vivadent i VITA

MILLING PARTNER
of

AUTHORIZED

Zfx jest oficjalnym 
partnerem z zakresu 
frezowania firm Vita i 
Ivoclar Vivadent.
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Indywidualne uzupełnienie protetyczne 
Nieograniczone możliwości

Zfx wykonuje z różnych materiałów najwyższej klasy 
uzupełnienia protetyczne oparte zarówno na zębach 
własnych jak i implantach.

Przegląd materiałów i wskazań

Od wycisku po gotowe uzupełnienie protetyczne 

Nie ma bardziej ekonomicznej alternatywy wykony-
wania protez niż wytwarzanie przemysłowe! Centra 
frezowania Zfx oferują w tym zakresie najlepsze z 
najlepszych rozwiązań:

 × Korzystne warunki dzięki zorganizowanej grupie 
zakupowej materiałów, narzędzi i sprzętu

 × Perfekcyjne prace „Made in Germany” 
począwszy od modelu 3D aż po frezowane 
uzupełnienia protetyczne.

 × Regionalne, bliskie partnerstwo dostawców z 
osobistą komunikacją. 

 × Certyfi katy ISO i 5 lat gwarancji!

Wkłady, nakłady Korony Mosty Łączniki Belki Mosty na implantach Zasuwy

PMMA / Multi Color     *    *    *

Chromo-kobalt

Tytan

Dwutlenek cyrkonu    *

Dwutlenek cyrkonu “e� ect”    *    *    *

Dwutlenek cyrkonu "BionX 2"    *     

Ceramika szklana / kompozyt    *

Tworzywo spalające się    *    *    *

Polimer wzmacniany włóknem

Wosk    *    *    *

5  Y E A R  WA R R A N
T

Y

C
ER

TIFIED QUALITY

5  Y E A R  WA R R A N
T

Y

C
ER

TIFIED QUALITY

Nowość
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Nie ma znaczenia, czy użytkownik posiada własny 
skaner w otwartym systemie czy korzysta z usług 
skanowania fi rmy Zfx – w centrum frezowania 
obliczane są przy użyciu specjalnego oprogramowania 
CAM na podstawie cyfrowego modelu i wirtualnej 
konstrukcji tory frezowania gwarantujące optymalne 
wykonanie uzupełnienia. Podstawę stanowią tutaj 
wstępnie ustawione parametry i przemyślane strategie 
frezowania, które zostały opracowane przez Zfx dla 

wszystkich dostępnych materiałów. Elementy 
frezowane są przy użyciu 5-osiowych frezarek. 
Przyszłościowe technologie zapewniają doskonałą 
precyzję pozwalającą na realizację różnych wskazań 
przy użyciu najróżniejszych materiałów. Perfekcja 
nie toleruje żadnych kompromisów!

Wkłady, nakłady Korony Mosty Łączniki Belki Mosty na implantach Zasuwy

PMMA / Multi Color     *    *    *

Chromo-kobalt

Tytan

Dwutlenek cyrkonu    *

Dwutlenek cyrkonu “e� ect”    *    *    *

Dwutlenek cyrkonu "BionX 2"    *     

Ceramika szklana / kompozyt    *

Tworzywo spalające się    *    *    *

Polimer wzmacniany włóknem

Wosk    *    *    *

high-qualityhigh-quality

Przykręcane mosty 

na implantach

Zfx BionX2

* tylko w połączeniu z bazami metalowymi

Nowość
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Wykonastwo najwyższej klasy
Idealne połączenie jakości i wydajności 

Nowoczesne technologie wytwarzania uzupełnień  
w firmie Zfx pozwalają na uzyskanie precyzyjnych wyników 
– maksymalny zysk dzięki minimalnym poprawkom.

W centrach frezowania stosowane są frezarki 5-osiowe, 
które umożliwiają uzyskanie nawet najbardziej złożo- 
nych geometrii. Oba typy maszyn były dokładnie 
testowane przez wiele lat, aby można je było w opty- 
malny sposób wykorzystać w cyfrowym procesie 
wykonywania uzupełnień Zfx.

SAUER – ULTRASONIC 20 linear

Frezarka firmy SAUER – ULTRASONIC 20 linear –  
bazuje na specjalnym systemie Aktor, polegającym  
na przenoszeniu częstotliwości ultradźwiękowej z 
wrzeciona na uchwyt narzędzi na drodze indukcji. 

Zapewnia to dodatkowy oscylujący ruch narzędzi,  
co pozwala na znaczne zredukowanie sił i znacznie 
zwiększa prędkość znoszenia materiału oraz pozwala 
uzyskać najlepszą jakość powierzchni uzupełnienia 
protetycznego. 

Dzięki zastosowaniu frezarki 5-osiowej można wykonać bardzo 
złożone uzupełnienia o wysokiej precyzji, takie jak przykręcane 
podbudowy mostów na implantach. 

Technologia frezowania Zfx wykorzystuje nieznaczne siły  
i w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem Zfx zapewnia 
produktywną szybkość znoszenia materiału i najwyższą  
jakość powierzchni. 

Frezowanie w technologii Zfx Frezowanie tradycyjne
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Oprócz skanerów i oprogramowania, które można wykorzystać w 
laboratorium protetycznym Zfx oferuje także usługi skanowania. 

Użytkownik może przesłać swoje modele do centrum frezowania, 
gdzie zostaną one zeskanowane przy użyciu bardzo dokładnego 
skanera Zfx™ Evolution, a następnie na tej podstawie zostanie 
wykonane uzupełnienie. Wytwarzanie rekonstrukcji jest wspomagane 
komputerowo. Usługa ta przeznaczona jest zwłaszcza dla tych 
pracowni protetycznych, które nie posiadają własnego skanera 
oraz w przypadku bardzo złożonych konstrukcji, które wymagają 
pomocy specjalisty. 

Najlepsze wyposażenie: w centrach 
frezowania używane są frezarki pozwalające 
na uzyskanie nawet najbardziej złożonych 
geometrii. 

Zfx Scanservice - Designed by specialists

Usługa skanowania – przegląd

 × Skanowanie przeciwzgryzu, kęsków 
zwarciowych, koron i wkładów koronowych

 × Skanowanie modelu po zazwierakowaniu
 × Dokładność pomiaru poniżej 9 µm w 

obiektach 3D!
 × Systemy artykulatorów: Artex®, Protar®, SAM®, 

Stratos®, Panadent® i inne na życzenie

Zazwierakowane modele można łatwo i szybko 
zeskanować przy użyciu skanera Zfx™ Evolution, 
a następnie „zamontować” w wirtualnym artykulatorze. 
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Zfx™ Manager i Zfx™ Dental-Net 
Kompletny przepływ danych między 
gabinetem stomatologicznym, pracownią 
protetyczną a centrum frezowania

Wyjątkowa platforma Online Zfx™ Dental-Net do 
wymiany danych i komunikacji, dostępna jest dzięki 
Zfx™ Manager, co pozwala na sterowanie wszystkimi 
komponentami systemu Zfx.

Zfx™ Dental-Net – przegląd

 × Dostęp w każdym miejscu: także za 
pośrednictwem smartphonu, tabletu z 
systemem operacyjnym PC, Apple, Android

 × Synchronizacja danych zapewnia zawsze 
aktualną bazę informacji

 × Stała możliwość kontroli i wymiany 
podczas procesu projektowania

DENTALNET

Od pobrania wycisku aż po wykonanie 
uzupełnienia – cyfrowy proces Zfx przebiega 
szybko i elastycznie dzięki Zfx™ Dental-Net.

 × Pobieranie wycisku w gabinecie 
stomatologicznym

 × Kontrola uzyskanego rekordu 
danych na ekranie komputera

 × Otwieranie Zfx™ Dental-Net za 
pośrednictwem Zfx™ Manager i 
tworzenie nowego projektu

 × Aktualizacja danych i automa-
tyczne powiadamianie wybrane-
go laboratorium partnerskiego
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Zfx™ Manager – przegląd

 × Projektowanie i składanie zlecenia
 × Automatyczna kalkulacja kosztów
 × Aktualizacja danych do Zfx™ Dental-Net
 × Sterowanie komponentami systemu 

(skaner 3D i oprogramowanie CAD/CAM)
 × Połączenie z centrum frezowania
 × Obliczenia statystyczne

Zfx™ Manager – przegląd
 × Przyjęcie zlecenia i kontrola przekazanych informacji
 × Cyfrowe projektowanie zamówionego uzupełnienia
 × Aktualizacja danych konstrukcyjnych
 × W razie potrzeby akceptacja ze strony lekarza dentysty
 × Wybór centrum frezowania i synchronizacja danych 

 × Propozycja kosztów, akceptacja danych
 × Wykonanie w centrum frezowania, w razie 

potrzeby konsultacja z technikiem 
dentystycznym

 × Dostawa wyfrezowanych elementów do 
pracowni protetycznej

DENTALNET
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Globalna sieć
Międzynarodowa grupa kompetentnych  
specjalistów, doradztwo osobiste i regionalne

Zfx stawia na międzynarodowe struktury sieciowe oraz 
wymianę wiedzy i umiejętności w celu optymalnego  
wykonywania usług na miejscu. 

Centra frezowania 

Zfx składa się z decentralnie zorganizowanej sieci 
specjalistycznych i sprawnie funkcjonujących centrów 
frezowania. Przedsiębiorstwa prowadzone przez 
poszczególnych właścicieli wykorzystują standardowe, 
sprawdzone w sieci technologie. Jednolity standard 
techniczny we wszystkich zakładach zapewnia stałą, 
wysoką jakość uzupełnień. 

Doradztwo osobiste

Technika dentystyczna to kwestia zaufania! Zfx troszy 
się zatem o to, aby każda pracownia protetyczna 
mogła korzystać z usług kompetentnego, osobistego 
doradzcy z centrum frezowania. Służy on pomocą tele-
foniczną, a w razie potrzeby odwiedzi pracownię. 

Partnerzy na świecie

Aby być blisko swoich Klientów, firma Zfx oferuje 
dodatkowo sieć partnerów. Każdy z nich dyspunuje 
zespołem specjalistów, którzy doskonale znają wysoką 
jakość technologii CAD/CAM oferowaną przez Zfx. 
W specjalnych showroomach zainteresowane osoby 
mogą na miejscu poznać cały proces cyfrowy. 

Listę partnerów można znaleźć online  
na stronie www.zfx-dental.com

Ponieważ wszystkie etapy wykonujemy sami, jesteśmy w stanie szybko  
i kompetentnie zastosować swoją wiedzę i umiejętności oraz odpowiedzieć 
na każdą potrzebę – nawet na miejscu.
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Zfx Lyon
Raphael Abbou
T +33 (0) 4 72 34 55 40
lyon@zfx-dental.com

Zfx Birmingham
Raymond Otto
T +44 121 559 7172
birmingham@zfx-dental.com

Zfx Italia
Andreas Geier
T +39 0 473 29 16 07
italia@zfx-dental.com

Zfx Moscow
Aleksandr Sokhrannov
T +7 499 243 96 22
moscow@zfx-dental.com

Zfx Berlin
Christian Bredy
T +49 30 51 00 94 42 
berlin@zfx-dental.com

Zfx Ibérica
José M. Rubio Vazquez
T +34 988 241 878
iberica@zfx-dental.com

Zfx Australia
Gary Yeung
T +61 2 8203 1994
australia@zfx-dental.com

Zfx München
Oliver Werschky
T +49 8131 27 52 470
muenchen@zfx-dental.com

Zfx California
Daniel Tay
T +1 760 929 4300
california@zfx-dental.com

Zfx Frankfurt
Uwe Frey
T +49 6181 424 99 20 
frankfurt@zfx-dental.com

FRANCJA

WIELkA BRYTANIA WłOChY ROSJA USA

NIEMCYNIEMCY

hISZPANIA

AUSTRALIA NIEMCY

Centra frezowania Zfx 

Zimmer Pte Ltd
T +65 9337 4150  
sean.powell@zimmer.com
www.zimmerdental.com

Zimmer Dental, China
T +86 21 2211 5180
wei.zhang@zimmer.com
www.zimmerdental.com

Zimmer Dental
T + 40 74 213 202
julio.zamudio@zimmer.com
www.zimmerdental.com

Zimmer Dental
T +1 800 854 7019 (In the US)
T +1 760 929 4300 (Outside the US)
dental.usorders@zimmer.com
www.zimmerdental.com

Zimmer Dental SAS
T +33 1 45 12 35 35
serviceclient@zimmerdental.fr
www.zimmerdental.fr

Zimmer Dental Gmbh 
T +49 761 15 64 70
info@zimmerdental.de
www.zimmerdental.de

Zimmer Dental 
T +41 52 262 73 88
dental.marketing@zimmer.com 
www.zimmerdental.com

Zimmer Dental Italy s.r.l.
T +39 0438 37681
zimmerdental.italy@zimmer.com 
www.zimmerdental.it

Zimmer Dental Ibérica, S.L.U.
T +34 93 846 05 43
marketing.zdi@zimmer.com
www.zimmerdental.es

Zimmer Dental Ltd.
T +972 3 612 42 42
dentalzimmersite@gmail.com
www.zimmerdental.co.il

AZJA PACYFIk ChINY AMERYkA łACIńSkA USA

IZRAELFRANCJANIEMCY

AFRYkA

WłOChY hISZPANIA

Zimmer Dental 

Dystrybutorzy Zfx 

Zimmer Dental

Centra frezowania Zfx 
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Silesia Dental
+48 71 317 51 53
www.silesiadental.pl10
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