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DeguDent CAD/CAM 

System i jego elementy 

 

• Skaner i oprogramowanie 

• Brain xpert – frezarka i CAM 

• Brain MCXL – frezarka i CAM 

• Cercon clean – wyciąg do odsysania pyłu 

• Heat duo – dwufunkcyjny piec do synteryzacji 

 

 



Skaner i oprogramowanie 

D900 
 4 kamery, 5.0 Mega Pixels 

 Blue LED Technology 

 kolorowe skanowanie 

 Ultra High Accuracy (15 microns) 

 czas skanowania: 15 sec (19 sec)  

 Dental System Premium 

D800/D810 
 

 2 kamery, 5.0 Mega Pixels 

 Red laser technology 

 skanowanie tekstury 

 Ultra High Accuracy (15 microns) 

 czas skanowania: 25 sec (30 sec)  

 Dental System™ Premium 

D700/D710 
 

 2 kamery, 1.3 Mega Pixels 

 Red laser technology 

 High Accuracy (20 microns) 

 czas skanowania: 25 sec (30 sec) 

 Dental System™ Premium 

 

D500 
 

 2 kamery, 1.3 Mega Pixels 

 Red laser technology 

 High Accuracy (20 microns) 

 czas skanowania: 50 sec (55 sec) 

 Dental System™ Standard 

 



Dostępne moduły: 

 

• Dental system standard lub premium 

• Abutment Designer 

• Implants Bars and Bridges 

• Removable Prosthesis 

• Model Builder 

• Orthodontics 

Skaner i oprogramowanie 



Zastosowanie Standard-

Version 

Premium-

Version 

Korony pojedyncze + + 

Mosty  + + 

Anatomical copings and framework  + + 

Full anatomical crown  + + 

Full anatomical bridge  + + 

pojedynczy wax up/ Wax up most + + 

Inlay / Onlay / most inlayowy  + + 

Licówki  + + 

Multi-layer crowns and bridges  - + 

Digital Temporaries - + 

Virtual Diagnostic Wax-ups  - + 

Post & core  - + 

Teleskopy + + 

Łączniki indywidualne  Add-On Add-On 

 Belki i mosty na implantach N/A Add-On 

Removable partial design  Add-On Add-On 

Model Builder Add-On Add-On 

Orthodontics  Add-On Add-On 

Dental System standard i premium 

Skaner i oprogramowanie 



Wet 

Dry 

- strategia dwóch frezarek 
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- strategia dwóch frezarek 
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Dlaczego strategia dwóch frezarek? 

 

• Proces produkcji pod kontrolą 

• Jednoczesne frezowanie w dwóch materiałach 

• Ochrona zdrowia pracowników przy obróbce CoCr 

• Niższe koszty wejścia w technologię CAD/CAM poprzez możliwość 

zakupu osobno 

 

 

 

- strategia dwóch frezarek 



Sprawdzona technologia 

Nowoczesny design  

Nowe oprogramowanie –  

                                 Brain CAM i PRO 

     – unikalna precyzja 



 
• praca w suchym materiale, proces wyspecjalizowany przez  DeguDent  

• frezarka do ciecia tlenku cyrkonu, tworzywa PMMA i wosku; 

• ilość osi 3+1: możliwość wykonania prawie wszystkich form geometrycznych, 

łącznie z podcieniami 

• konstrukcje do 16 punktów;  

• elektromagnetycznie ułożony napęd i inne sprawdzone 

   elementy przemysłowe gwarantują najwyższą jakość. 

     – unikalna precyzja 



 
Nowa generacja silników w  brain xpert: 
 

•  tak drogie silniki są z reguły używane w wysoce precyzyjnych frezarkach     

    przemysłowych  

•  silnik liniowy gwarantuje duże przyspieszenie i stałą dużą prędkość cięcia; 

•  bardzo małe zużycie mechaniczne  

•  jedyny w swoim rodzaju w tym segmencie cenowym; 

 

     – unikalna precyzja 



Nowoczesny 

bezdotykowy silnik 

liniowy 

o wysokiej dynamice, 

sterowany polem 

magnetycznym, 

funkcjonuje prawie bez 

zużycia 

mechanicznego 
Bezpośredni system 

pomiaru kontroluje 

przez cały czas 

pozycję 

wrzeciona 

frezującego i reguluje 

pozycję frezów 

     – unikalna precyzja 



 

Parametry techniczne: 

• czas frezowania 1 czapki < 7 min (most 3pkt.);  

• stała duża prędkość cięcia; 

• bezpośredni system pomiarowy;  

• permanentna kontrola pozycji frezu;   

• bezpośrednie wyrównywanie najmniejszych odchyleń; 

• dokładność pomiaru 195 mikronów (0,195 µm);  

• automatyczna wymiana pomiędzy 9 różnymi narzędziami  (frezy 0,5; 1; 2 mm); 

• ich żywotność to ok. 200 punktów, bez kontroli użytkowania frezów. 

 

     – unikalna precyzja 



Cechy  Korzyści 

Dowolne ustawianie w 

kostce  

Średnio 40% więcej punktów w 

dysku, dowolne ustawianie łączników  

Automatyczne 

większe nachylenie 

kostki  

Optymalizacja 4. osi  

Automatyczne 

dostosowanie tempa 

frezowania  

Szybszy, bezpieczniejszy proces  

Frez 0,5mm   

do Cerconu & wosku 

Do frezowania szczegółów 

anatomicznych  



Cechy Korzyści 

Materiały DeguDent Sprawdzona jakość, potwierdzona 

certyfikatami  

Cercon art,  

3Shape, 

& exocad  

Import plików 

System otwarty,  

Większy zakres użycia systemu  

DeguDent  

Szablony frezowania 

Sprawdzona jakość prac; zakres 

zastosowań: korony, mosty, korony 

teleskopowe, łączniki indywidualne 2 

elmentowe 



Pro Cechy Korzyści 

Import plików STL Większa użyteczność systemu 

Kreowanie własnej 

strategii frezowania 

Otwarty na różne zastosowania 

Symulacja frezowania 

3D 

Wizualna kontrola procesu 

frezowania dla prac kompleksowych  

Ustawienia 

indywidualne różnych 

użytkowników  

Możliwa indywidualna konfiguracja 

różnych parametrów dla każdego 

użytkownika  





•System 3 osiowy 

•2 silniki sterujące 

•Frezowanie na mokro 

•Narzędzia  

•Diamenty 

•frezy 

 



Brain® MC XL 

 
• Frezowanie dwoma wiertłami – średnio 12 min frezowanie 

jednego punktu 

• Adaptowane do materiałów f. DeguDent –  

–  Crypton i Celtra  

• Z wyłączeniem ZrO2 

 



Cercon clean 

Wyciąg do odsysania pyłu  

z frezarki brain xpert 



Piec do synteryzacji tlenku cyrkonu i CoCr 



 

Dane techniczne:  
• 4 elementy grzejne   

• max. osiągana temp.: 1.650°C  

• 30 programów: wpisane programy do cyrkonu i CoCr oraz 20     

   miejsc na programy własne 

• Dostępna opcja bez przyłączania argonu  (tylko do synteryzacji        

  cyrkonu) 

• Elementy odporne na wysoką temp. do 1800°C 

Czas programów do synteryzacji:  

• Cercon base ca. 5 h / ca. 2.5 h (speed)*  

• Cercon ht ca. 5.5 h / ca. 3 h (speed)*  

*mosty 8-punktów (normalny)/ do 6 punktów (speed)  

 

 



Cechy urządzenia do synteryzacji 

 ZrO2  
 
• Drzwi bez przyłącza do argonu   

• Pojemnik do szybkiej synteryzacji 

• Pozycjoner   

• Kuleczki do synteryzacji Al2O3  



Cechy urządzenia do synteryzacji 

CoCr  
 
• Drzwi z przyłączem do argonu  

• Pojemnik do synteryzacji Cryptonu (Sinter Bell) 

• Kuleczki do synteryzacji (akcesoria) 

 



Ważne informacje przy synteryzacji: 

 Argon : jakość 4.6 
• Szybkość dostarczania: średnio 1l/min 

• Ciśnienie:  ca. 1,5 bara  

• Koszt: 0,00175€/l => średnio 0,42€/Cykl 

 

 

Cykl synteryzacji:  
• średnio 1,5 h nagrzewanie 

• Ok. 1,5 h czas utrzymania 

• Ok. 1,5 h studzenie 

 

 

Po procesie synteryzacji licowanie identyczne jak dla CoCr  

   



  – wysoce translucentny tlenek cyrkonu     

• 3 kolory: white, light, medium  

• Dysk Ø 105mm  

• 15, 20, 25 i 30mm grubości 

• Struktury pełnoanatomiczne i struktury do licowania 

ceramikami Cercon ceram kiss, Cercon ceram love 

• Struktury do 16 punktów   

• Temperatura synteryzacji o. 1500oC 

(Cercon heat Plus P8) 

 

-  materiały 
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     – zachowawcza preparacja 

Cercon ht struktury anatomiczne malowane 

Cercon ht licowany 

Minimum occlusalwall 

thickness:0.5 mm, includinga 

0.1 mm reservefor adjustments 

Conservative circular 

preparation,minimum  

wall thickness: 0.4 mm 

Marginal 

region,minimum  

wall thickness: 0.2 mm 



Cercon Base i Cercon HT 

 

• proces produkcji certyfikowany przez DEKRA 

• ziarna ZrO2 wielkości 300 nanometrów 

• jednakowa gęstość w każdym miejscu na krążku  

• ciągłe prace badawcze nad rozwojem produktu 

• monitoring kliniczny i bogata dokumentacja medyczna 

-  materiały 



Zalety systemu:  

 

• Wsparcie techniczne dwóch dużych firm Degudent i 3Shape 

• Materiały marketingowe dla lekarzy 

• Innowacyjne materiały Cercon HT, Crypton, Celtra 

• Bezpłatne szkolenia 

• Elastyczny wybór systemu z uwagi na duży wybór skanerów i oprogramowania 

• Praca w oparciu o pliki STL 

• Certyfikowane materiały 

• Skaner zastępczy w przypadku awarii w ciągu 24h 

• Frezowanie w Silesia Dental w momencie awarii frezarki 

 

 

DeguDent CAD/CAM 


