
Przyspiesz pracę  
w gabinecie

Piec do szybkiej krystalizacji,  
synteryzacji i procesu glazurowania.

Programat®

CS6 IPS e.max® Press
nieco ponad 

11min [1]

Making People Smile
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Przyspiesz pracę z IPS e.max

Dzięki nowemu Programat CS6 
można szybciej niż kiedykolwiek 
uzyskać doskonałe efekty  
estetyczne, a także krystalizować  
i synteryzować szybciej niż  
kiedykolwiek wcześniej bez straty 
dla efektów estetycznych.

Przyspiesz pracę z 
najczęściej stosowanym  
materiałem 
pełnoceramicznym  
z dwukrzemianu litu  
IPS e.max CAD [1–2] 

✓ Krystalizacja uzupełnień w nieco 
ponad 11 minut [1]

✓ Łatwe odtwarzanie  wysokiej 
jakości efektów dzięki zaawanso-
wanej technologii wypalania [3]

✓ 10-letnia gwarancja materiałowa

Krystalizacja 

Dość kompromisów –  
estetyka i szybkość; 
zoptymalizowane dla  
IPS e.max ZirCAD 

✓ Użyta technologia próżni  
przyspiesza synteryzację

✓ Wyjątkowy poziom estetyki 
osiągany pomimo krótkiego   
czasu trwania programu

✓ Zoptymalizowany dla bloków  
IPS e.max ZirCAD MT Multi 

Synteryzacja



Stworzony  
dla gabinetów

Nowa technologia zastosowana w piecu 
Programat CS6 gwarantuje, że każdy 
przypadek jest szybko i planowo  
wykonany, co pozwala skupić uwagę  
na pacjentach

Pełna kontrola nad temperaturą, pozwalająca 
uzyskać spójne i wiarygodne rezultaty. Kalibrację 
temperatury można łatwo przeprowadzić na 
miejscu w gabinecie.

Kalibracja 
temperatury

Obsługa Programat CS6 jest prosta i szybka. 
Nowoczesny, kolorowy oraz łatwy w użyciu ekran 
dotykowy jest jasny i bardzo wytrzymały, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do każdego 
środowiska klinicznego.

Kolorowy 
 ekran  

dotykowy  

Dzięki innowacyjnemu mechanizmowi  
otwierania, Programat CS6 przyspiesza proces 
wstępnego suszenia. Ta wyjątkowa funkcja 
strategicznie kontroluje wzrost temperatury  
w  komorze wypalania i suszenie uzupełnień  
od spodu.

Nowość 
Proces  

otwierania  

Stan uzupełnienia w piecu można łatwo 
monitorować, korzystając z optycznego 
wyświetlacza stanu (OSD) u podstawy pieca. 
Wyświetlacz przedstawia stan pracy za pomocą 
kolorów. Wystarczy rzucić okiem, by znać postęp 
prac pieca.

Wskaźnik  
LED 

W Programat CS6 zastosowano nową 
technologię próżni, która przyspiesza proces 
synteryzacji, jednocześnie poprawiając estetykę 
uzupełnień z cyrkonu. Ponadto ta funkcja  
pomaga w optymalizacji procesów krystalizacji  
i glazurowania.

Technologia 
próżni

Kompaktowy design  
pozwala zaoszczędzić 
miejsce 



Otwarty system Dane techniczne

Zasilanie 110 – 240 V~ / 50/60 Hz

Kategoria przepięcia II

Dopuszczalne wahania napięcia ± 10 %

Maks. Pobór mocy 1650 W

Maks. pobór prądu 
(informacyjny)

16 A at 110–130 V~ / 9 A at 200–240 V~

Dopuszczalne dane dla pomp 
innych producentów / maks. 
Wydajność, próżnia końcowa 

250 w /maks. Prąd upływu 0.75 ma / < 50 mbar

Wymiary pieca zamkniętego Głębokość: 494 mm
Szerokość 280 mm / 415 mm (bez / z tacą chłodniczą) 

Wysokość: 450 mm / 573 mm (zamknięty/otwarty)

Wielkość użytkowa komory  
spalania

Średnica: 55 mm 
Wysokość: 40 mm

Maks. temperatura zapłonu 1560°C (2192°F)

Waga 28,5 kg

Ochrona radiowa / 
kompatybilność  
elektromagnetyczna

Przetestowano zgodność elektromagnetyczną

Oprócz zaprogramowanych funkcji dla materiałów  
Ivoclar Vivadent, można z łatwością i niezależnie tworzyć 
programy dla materiałów innych producentów. Bez 
względu na to, jaki materiał wybierzesz, Programat CS6 
przyspieszy pracę w gabinecie.

✓ Prostsze wykonywanie uzupełnień 
dzięki możliwości wielokrotnego 
wypalania 

✓  Łatwe korekty

✓ Najnowocześniejsza podstawka  
do krystalizacji mieszcząca  
trzypunktowy most lub cztery  
pojedyncze uzupełnienia  

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ivoclarvivadent.com/CS6 
lub skontaktuj się z działem Digital Masters.

http://www.ivoclarvivadent.com/CS6


Wykonanie
Użyj najlepiej  
sprzedającej się ceramiki  
szklanej IPS e.max® CAD [4] 

 1

 3
Osadzenie
Zacementuj swoje uzupełnienia 
za pomocą VarioLink® Esthetic, 
światło- i dualnie wiążącego  
cementu kompozytowego

 2 Wypalanie
Dzięki Programat® CS6 [5] możesz 
krystalizować uzupełnienia wykonane  
z IPS e.max CAD w nieco  
ponad 11 minut

Przebieg pracy

[4]  w oparciu o dane sprzedażowe.
[5]  Arnold L., IPS e.max CAD crystallization program durations of  

Programat CS2, CS3 and CS6, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2021.
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