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O Hyperlab é representante de equipamentos e produtos de tecnologia CAD/
CAM. Temos orgulho de estabelecer parceria com as marcas mais bem 
conceituadas no cenário mundial e de trazer para o Brasil as melhores e mais 
modernas soluções em prótese dentária.

Temos convicção de que a tecnologia CAD/CAM não é mais um sonho 
distante, é uma realidade. Mais que isso, defendemos a tendência mundial de 
implantação de sistemas abertos de CAD/CAM, que permitem ao laboratório 
total independência para escolher as marcas de produtos e equipamentos que irá 
utilizar. Dessa forma, oportunizamos a livre automatização dos laboratórios e as 
possibilidades de resultados cada vez mais ousados. 

Para completar as soluções em CAD/CAM, trazemos ao mercado insumos e 
materiais de altíssima qualidade, como a linha de zircônias Dental Direkt da 
Alemanha.

Quem está atento às inovações tecnológicas sabe que muitos materiais 
revolucionários que estão chegando ao mercado odontológico somente 
poderão ser trabalhados pelo processo de usinagem. E nós oferecemos tanto os 
equipamentos quanto os insumos para quem desejar se automatizar e absorver as 
novas demandas.

Com uma postura colaborativa, queremos compartilhar o nosso melhor para que 
os laboratórios ousem, inovem e concretizem.

É essa história que fazemos.
faça parte.
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Indicações:
• Ideal para coroas monolíticas maquiadas e pontes alta-
mente estéticas (até três elementos incluindo molares)

• Veneers (coroa reduzida na vestibular com cutback)

• Inlay, Onlay

98 - SISTEMA ABERTO

Características:
Translucidez: 49%
Densidade: >6.0 g/cm³
Coeficiente de expansão térmica:10,5 10¯�k¯¹
Tenacidade a fratura: 4,8 MPa* m½
Resistência a flexão: 720 Mpa
Módulo de elasticidade: 210 GPa
Temperatura de sinterização: 1.450 °C 
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Indicações
• Coroas e pontes anatômicas (monolíticas) maquiadas

• Copings unitários ou múltiplos para estratificação
• Subestrutura para coroas telescópicas

• Munhão para coroas sobre implante

• Prótese fixa com múltiplos elementos sobre dentes ou 
implantes (Protocolo)

Características:
Translucidez: 40%
Densidade: >6.0 g/cm³
Coeficiente de expansão térmica:10,5 10¯�k¯¹
Tenacidade a fratura: 6 MPa* m½
Resistência a flexão: 1200 Mpa
Módulo de elasticidade: 200 GPa
Temperatura de sinterização: 1.450-1550 °C

98 - SISTEMA ABERTO
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71 - SISTEMA AMANN GIRRBACH

19 - SISTEMA SIRONA
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14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 

Indicações
• Copings unitários ou múltiplos para estratificação

• Veneer (coroa anatômica com cutback na vestibular para 
estratificação)

• Subestrutura para coroas telescópicas

• Munhão para coroas sobre implante
Infraestrutura para pontes fixas com múltiplos elementos

Características:
Translucidez: 35%
Densidade: >6.0 g/cm³
Coeficiente de expansão térmica:10,5 10¯�k¯¹
Tenacidade a fratura: 9 MPa* m½
Resistência a flexão: 1200 Mpa
Módulo de elasticidade: 200 GPa
Temperatura de sinterização: 1.450 °C

98 - SISTEMA ABERTO

71 - AMANN GIRRBACH
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Oferecemos a solução ideal para você individualizar 
suas coroas monolíticas antes de sinterizar com os 
nossos corantes líquidos para zircônia Monolith Zero. 
Use também para colorir os copings de zircônias 
facilitando a estratificação.

• Disponíveis nas 16 cores de dentina da escala VITA, 
cores de efeito translúcidas, incisais e gengivais para 
uma excelente individualização e estética

• Boa profundidade de infiltração na imersão ou na 
técnica de pintura

• Disponivel em frascos de 30 ml e 15 ml

A4

DENTINE E BLEACH (30ml)

Cores da escala VITA®

OM1 OM2 OM3D2 D3 D4

A1 A2 A3 A3,5A

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

03.0113 03.0114 03.0115 03.0116 03.0117

03.0118 03.0119 03.0120 03.0121

03.0122 03.0123 03.0124 03.0125

03.0126 03.0127 03.0128 03.0129 03.0130 03.0130
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dark pink light pink

dark greylight grey

dark brown light brown

VALUE + EFFECT (30ml)

Cores de efeitos

SA1 SA2 SC1

SC2 S0

INCISAL (15ml)

Para individualização oclusal e incisal

VARIO (30ml)

purple yellow

orange blue

graphite

variations liquid

03.0131 03.0132 03.0133 03.0134

03.0134 03.0135 03.0136 03.0137

03.0138 03.0139 03.0140

03.0141 03.0142 03.0143

03.0144 03.0145

03.0145
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D2 D3 D4

A1 A2 A3 A3,5A

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

Características:
• Cerâmica feldspática para estratificação de copings 
de zircônia e stains para maquiagem

• Perfeita compatibilidade físico-química e mecânica 
com a zircônia

• Diversidade de cores: escala VITA, cores de gengiva e 
cores de efeito

• Alta fluorescência, similar ao dente natural

• Stains em diversas cores para maquiagem final da 
prótese monolítica ou estratificada

• Fácil manuseio

• Alto rendimento

DENTINE

20g - Cores da escala VITA®

03.0053 03.005603.0054 03.0055 03.0057

03.0058 03.0059 03.0060 03.0061

03.0062 03.0063 03.0067 03.0068

03.0069 03.0070 03.0071

A4
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E1 E2 E3 E4

effect light ambereffect light grey opal ice-blue opal amber

clear neutral opal effect grey

chroma A chroma B chroma C chroma D

dark brown violet blue grey

snow caramel apricot light brown olive

TRANSPA E EFFECT (20g)

ENAMEL (20g)

G2 dark pinkG1 light pink

GINGIVA (20g)

STAINS (4g)

CORRECTION (20g)

correction powder

03.0072 03.0073 03.0074 03.0075

03.0096 03.0101 03.0102 03.0097

03.0100 03.0099 03.0098 03.0095

03.0076 03.0077

03.0052

03.0093 03.0084 03.0082 03.0091 03.0092

03.0089 03.0094 03.0083 03.0090

03.0085 03.0086 03.0087 03.0088
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GLAZE (4g)

glaze uni

GLAZE LÍQUIDO (30 ml)

glaze liquid

16 dentine (A1 a D4) com 20g cada
4 enamel (E1 a E4) com 20g cada

2 gingiva com 20g cada
3 transpa com 20g cada

3 effect transpa com 20g cada
2 opal com 20g cada
1 correction com 20g

13 stains com 4g cada
1 glaze com 4g

1 glaze líquido com 30ml
1 modelling líquido com 30ml

13 stains com 4g cada
1 glaze com 4g

1 glaze líquido com 30ml

DD NATURE ZR KIT COMPLETO

DD NATURE ZR KIT STAINS

MODELLING LIQUID (30 ml)

modelling liquid

03.0081

03.0079

03.0078

03.0103

03.0104
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aberto
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scanner

• 2 câmeras de 1,3 megapixel

• USB 3.0 de alto desempenho e altissima velocidade de 
processamento das informações

• Kit de escaneamento com base de articulador para diversos 
modelos, multitroquel (multi dye) e calibrador metálico

• Integra-se a qualquer biblioteca de implante padrão Exocad

• Sistema multitroquel incluso (permite o escaneamento de 
vários troquéis simultaneamente)

• Escaneamento da oclusão juntamente com qualquer modelo  
de articulador

• Alinhamento automático

• Captura delimitada a lápis

• Facílimo de utilizar

• Tecnologia sul-coreana
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fresadora

• Precisão de 10 micras na fresagem

• Alta potência nos 5 eixos (200W cada) e no spindle 
(2.500W) - os mais potentes no Brasil

• Compatibilidade com várias marcas de insumos, aceita 
blocos de insumo nos formatos mais utilizados no mundo

• Sistema de segurança avançado

• Menor índice de manutenção: fios com extra-proteção 
e flexibilidade para evitar rompimentos, garantindo uma 
fiação resistente; sistema de conectores individuais que 
podem ser trocados independentemente de maneira ágil 
e simples, preservando a placa-mãe

• Tecnologia alemã, fabricada na Turquia

• Fuso 1.7KW expandível até 2,7KW

• Sistema de irrigação automático

• Software Sum3D (Italia)

Aspirador Renfert 
não utiliza saco de 
resíduos

Laptop 
touchscreen

Kit de chave allen

1 Dsico de 
PMMA 10mm

Kit refratômetro

1 Fresa de 
calibração 2mm

Paquímetro digital

kit de limpeza do 
fuso

Magazine para 
20 fresas
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Apresentação de um novo design 
compacto de componentes elétricos 

para fácil identificação e diagnóstico 
de peças.

Rotulagem cabo para fácil 
reconhecimento e manutenção.

Utiliza servos motores de alta 
resolução com 100W de 

potência cada.

Fabricada usando cabo do encoder 
do motor com taxa excepcionalmente 

alta de tranferencia de dados. Os 
cabos Desina são os mais confiáveis 

para a indústria CNC.

1300W - 2700 watt * 60.000 RPM 
Fabricado pela IMT ©

    * A opção de conexão de Chiller para refrigeração do fuso 
permite aumentar a potência para 2,7 Kw para uso em metais como 
CoCr e Titanium e alto volume de produção. O Chiller usa líquido para 

resfriar o fuso, o que também prolonga a sua vida útil.

Estrutura de monobloco em alumínio 
fresado - maior estabilidade e menor 

manutenção

 Eixo Y
Os trilhos do eixo Y são 

aparafusados diretamente no 
Monobloco proporcionando maior 

precisão de fresagem.

 Eixos A & B - As engrenagens de 
transmissão são menores e mais 
robustas que em outros modelos.
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forno

• Eficiência e tecnologia de alta qualidade

• Compacto, requer pouco espaço

• Dimensões W/H/D, 40x60x40cm

• Capacidade para sinterizar até 20 coroas individuais

• Temperatura máx. 1650 ºC 

• Potência máx. 1300 W.

• Faixa de tensão 220 V - 240 V; 50/60 Hz

• Base de zircônia para sinterização

• Pedra para polir a base de zircônia

• Forquilha extratora da cubeta

• Totalmente seguro

• Tecnologia alemã

Estojo com pérolas 
extras

Bloqueio eletrônico
da porta

Peso 55kgCubeta de 100mm
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•A solução digital ideal de software para odontologia

•Melhor software 3D para design de prótese que existe no 

mercado

•Fácil de usar, resultados rápidos

•Intuitivo, interface amigável

•Tecnologia alemã

software

Coroas 
anatômicas Attachments

Inlays e 
onlays

Copings Trabalho com 
enceramentos

Estruturas de 
pontes

Facetas

Coroas 
telescópicas
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EXOCAD DENTALCAD

O DentalCAD da exocad é um software dentário, ideial para principiantes, como poderoso nas mãos 
de um perito.
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Visualizador
 DICOM

Módulo
de barras

Tecnologia
TruSmile

Módulo
placa oclusal

Módulo 
de provisórios

Módulo criador
de modelos

Biblioteca
de dentes

Articulador
virtual

Escolha entre muitos modulos complementares 
para indicações avançadas.

O software CAD é conhecido por ser rápido e fácil de 
usar, características que reduzem custos de treinamento 
e maximizam a produtividade. O exocad DentalCAD é 
confiável e robusto, mesmo para quem lida com casos 
complexos diariamente.

O exocad DentalCAD é rápido e flexível porque emprega 
resultados das pesquisas mais recentes na área de 
modelagem orgânica. 

MÓDULOS COMPLEMENTARES 

Módulo dentadura 
completa

Smile design
EM DESENVOLVIMENTO

MÓDULOS 
COMPLEMENTARES

Módulo de
implantes



ACESSE 
hyperlab.com.br



TECNOLOGIA EM PRÓTESE ODONTOLÓGICA

siga-nos

atendimento

hyperlab.com.br
@hyperlabcuritiba
/hyperlabcuritiba

hyperlab.com.br
hyperlab@hyperlab.com.br

+5541 30132591
Rua André Zanetti, 301

Curitiba, PR


