O melhor

SISTEMA

CAD/CAM
DO MERCADO

FRESADORA

FORNO DE SINTERIZAÇÃO

SCANNER

SOFTWARE

Ouse. Inove. Concretize.

sistema aberto cad/cam
Liberdade de escolha,
melhores resultados.
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PRECISÃO
O scanner captura a
imagem da
moldagem do dente
com exatidão.

INFORMATIZAÇÃO
A partir da imagem
escaneada, o sistema
CAD cria o design
tridimensional da
prótese.

2

INTELIGÊNCIA
O CAM analisa as imagens do
design e cria coordenadas de
fresagem+.
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FINALIZAÇÃO
Cada coordenada
é lida e aplicada
pela fresadora,
que esculpe o
material protético.

SOFTWARE
• 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

SCANNER

• Excelente deﬁnição
• Facílimo de utilizar
• Agilidade de leitura e processamento das
informações
• Sistema multitroquel incluso (permite o
escaneamento de vários troquéis
simultaneamente)
• Alinhamento automático
• Escaneamento da oclusão juntamente com
o articulador
• Robusto, embora compacto
• Tecnologia sul-coreana

FRESADORA

Design retrô disponível em diversas cores

• Precisão na fresagem
• Alta potência nos 5 eixos (200W cada) e no
spindle (2.500W) - os mais potentes no Brasil
Robustez e alto desempenho: capacidade
de fresar até mesmo os materiais de maior
rigidez como resinas e metais.

• Compatibilidade com várias marcas de insumos,
aceita blocos de insumo nos formatos mais
utilizados no mundo
• Sistema de segurança avançado
• Estrutura de monobloco em alumínio fresado maior estabilidade e menor manutenção
• 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

FORNO

• Eﬁciência e tecnologia
de alta qualidade
• Compacto, requer pouco espaço
• Capacidade para sinterizar até 20 coroas
individuais
• Totalmente seguro
• Tecnologia alemã

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 e os metais
Scheftner, ambos 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.

www.hyperlab.com.br
hyperlab@hyperlab.com.br
+55 41 3013 2591
Rua André Zanetti 301, Curitiba, Paraná, Brasil

