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Programat CS6

Productomschrijving
Met behulp van de Programat CS6 combinatie-oven worden
tandheelkundige
keramische
materialen
snel
gesinterd,
gekristalliseerd en geglazuurd. Deze moderne, compacte oven is
specifiek ontwikkeld en geoptimaliseerd voor gebruik in de praktijk
van tandartsen die werken met CAD/CAM. Dankzij de innovatieve
technologie van de verwarmingskamer kunnen restauraties die zijn
vervaardigd met blokken tot maat B55, in de kortst mogelijke tijd
worden verwerkt. Dankzij het nieuwe openingsmechanisme wordt het
voordroogproces geoptimaliseerd en versneld; de warme lucht stijgt
op vanuit de verwarmingskamer en droogt de restauratie van onderaf.
Bovendien wordt het afkoelproces van de restauratie versneld,
aangezien de opgewarmde verwarmingskamer wordt gesloten door
het
innovatieve
mechanisme.
Vanwege
de
compacte
verwarmingskamer en het nieuwe openingsprincipe worden de
programmatijden voor materialen van Ivoclar Vivadent aanzienlijk
verkort en daarmee wordt tevens de verwerkingstijd in de tandartspraktijk tot een minimum
teruggebracht. Vanwege het vacuüm tijdens het sinterproces - uniek in de tandheelkundige wereld kunnen de programmatijden voor IPS e.max ZirCAD-materialen aanmerkelijk worden verkort.
Tegelijkertijd is de esthetische uitstraling van de restauraties aanzienlijk hoger dan die van restauraties
die worden vervaardigd in andere chairside ovens. Het vacuüm is nodig voor de reeds geïnstalleerde
sinter-, kristallisatie- en glazuurprogramma's. Naast de vooraf geïnstalleerde programma's voor
materialen van Ivoclar Vivadent kunnen ook programma's voor materialen van andere fabrikanten heel
gemakkelijk worden verwerkt.
Indicaties / Contra-indicaties
Belangrijkste
toepassingen:
Contra-indicaties:

Sinteren van zirkoniumoxide (bijvoorbeeld IPS e.max ZirCAD)
Kristalliseren van IPS e.max CAD
Glazuren van keramische restauraties
Conventionele veneerkeramiek (bijvoorbeeld IPS Style, IPS InLine)
en materialen die niet zijn afgestemd op de oven

Producteigenschappen

Voordelen

Superspeed
kristallisatieprogramma

Ongeveer 30% sneller dan het Speed-kristallisatieprogramma
van de Programat CS2, dus een nóg snellere vervaardiging van
IPS e.max CAD-restauraties met een consistent hoge esthetiek

Vacuüm voor sinterprogramma's

Snelle vervaardiging van IPS e.max ZirCAD LT- en MT Multirestauraties met een esthetische uitstraling die gelijk is aan die
van 9-uurs sinterprogramma's

Accurate temperatuurbeheersing

Zorgt voor hoge kwaliteit en esthetische uitstraling van de
restauraties
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Kernboodschap
Speed up your practice
"Versnelling in uw praktijk"
Overige productkenmerken
-

Open systeem: Vooraf geïnstalleerde programma's voor materialen van Ivoclar Vivadent en
gemakkelijke aanmaak van programma's voor materialen van andere fabrikanten
Ruimtebesparend ontwerp: Vraagt slechts weinig ruimte dankzij de compacte afmetingen
Mogelijkheid van temperatuurkalibratie in de praktijk: Consistente kwaliteit en esthetische
uitstraling van de restauraties
Plaats binnen het assortiment
De Programat CS6 is gepositioneerd in het topsegment (boven de
Programat CS3) en vervangt de Programat CS4.
Belangrijkste concurrenten
Fabrikant

Product

DentsplySirona

CEREC SpeedFire

Leveringsvormen
- Programat CS6 110-240V/50-60Hz
In het document 'Leveringsvormen' is een gedetailleerd overzicht terug te vinden van alle
leveringsvormen.
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