Form 2
Impressora 3D
de alta precisão

cpmhdigital.com.br

Compacta

pode ser usada
em espaços pequenos

Alta resolução
Impressão em
até 25 microns

Silenciosa

e sem emissão
de gases

Sistema fechado,

Extremamente
fácil de usar

usuário não terá contato
com a resina

Assista ao vídeo

IMPRESSÃO 3D PARA PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA
A Form 2 torna os ﬂuxos de trabalho digitais de alta precisão
acessíveis para empresas dentárias de qualquer tamanho.

Produção Rápida e Eﬁciente
O Form 2 tem uma grande placa de construção que permite
aos usuários fazer pequenos lotes rápidos ou placas de
construção completas para produção autônoma.

ARCADAS/MODELOS

GUIAS

BIOMODELO

Qtd.

Consumo

Tempo

Qtd.

Consumo

Tempo

Qtd.

Consumo

Tempo

4

53mL

7h 30m

6

54mL

6h 30m

1

160mL

18h 30m

* Simulações feitas em 50 microns na resina dental model.

FLUXO DE TRABALHO

1

Escaneamento

Colete a anatomia do
paciente digitalmente
usando um scanner
intraoral

2

CAD

Importe os dados de
digitalização para o
software CAD onde ocorre
o design virtual

3

Impressão

Importe os arquivos CAD
para o software PreForm
para conﬁguração da
impressão

4

Preparo

Após o ﬁm da impressão
lave e seque as peças

Materiais profissionais
para Odontologia Digital
As resinas da Formlabs permitem que você
produza rapidamente uma gama de produtos
odontológicos, desde guias cirúrgicos até
próteses ﬁxas e alinhadores transparentes.

SG Dental

LT Dental CLEAR

SG é especializada para odonto, sendo

LT Clear resina biocompatível de longa duração,

biocompativel para guias cirúrgicos que podem

sendo de uso indeterminado e muito utilizada

ser usadas até 24 horas em contato com o paciente.

para placas miorrelaxantes e retentores, podendo

COR: Bege

ser esterilizado quimicamente.
COR: Transparente

Dental Model

Grey

Model é uma resina padrão muito utilizada

Uma resina fosca para fazer diversos modelos

para impressão de biomodelos

para aplicações educacionais, análises, e até

COR: Bege

para termoformagem de alinhadores invisíveis e
retentores.
COR: Cinza
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