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Rosetta SM - CAD/CAM
Blocos de dissilicato de lítio puro. Alta qualidade estética, com translucidez e opalescência ideais, imitando ao máximo dentes naturais.

Alto valor, mesmo em blocos com maior translucidez. Antes de cristalizar os blocos Rosetta são mais macios, o que desgasta menos 

brocas e agiliza o tempo total de fresagem em 20%. Após a cristalização a resistência é superior que os demais blocos do mercado.

Vantagens Rosetta SM:
• Melhor opção de blocos de dissilicato de lítio;

• Tempo de processamento até 20% menor;

• Maior resistência compressiva;

• Rosetta SM é ideal para as restaurações em

metal-free ou em cerâmica pura.

Aplicações:
• Rosetta SM é um sistema aberto, indicado 

para diversas restaurações, entre elas: Inlays, 

Onlays, Posteriores,  Facetas, lentes de contato 

e Fixa de 3 elementos.

Dimensões

(mm)

Tamanhos

Disponível nos tamanhos:

SM Embalagem

Cores disponíveis



Blocos em dissilicato de lítio. Liberdade de translucidez. Com os blocos 

Amber Mill você escolhe a cor. A translucidez é atingida de acordo com a queima de 

cristalização. Efeitos opalescentes vivos. Fluorecência natural. 

Vantagens:

• Estrutura física densa, com alta resistência mecânica de 450 MPA após a cristalização;

• Blocos livres de translucidez, se torna HT, MT, LT ou MO de acordo com a temperatura;

• Fluorescência única em blocos de dissilicato de lítio;

• Alto efeito opalescente;

• Restaurações com alta estética até sem caracterização.

O Amber Mill agora na versão com encaixe para Ti Base L ou S.

Tabela de Cristalização Recomendada

Amber Mill

Amber Mill Meso

B

ºC

S

min.
     t             

ºC / min.

T

ºC

H

min.

VAC. 1 ºC / 

VAC. 2 ºC

L

ºC
tL*

400

*A câmara de queima não deve ser aberta durante o resfriamento a longo prazo.

3.00 15.0060

HT

MT

LT

MO

HT

MT

LT

MO

HT

MT

LT

MO

815

825

840

860

550/815

550/825

550/840

550/860

21.50

22.05

22.20

22.40

690

Cores disponíveis



ZirkOM - Aesthetic. Translucent. Color.

Blocos fabricados a partir da melhor matéria prima disponível no mundo (Japan), com prensagem isostática e estabilização com Y-TZP. 

ZirkOM está disponível em 5 formatos diferentes, para os sistemas CAD/CAM mais utilizados por laboratórios e clínicas, no Brasil e no 

mundo. Blocos em todas as alturas, ideais para diversos casos do dia-a-dia do laboratório, desde lentes até fixas e implantes.

São 5 tipos de blocos que variam em resistência, coloração, translucidez e multicamadas, veja abaixo:

TRANSLUCIDEZ

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

APLICAÇÃO

57% na incisal até 43% na cervical

900MPa na cervical até
600MPa na incisal

Todo tipo de trabalho

COLORAÇÃO A1 Multi e Bleach W2 Multi

ALTURAS 16mm, 25mm.

SISTEMAS OP, ZZ, AG, SI

TRANSLUCIDEZ

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

APLICAÇÃO

35%

1450Mpa

Copings e estruturas

COLORAÇÃO Incolor

ALTURAS 12mm,14mm, 16mm, 20mm e  25mm

SISTEMAS OP, AG, ZZ e SI

• Bloco HS – High Strenght
A maior resistência compressiva em zircônia ideal para copings e estruturas.

• Bloco SHT – Superior High Translucent
Alta translucidez e alta resistência aliadas. Possibilita trabalhos posteriores monolíticos maquiados e estratificação estética em anteriores.

Coroas e fixas totais (Monolísticas), copings, 
estruturas, coroas unitárias e fixas.

Incolor e Multi

TRANSLUCIDEZ

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

APLICAÇÃO

42%

1100Mpa

COLORAÇÃO

ALTURAS
12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 

25mm e 30mm.

SISTEMAS  OP, ZZ, AG e SI

• Bloco 3D – Multi-Camadas, Multi-Resistência, Multi-Translucidez
A verdadeira zircônia UNIVERSAL. O único bloco que proporciona alta resistência na cervical, ideal para protocolos, com translucidez 

inigualável na incisal. Surpreenda com a beleza das monolíticas.



Resistência à fratura (MPA)

Translucidez

Dureza Vickers

Tenacidade à fratura

Módulo de Elasticidade (GPa)

CET (20.900ºC)(/ºC)

SHT

1100

42%

1250 HV10

6,5 MPa.m1/2

200

10,6X10-6

Propriedades Zircônia ZirkOM

Programas de Sinterização

Quantidade de elementos

T1 (ºC)

RAMPA 1 (ºC)

T2 (ºC)

MANUTENÇÃO (min)

RAMPA 2 (ºC/min)

T3 (ºC)

MANUTENÇÃO (min)

RESFRIAMENTO (ºC)

T RESFRIAMENTO (ºC/min)

HS SHT 3D

A

25

20

900

10

10

1530

120

900

10

A= 1-3 Elementos
B= Fixas 4-6 Elementos
C= Fixas mais de 6 elementos

B

25

10

900

20

5

1530

120

900

10

C

25

5

900

30

3

1530

120

900

10

A

25

20

900

10

10

1530

120

900

10

B

25

10

900

20

5

1530

120

900

10

C

25

5

900

30

3

1530

120

900

10

A

25

5

900

10

2

1530

120

900

8

HS

1450

35%

1250 HV10

6,5 MPa.m1/2

200

10,6X10-6

3D

600    900

57    43%

1250 HV10

6,0 MPa.m1/2

200

10,6x10-6

Incolor
(Utilizar líquidos de coloração)

Blocos disponíveis nas cores:

3D
(Multi resistência e Multi translucidez)



Brocas Dianox para Cerâmicas e Dissilicato de Lítio
Características:
• Incrível precisão e detalhes na fresagem;

• Altíssima durabilidade;

• Diamantação uniforme em toda superfície.

24-21024-310 24-10424-406 1.0 mm1.0 mm (SB12) 0.4 mm (T6HD)0.6 mm

24-21224-313 24-11024-412 1.2 mm1.35 mm (SB12s) 1.0 mm (T3)1.2 mm

24-22624-317 24-11424-414

24-11824-422

2.6 mm1.75 mm (CP12s) 1.4 mm (T2)1.4 mm

1.8 mm (T1)2.2 mm

Aplicações:
• Dissilicato de lítio;

• Cerâmicas feldspáticas;

• Demais cerâmicas híbridas.

Sistema VHFSistema AGSistema SI MCXL Sistema SI MCX5

Cód.Cód.Cód. Cód. TamanhosTamanhosTamanhos Tamanhos

Fresas CAD/CAM para Zircônia, PMMA e Ceras
Fresas de tungstênio com incrível durabilidade.

Características:
• Alta durabilidade;

• Incrível poder de corte;

• Grande variedade de modelos.

Aplicação:
• Zircônia;

• PMMA;

• Ceras.

K4 0,6mm

K4 0,6mm

VZB0314

VZB0314A

24-205 0,5 mm

24-12124-441 K4 0.3 mm

S1/S2 0.3 mm

6 mm

T6 HD- 0.3 mm0,5mm

VZB0607

VZB0607A

24-202 0,5 mm

24-206 1,0 mm

24-12224-442 K4 0.6 mm

S1/S2 0.6 mm

3 mm

6 mm

T3 - 0.6mm1,0mm

VZB1014

VZB1016A

VZB2016

VZB2020A

24-203 1,0 mm

24-207 2,0 mm

24-204 2,0 mm24-12324-443

24-124

K4 1.0 mm

S1/S2 1.0 mm

K4 2.0 mm

S1/S2 2.0 mm

3 mm

6 mm

3 mmT2 - 1.0 mm2,5mm

T1 - 2.5 mm

Cód.Cód. Cód. NomeCód. TamanhosNome MandrilNome

Sistema VHFSistema AG Sistema ZZSistema MCX5



Kera Disc
Kera Disc é um bloco de metal a base de Cobalto Cromo, livre de berílio e níquel, para fresagens em máquinas de CAD/CAM.

Características:
• Anticorrosivo e  biocompatível.

• Para coroas e pontes, abutments e implantes suprassuportados.

• Facilidade na soldagem (plasma ou laser).

• Excelente dureza vickers de 285.

Código

Medidas (mm)

Sistema

10-908

98x8

Co Cr W Si Mn Fe Outros

61,65 1,6127,75 0,258,45 0,2 <0,1

10-910

98x10

OPEN ZZ

10-912

98x12

10-915

98x15

10-913

98x13

10-916

98x16

10-815

95x15

Composição Química

Propriedades mecânicas

0,2% Elasticidade limite (MPa)

Flexibilidade Ductil (%)

Elasticidade (GPA)

Resistência Elástica (Mpa)

Densidade (g/cm³)

Temperatura de fundição (°C)

Coeficiente de Expansão
térmica (CET) entre 25-500°C

Dureza Vickers (HV 10/30)

Dimensões (mm)

Tipo (ISO 22674)

375

14,7

240

525

8,55

-

14,5

285

ø98x3

 Tipo 4

Aplicação:
• Técnica de Fresagem em CAD/CAM.

Discos de cera ArtWax para CAD/CAM

Cera sintética para fabricação de modelos utilizando fresadora CAD/CAM.

Características:
• Queimam sem deixar resíduos;

• Ideal para utilização com técnica de injeção de cerâmica;

• Até 30 elementos por disco podem ser fresados.

Código

Produto

Médidas (mm)

Cor

05-602 05-603 05-604 05-605 05-606

10mm 12mm 16mm 20mm 25mm

ArtWax Disc OP

Azul

05-620 05-622

13 mm 20 mm

ArtWax Disc AG

Azul

05-610 05-611 05-612 05-613

10mm 16mm 20mm 25mm

ArtWax Disc ZZ

Azul

7

10-920

98x20

10-925

98x25



InSync é um sistema cerâmico universal para zircônia e dissilicato de lítio. Simples utilização, proporciona resultados fantásticos de caracterização.

Stains e Glaze altamente fluorescentes, fundamental em trabalhos estéticos para imitar ao máximo dentes naturais. Stains e Glaze em pasta para 

uma aplicação facilitada.

Kit Starter Cerâmicas 4 
potes + 1 líquido

Kit Starter Stains & Glaze 6 
potes + 1 líquido

Produto ProdutoCódigo Código

Starter Kit

Dentina A2

Incisal 57

Opal

Dentina Opaca A2

Modelling Liquid

Starter Kit

Orange

White

Blue

Shade A

Shade B

Glaze Paste

Glaze Liquid

22-9991

22-0451

22-0654

22-0702

22-0301

22-0803

22-0002

23-0822

23-0824

23-0826

23-0833

23-0834

23-0819

23-0800

Secagem

(min)

Temp. Inicial

(ºC)

Temp. Final 

(ºC)

Início do 

Vácuo (ºC)

Elevação

(ºC/min)

Manutenção

(min)

Vácuo

(ºC)

Resfriamento

(min)

Dentina 1

S t a i n / G l a z e 
pasta

6

6

400

400

450

600

40

45

765

730

1

1

Sim

Sim

6

6

InSync Ceramic System



MiYo
O sistema de acabamento MiYo é a solução para os laboratórios e clínicos que desejam realizar texturas e efeitos nas restaurações. O 

processo de aplicação é muito simples, igual ao de um Stain ou Pintura/Maquiagem. Porém o material de MiYo permite criar texturas e 

efeitos em trabalhos monolíticos, o que antes só era possível através de aplicação de cerâmica ou de desgastes manuais.

Vantagens do sistema:

• Identificar formas, cores e texturas antes 

mesmo da queima, sem surpresas;

• Pastas de estruturas com viscosidade única, 

ideal para adicionar ou modificar texturas na 

superfície;

• Adicionar fluorescência, translucidez 

e opacidade. Modificar contraste e 

profundidade;

• Rápido processo de aplicação, garantindo 

mais produtividade no dia-a-dia;

• Menor contração que cerâmica. Maior 

estabilidade de cor;

• Controlar valor, tom e croma;

• Encontrar a cor ideal com facilidade.

Componentes do sistema:
24 potes de MiYo e 1 líquido, desenvolvidos para criar restaurações monolíticas em dissilicato de lítio e zircônia.

• Stains com alta opacidade para reproduzir mamelos;

• Stains com média opacidade para criar efeito de “Halo” nas margens incisais;

• Stains translúcidos para replicar a translucidez da incisal e cervical;

• Pastas de estrutura para criar textura e pequenas correções. Estas pastas contém material de estratificação que se auto-glazeiam 

durante a queima, porém, mantém o detalhe da superfície. As pastas de estrutura possuem um efeito de luz similar a estratificação, 

porém, com espessura mínima de até mm, ideais para restaurações monolíticas.



Explicação das massas

Translucent

Pastas translucidas e stains das 
matizes A, B, C e D para efeitos e 
aumento de valor.

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
caracterização 
de acordo
com a escala 
Vita Classic

Para
individualizar a 
área cervical

Para
individualizar a 
área cervical

Para
individualizar a 
área cervical

Para individualizar 
áreas
interproximais

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Redução de 
valor e efeito de 
profundidade

Aumento de 
valor sem
perder
translucidez

Aumento de 
valor sem
perder
translucidez

Modificar
outros MiYo 
Color para
uma cor
mais quente,
amarelada

Modicar outros 
MiYo Color com 
tons de 
vermelho / 
violeta.



Mamelon

Halo

Pastas com alta opacidade, sem fluorescência para imitar mamélos naturais.

Pastas semi opacas com baixa translucidez para imitar o efeito de halo nas áreas incisais.

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

Copiar o efeito 
de halo nas 
áreas incisais

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

Copiar o efeito 
de halo nas 
áreas incisais

Copiar
mamélos
naturais dos 
dentes

MiYO Structure

Translúcido, 
quando não 
é necessária 
alteração de 
cor

Como um
Bleach,
aumenta o 
valor

Similar a um 
efeito Enamel 
59

Color
Pastas opacas com baixa translucidez para caracterizações específicas.

Imitar efeitos 
de esmalte, 
calcificação, 
manchas, 
cúspides

Criar efeitos de 
trinca ou
descoloração

Pó para
imitar trincas 
ou manchas



Similar a um 
efeito Opal 
Azul

Similar a um 
efeito Opal 
Vermelho

MiYO HT Structure
Pastas com alta temperatura para flexibilidade. Permite a aplicação anterior de HT em dentes, e 
posterior de baixa nas gengivas, para que não tenha alteração na segunda queima.
Translúcido, 
quando não 
é necessária 
alteração de 
cor

Similar a um 
efeito Enamel 
59

Translucent
Os MiYo Pink Color Translucent são cores básicas, sem fluorescência, ideais para caracterização de 
papilas e áreas alveolares, além de vasos sanguíneos.

Cor base para 
áreas grandes

Cor base para 
áreas grandes

Veias e vasos 
sanguíneos

Cor básica 
para áreas 
alaranjadas, 
próximas a 
cervical e
áreas de raiz



Opaque

Cores opacas não fluorescente para individualizar interno e externamente os MiYo Color
Translúcidos. Podem ser misturados para resultados mais naturais em uma queima.

Rosa claro 
para 
contraste
de áreas

Utilizado 
como cor 
base, ou 
áreas mais 
claras

Tom alaranjado 
para 
contraste e 
caracterização

Tons de 
roxo para 
contraste e 
caracterização

Ideal para
contraste e
caracterização

Ideal para
contraste e
caracterização

Structure Pink

Materiais semi translúcidos com coloração para criar o formato e texturas na superfície. A
naturalidade de profundidade é alcançada com apenas 0,1mm de espessura.

Tom de rosa 
que não altera 
as cores
aplicadas
anteriormente

Cor avermelhada 
que escurece 
levemente as 
cores aplicadas 
anteriormente

Rosa
esbranquiçado 
para clarear
as cores
aplicadas
anteriormente

Pó para
inserir dentro 
das pastas 
transparentes

Coloração 
mais escura 
para machas 
ou veias

Coloração 
mais escura 
para machas 
ou veias



IMPRESSORAS 3D

Sonic Mini 4K

Sonic Mighty 4K

Com a impressora 3D Sonic Mini 4K você vai obter resolução de 35µm e 722 PPI, com 

uma grande área de impressão de 13cm por 7,5cm, produzindo modelos altamente 

detalhados, exatamente iguais ao seu desenho, independente do tamanho impresso.

Essa é a impressora que vai revolucionar as áreas de impressão em laboratórios de 

prótese e clínicas odontológicas.

Utilizando a tecnologia de LCD monocromático, o LCD da Sonic Mini 4K funciona por 

mais de 2.000 horas de uso.

• Excelente confiabilidade e rapidez;

• Volume de impressão:13.3x7.5x13cm;

• Resolução XY 35μm - Resolução Z 10μm;

• Luz: 405nm. ParaLED Matrix 2.0;

• Velocidade de impressão: 80mm/h.

Com uma área de impressão estendida de 9,3“ e um eixo Z de 22 cm, a Sonic Mighty 

4K permite que os fabricantes imprimam construções maiores e mais ambiciosas que 

correspondem exatamente aos seus designs.

Mas isso não é tudo. O Sonic Mighty 4K imprime modelos em qualidade 4K, oferece 

impressão de alta resolução a 52 µm e dá vida às suas criações mais ambiciosas com 

detalhes incríveis.

• Operação: Painel de toque de 2,8 pol.

• Especificação de LCD: LCD Mono 4K de 9,3 “

• Fonte de luz: 405 nm ParaLED Matrix 2.0

• Resolução XY: 52µm

• Espessura da camada: 0,01-0,30 mm

• Velocidade de impressão: 80 mm / hora

• Volume de impressão: 20 x 12,5 x 22 cm



IMPRESSORAS 3D

Sonic 4K

Sonic 4K XL

ULTRA-ALTA-Resolução de 3840 x 2160 3D Sonic 4K você vai obter resolução de 

35µm e 722 PPI, com uma grande área de impressão, produzindo modelos altamente 

detalhados, exatamente iguais ao seu desenho, independente do tamanho impresso. 

Impressora profissional 4K para laboratórios de prótese e clínicas odontológicas. 

Utilizando a tecnologia de LCD monocromático, o LCD da Sonic 4K funciona por mais 

de 2.000 horas de uso, imprime a 1 seg por camada!

• Excelente confiabilidade com eixo Z de trilho duplo;

• Volume de impressão:13.3x7.5x13cm;

• Resolução XY 35μm - Resolução Z 10μm;

• Luz: 405nm. ParaLED Matrix 3.0;

• Velocidade de impressão: 90mm/h;

• Tela Touch Screen de 5 polegadas.

Especialmente fabricado para a indústria odontológica, o Sonic XL 4K da Phrozen 

oferece uma área de impressão espaçosa de 8,9 ”, 45% maior do que o Sonic 4K, 

permitindo que você crie modelos dentais com a precisão de que você precisa.

Com velocidades de impressão de até 90 mm por hora, a Sonic XL 4K oferece maior 

produtividade, permitindo a impressão de vários modelos de uma vez.

A impressora vem com o software Formware Slicer para ajudá-lo a editar e projetar 

seus modelos dentais.

• Resolução XY: 50 µm;

• Velocidade de impressão: 90 mm / hora;

• Espessura da camada: 0,01 - 0,30 mm;

• Peso da impressora: 19,5 kg.



SCANNER DOF

Vantagens:

• Arquivos escaneados e transferios diretamente para o Exocad;

• Articulador diretamente na base, escaner de oclusão;

• Escaneamente de modelos troquelados;

• Escanear diretamente a moldagem, sem o modelo de gesso;

• Escaneamento de Modelo de Gesso em 30s;

• Abutments e casos com implantes;

• Delimitação de bordos à lápis;

• Precisão de 10 μm;

• Escaneamento de Moldagem: • Escaneamento de marcação á lápis:



Torne a sua operação de impressão 3D muito mais simples com esse sistema de limpeza com 2 tanques. O sistema de vórtice 

agita o agente de limpeza com grande força, limpando a bandeja de impressão e também as peças impressas.

Vantagens:

• Limpeza completa e total da plataforma e da peça;

• Escolha de tempo de limpeza e de qual tanque irá ser usado;

• Possibilidade de utilizar limpeza “suja” e “limpa”, gerando economia de agente de limpeza;

• O agente de limpeza (álcool isopropílico ou outro) pode ser usado por  muito mais tempo;

• Encaixe universal para diversos tipos de material;

• Modo de operação altamente facilitado.

Acesse o vídeo com o link:

https://bit.ly/tornado3d

ou pelo QR code acima.

Tornado Sistema de Limpeza 3D



Phrozen Cure V2

Phrozen Cure Luna

Phrozen Cure XL

• Alta capacidade interna para grandes volumes de impressão, com

   29.5 x 29.5 x 45cm;

• Três ondas de cura com 365nm, 385nm, 405nm para realizar a finalização   

   das camadas internas, médias e externas por completo;

• Devido as diferentes faixas de onda, também realiza a fotopolimerização 

   de resinas compostas;

• Bandeja que gira 360°, eliminando pontos cegos;

• 150w de potência.

• Três ondas de cura com 365nm, 385nm, 405nm para realizar finalização 

   das camadas internas, médias e externas por completo;

• Devido as diferentes faixas de onda, também realiza fotopolimerização 

   de resinas compostas;

• Bandeja que gira 360°, eliminando pontos cegos;

• 60W de potência;

• Capadidade interna de 17.5 x 14 x 18.5 cm.

• Grande quantidade de espaço para curar modelos maiores;

• Sem pontos cegos: com plataforma giratória de 360°, todas as partes do 

   seu modelo curarão sem dificuldade;

• Fácil de usar: basta colocar os seus modelos na unidade, definir o tempo, 

   apertar o botão Iniciar e pronto;

• Chega de curas irregulares: Cure Luna garante a cura de TODOS seus 

   modelos de maneira uniforme e adequada.



TR250LV

Model

Model

Aqua

WW Rapid 
(Laváveis
em água)

21-259

21-402

21-258

21-403

21-401

21-318

21-255

21-256

21-257

21-253

1Kg

1Kg

1Kg

1Kg

1Kg

500g

1Kg

1Kg

1Kg

1Kg

Grey

Grey

Black

Yellow

Skin

Lilás

Green

Blue

Grey 4K

Grey

Press &
Cast

21-206

21-406

Azul
Turquesa

Verde

500g

500g

AA TempProvisório

21-312

21-313

21-314

21-310

A1

A2

A3

BL

500g

500g

500g

500g

Modelos

Calcináveis

Resinas Código Frasco Cor

DD GuideGuia cirúrgico

FlexFlex

GengimaskGengiva

21-311

21-407

21-405

Transparente

Transparente

Rosa

500g

500g

500g

BB Base

CC Tray

21-315

21-316

21-317

Rosa claro

Rosa escuro

Azul

500g

500g

500g

Base de PT

Moldeira

Provisório

Modelos

Calcináveis

Guia Cirúrgico

Flex

Gengiva

Base de PT

Moldeira
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