
 
 
 
Σας παρουσιάζουμε το νέο 3D Printer της Kulzer:  
cara Print 4.0 
 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την συσκευή cara Print 4.0 - έναν 
3D εκτυπωτή που πληρoί όλες τις προϋποθέσεις για όλες τις οδοντιατρικές εργασίες που βασίζονται 
στα πολυμερή! Ο νέος 3D εκτυπωτής Cara Print 4.0 αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψετε 
τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής οδοντιατρικής, με την καθοδήγηση της Kulzer ως ενός έμπειρου και 
διαχρονικού οδοντιατρικού εταίρου. 

 
 
Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα του cara Print 4.0; 
 
■   Γρήγορος και Ακριβής: Χάρη στην τεχνολογία του Digital Light 
Protection (DLP) με ανάλυση ενός pixel - 53.6μm, ο εκτυπωτής 
προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια από την τεχνολογία 
λέιζερ και από τα περισσότερα άλλα συστήματα DLP.  
 
Για παράδειγμα, οι 3D printers που βασίζουν τη λειτουργία τους 
στην τεχνολογία λείζερ πρέπει να εντοπίζουν και να αποτυπώνουν 
κάθε στρώση - σημείο προς σημείο, γραμμή προς γραμμή. 
Αντιθέτως, η τεχνολογία DLP σας επιτρέπει να εκτυπώνετε 
πολλαπλές εργασίες σε παράλληλο χρόνο! 
 
■ Οικονομικός: Σε σύγκριση με το χειρωνακτική παραγωγή των 
οδοντιατρικών εργασιών, η 3D εκτύπωση παράγει λιγότερα 
απόβλητα και μειώνει τις δαπάνες. Παράλληλα, μπορείτε να 
γλυτώσετε πολύτιμο χρόνο, μιας και όντας συμβατός με το 
διαθέσιμο CAD λογισμικό, ο Cara Print 4.0 είναι πολύ εύκολο να 
ενσωματωθεί στη ροή της εργασίας σας. Το μόνο που έχετε να 
κάνετε είναι να τοποθετήσετε το υλικό μας dima Print (φωτο-πολυμεριζόμενο μονομερές) μέσα στον 
δίσκο και να εκτυπώσετε! Ο δίσκος του εκτυπωτή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 600 εκτυπώσεις το 
λιγότερο, δηλαδή πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αναλώσιμο δίσκο. 

 
 
 
 
 



 
 
Κατανοητή και ανοιχτή ψηφιακή ροή εργασίας 
 
Το λογισμικό cara για 3D εκτύπωση είναι ανοιχτό και συμβατό με τα ανοιχτά STL αρχεία που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στα CAD λογισμικά, όπως για παράδειγμα το Dental Designer™ από την 
3Shape. Το λογισμικό cara Print CAM συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγοράς της συσκευής cara Print 
4.0, χωρίς έξτρα χρεώσεις.  
 
Συμβουλεύουμε τους οδοντοτεχνίτες να χρησιμοποιούν τον εκτυπωτή cara Print 4.0 με τα υλικά dima 
Print της Kulzer και με την συσκευή φωτοπολυμερισμού HiLite® Power - Έτσι, θα πετυχαίνετε πάντα 
ποιοτικά αποτελέσματα και εγγυημένη κλινική αποτελεσματικότητα! 
 
 
 

Εφαρμογές / Ενδείξεις του cara Print 4.0 + 
dima Print υλικών: 
 
■ νάρθηκες / νάρθηκες νυχτός 
■ εξατομικευμένα δισκάρια αποτύπωσης 
■ χειρουργικοί νάρθηκες 
■ οδοντιατρικά εκμαγεία 
■ χυτά (CAD to Cast) 
■ προσωρινές προσθετικές εργασίες  
■ τελικές προσθετικές εργασίες  
■ βάσεις οδοντοστοιχίας   
 
 

 

 
 
 

 
Save the date!  
Dental 2018 
 
Ο 3D εκτυπωτής cara Print 4.0 θα βρίσκεται στην έκθεση της Dental 2018 στο περίπτερο του 
αντιπροσώπου μας για την σειρά cara στην Ελλάδα, εταιρεία M. Bιτσαρόπουλος Α.Ε. 
 
 
Σας περιμένουμε!!! 
 
 
 

http://bit.ly/2pONWEU

