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cara i500
De ideale keuze voor intraoraal scannen.

Product Informatie

cara i500
De overstap naar digitaal is eenvoudig met de juiste keuze.

Voor een perfect passende restauratie is een hoge precisie
van de afdruk een absolute voorwaarde. Hierbij kunnen
digitale gegevens helpen en de perfecte basis vormen.
De intraorale scanner cara i500 is dan ook ideaal
om de eerste stappen te zetten in de
digitale tandheelkunde.

WORD EEN EXPERT
IN AFDRUKKEN MAKEN –
Maak indruk met expertise
Hoe beter de afdruk, hoe beter de
restauratie. Daarom biedt Kulzer niet alleen
een breed scala aan hoogwaardige producten
voor het maken van afdrukken, maar ook verschillende
manieren om kennis over het maken van afdrukken te vergroten.
Wij ondersteunen tandartspraktijken met een gestructureerde set instructies en nuttige
tips over onze producten en het gebruik ervan. En helpen zo dentale professionals op
een goede en betrouwbare manier hun werkzaamheden uit te voeren.
Bel of mail ons voor meer informatie over tips&tricks boekjes, (hands-on) presentaties
en beschikbare instructievideos.

Intraorale scanner met lichtgewicht handstuk
voor poedervrij scannen in kleur.

cara i500 is de intraorale scanneroplossing van Kulzer waarbij een gedigitaliseerde database
de samenwerking tussen tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria mogelijk maakt.
Het geeft tandartsen de mogelijkheid om digitale tandheelkunde te ontdekken.

Digitale expertise en de jarenlange ervaring van
Kulzer met het maken van afdrukken,
garanderen een hoge procesbetrouwbaarheid.

■
■
■

Eenvoudig in gebruik door snelle scanresultaten
dankzij twee high-speed camera's en intuïtieve
scansoftware.

■
■
■
■

Accuraat en waarheidsgetrouw; precisie voor
een breed scala aan indicaties in open
3D-bestandsformaten (.stl, .obj, .ply).
Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
info-benelux@kulzer-dental.com

Laagdrempelige instap in digitale tandheelkunde
maakt nieuwe, aantrekkelijke behandelopties
mogelijk.
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Aaneenschakelen van processen voor een
optimale integratie in de digitale workflow van
tandartspraktijk en laboratorium.

cara i500
Simply impress(ion)ing.

Zowel de tandartspraktijk als het laboratorium hebben profijt van digitalisering.
De cara i500 biedt maximale flexibiliteit voor behandelings- en productieprocessen.
Hierbij zijn de zeer nauwkeurige digitale data de gemeenschappelijke basis voor een breed
scala aan indicaties.
■
■

Giving a hand to oral health.

■
■
■
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Proﬁteer van nieuwe behandelopties.
Verbeter het comfort en de ervaring voor de patiënt.
Trek nieuwe patiënten aan door innovatieve afdrukoplossingen.
Onderscheid u van andere tandartspraktijken.
Beoordeel direct de kwaliteit van uw preparatie.
Verbeter de nauwkeurigheid.
Behandel meer patiënten door grotere efﬁciëntie.

Individuele abutments
Inlays & onlays
Solitaire kronen
Veneers
3-delige implantaatbruggen

■
■
■
■

Tot 5-delige bruggen
Orthodontie
Chirurgische boorsjablonen
Studiemodellen

Focus op de dingen die tellen in uw tandartspraktijk:
het leveren van goede mondzorg.

Digitale precisie ontmoet procesbetrouwbaarheid.

Focus op de dingen die tellen in uw laboratorium:
uw vakmanschap.

De cara i500 intraorale scanner biedt een aantrekkelijke start voor het maken van digitale
afdrukken met alle voordelen op het gebied van nauwkeurigheid, efficiëntie en productiviteit:

cara i500 zorgt niet alleen voor een hoge nauwkeurigheid en ultramoderne afdrukken.
Als onderdeel van de digitale workflow in het laboratorium biedt het betrouwbaarheid.
Onze digitale experts en onze helpdesk staan voor u klaar om u te ondersteunen.

Steeds meer tandtechnici stappen over op CAD/CAM waarbij gewerkt wordt met
additieve en subtractieve productietechnieken. Van het samenwerken met een
tandartspraktijk die ook gedigitaliseerd is, zal het laboratorium veel profijt hebben.

■
■

■
■
■
■

Hoge precisie in combinatie met hoge detailweergave.
Een betrouwbaar en stabiel proces en regelmatige software-updates tegen zeer lage
gebruikskosten.
Afdrukken maken op elk gewenst moment.
Eenvoudig in gebruik, standaardiseren van de werkstroom.
State-of-the-art technologie voor een aantrekkelijk prijs-prestatieverhouding.
De scanner is eenvoudig te bedienen voor u en uw assistent.

■
■
■

Eén knop om te
starten en te stoppen zo eenvoudig is het.

■
■

■

Kleine tip en poedervrij
scannen maken het
scanproces aangenaam
voor de patiënt.

Dubbele focus: 2 high-speed camera's
zorgen voor snelle scanresultaten en
afbeeldingen met hoge resolutie dankzij
snelle video based scans.

Geoptimaliseerde digitale processen voor het lab.
Tandartspraktijk en laboratorium blijven samen toekomstbestendig.
Compatibiliteit en ﬂexibiliteit door open .stl, .obj, .ply-gegevensformaat.
Eenvoudige download van de gedigitaliseerde gegevens in de CAD-software.
Begin snel met het ontwerpen van de restauratie, zonder verzendkosten, tijdverlies
en opslagvereisten.
Eenvoudige en veilige communicatie tussen tandarts en laboratorium via digitale
gegevens.

Antje Casimir,
Global Product Manager Chairside Restorations
“Door zijn jarenlange ervaring is Kulzer een
expert op het gebied van precisie afdrukken.
cara i500 is de perfecte digitale aanvulling
op ons portfolio met een breed scala aan
indicaties en het mogelijk maken van
nieuwe behandelingsmogelijkheden.”

Dr. Natalie Nöller,
tandarts en trainer bij Kulzer
“De werking van scanner en
software is zeer intuïtief - zelfs een
beginner in intraoraal scannen
zal snel succes ervaren.
Bovendien maakt het lichte
gewicht van het handstuk het
scannen erg comfortabel.”

Intuïtieve scansoftware
en soepele scanroutines
zorgen voor directe
zichtbaarheid van het
afdrukresultaat.

Upload bestand

Eenvoudige en veilige communicatie
tussen tandartspraktijk en laboratorium
dankzij de geïntegreerde cloudoplossing
voor het delen van bestanden met het
gewenste laboratorium.

Bestand opslag

Het open systeem kan de
bestanden exporteren als
.stl, .obj, of .ply voor
gemakkelijke verwerking
en ontwerp.

Nauwkeurige scans in
kleur voor eenvoudig
onderscheid tussen zacht
weefsel, tandplak en
tanden.

Lichtgewicht handstuk met
uitstekende wendbaarheid
voor meer comfort voor
patiënt en tandarts.

Bestand opslag

Ontdek
cara i500:
kulzer.nl/cara-i500

Download bestand

