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A digitalização
como oportunidade.
Prezado(a) leitor(a),
Com o avanço das tecnologias digitais e a chegada do
CAD/CAM no laboratório dentário, a descrição da profissão
do técnico em prótese dentária mudou drasticamente. Como
pioneiros na tecnologia CAD/CAM dentária, nós participamos
ativamente deste desenvolvimento, sempre garantindo que
nossos clientes se beneficiem da melhor forma possível. Desde
a fundação da empresa, há mais de 3 décadas, trabalhamos
incansavelmente para disponibilizar para laboratórios dentários
em todo o mundo as melhores ferramentas, consumíveis e flu
xos de trabalho possíveis – sempre com tecnologia de ponta e
qualidade máxima.
Acreditamos que o futuro do processo de tratamento odonto
lógico está no espírito de cooperação e na digitalização. Nas
páginas a seguir você encontrará inovações de produtos que
cumprem essa visão. A interligação entre laboratório e consul
tório, além de facilitar seu trabalho diário com mais eficiência
e conforto, é o foco dos nossos novos produtos interessantes
ao longo de todo o fluxo de trabalho odontológico digital.
Com a nossa Ceramill Direct Restoration Solution (DRS, para
abreviar) em combinação com a plataforma AG.Live, queremos
superar as lacunas interdisciplinares existentes entre o labo
ratório e o consultório com a ajuda de tecnologias digitais e
aproveitar as oportunidades do trabalho em equipe digital. A
sua vantagem como nosso cliente e parceiro é sempre o pré-re
quisito básico para a implementação de novas soluções. Afinal,
o objetivo da digitalização deve ser tornar muito mais fácil para
você, como usuário, lidar com a sua infraestrutura digital. Nossa
nova fresadora Ceramill Motion 3 também atende a esse objeti
vo, elevando a experiência do usuário a um novo nível.
Reduzir a complexidade e ajudá-lo a dominar os seus dados –
indo muito além do próprio processo de fabricação das suas
restaurações. Essa é a nossa intenção. Para um futuro odonto
lógico digital que pensa de forma integrada e cooperativa.
Um futuro onde, no final das contas, todos ganham.
Boa leitura descobrindo nossos produtos e inovações –
para a sua história de sucesso digital!

Meus sinceros cumprimentos, Wolfgang Reim
CEO, Amann Girrbach AG
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LEGACY

DE 2005 ATÉ 2022

Você precisa conhecer o nosso passado
para conhecer o nosso futuro.

UM NOVO UNIVERSO DA
ODONTOLOGIA UNIFICADA
ESTÁ À NOSSA FRENTE.

AG Legacy é o que
nos define
bit.ly/AGLiveConTeaser
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2005
LEGACY

O sistema de articulador
líder mundial.
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2008
LEGACY

Primeira produção interna de blocos
de óxido de zircônio para a fresagem por
cópia. O nascimento da peça em bruto de
71 mm para suportes de pontes grandes.
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2009
LEGACY

O primeiro sistema de CAD/CAM
integrado para laboratórios
dentários no mundo.
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2011
LEGACY

Introdução da primeira peça em bruto
Zolid para a fabricação CAD/CAM de
restaurações estéticas de óxido de
zircônio na Ceramill Motion 1.
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2012
LEGACY

A primeira fresadora híbrida
de processamento úmido
e seco no mundo.

9

2013
LEGACY

O primeiro metal sinterizado
CoCr para processamento
a seco no mundo.
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2016
LEGACY

A primeira linha de estratégias
DNA de fresagem no mundo.
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2017
LEGACY

Relançamento do portfólio
de óxido de zircônio existente,
perfeitamente adaptado à
odontologia digital moderna.
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2019
LEGACY

A primeira unidade de serviço
completo para laboratórios
dentários no mundo.
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2021
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ZERO GRAVITY DENTISTRY

A NOVA DIMENSÃO DA
ODONTOLOGIA UNIFICADA!
A digitalização exige mudanças, porém oferece oportunida
des lucrativas. A tendência é clara: a demanda por restaura
ções diretas no caso de restaurações simples está crescendo
cada vez mais. Isso ameaça acabar com as estruturas estabe
lecidas e os limites clássicos entre o laboratório e o dentista.
No entanto, a digitalização é ideal para desenvolver novas
formas de cooperação e proporcionar ganhos, tanto para
os técnicos dentários quanto para os dentistas. Ao mesmo
tempo, o bem-estar do paciente continua sendo o foco.
Para uma interligação ideal entre os dois lados, a Amann
Girrbach desenvolveu a plataforma AG.Live, que oferece uma
gestão de infraestrutura e casos de pacientes com consistên

cia e eficiência antes inatingíveis. Com a plataforma é possí
vel, por ex., oferecer restaurações diretas de alta qualidade
em cooperação com o laboratório. A expertise do técnico
dentário está sempre disponível para o dentista. Mesmo no
caso de restaurações simples, é possível decidir rapidamente
em conjunto se a implementação direta é possível ou se o
especialista no laboratório é necessário.
Todos os produtos novos e a maioria dos produtos já exis
tentes da Amann Girrbach estão integrados na AG.Live, a fim
de garantir um fluxo de trabalho perfeito e um trabalho em
cooperação ideal entre o laboratório e a clínica – para uma
odontologia com leveza (Zero Gravity Dentistry).
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A DIGITALIZAÇÃO VALE A PENA
O principal objetivo da Amann Girrbach é apoiar laboratórios na organização de fluxos de trabalho odontológicos
digitais. Com a plataforma digital AG.Live, esse propósito
atinge uma nova dimensão. A AG.Live ajuda técnicos
dentários a administrar localmente todas as atividades
digitais e a integrar-se com uma rede global cada vez
maior de profissionais odontológicos que trabalham
digitalmente.

Desse modo, a AG.Live permite manter uma visão geral
de todas as atividades digitais – em um mesmo lugar, onde
quer que se esteja e a qualquer momento. Com isso, a
Amann Girrbach deseja promover o surgimento de uma rede
de parcerias, tanto aprimoradas quanto novas. Os integran
tes da rede poderão trabalhar e colaborar de forma mais
eficiente, concentrar-se nas suas especialidades e, assim,
posicionar-se melhor no mercado.

No centro da plataforma, que substitui o portal de clientes
C3 existente até agora, está a gestão de casos de pacientes
– nela, cada caso de paciente é criado, administrado e pro
cessado digitalmente. Os casos de pacientes podem ser com
partilhados com laboratórios parceiros para dar continuidade
ao processamento e, com a introdução do scanner intraoral,
também poderão ser intercambiados entre dentistas e labo
ratórios. Além disso, a integração envolverá não só laborató
rios e dentistas, mas também máquinas e materiais – assim
tornando acessíveis, por exemplo, informações sobre
a disponibilidade de materiais ou, futuramente, também
modos de operação de fresadoras e muitos outros fatores
relevantes de um processo de fabricação dentária.

Com uma abrangência inigualável no mercado, o portal de
gestão rompe com a linearidade dos processos de restaura
ção dentária. Familiarizar-se com casos de pacientes agora
será possível de forma simples e descomplicada, pois o aces
so e o processamento de dados de pacientes serão centrali
zados. A combinação entre fontes de dados até agora sepa
radas gera efeitos de sinergia que beneficiarão os usuários
da AG.Live de forma duradoura, proporcionando-lhes uma
vantagem competitiva palpável. Em uma etapa posterior, a
Amann Girrbach implementará o acesso à "AG Academy",
um portal de treinamento da própria empresa com inúmeros
recursos de formação e aperfeiçoamento, o acesso à assis
tência técnica e à nova loja online AG.Store. A documentação
digital na AG.Live está em conformidade com o Regulamento
de Dispositivos Médicos (MDR).
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GESTÃO DIGITAL DE CASOS

CONECTIVIDADE

GESTÃO DE CONSUMÍVEIS /
INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIO

SUPORTE E BANCO DE DADOS
DE CONHECIMENTO

JOINING FORCES DIGITALLY
Sobre a AG.Live
bit.ly/32DhlFy
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DRS – Direct
Restoration System
O Ceramill DRS em combinação com a pla
taforma AG.Live permite superar as lacu
nas interdisciplinares. Agora, para atender
da melhor maneira possível às exigências
atuais dos pacientes, laboratório e dentista
podem trabalhar perfeitamente em coope
ração, combinar suas habilidades e criar
fluxos de trabalho em comum pressionan
do um botão. O Ceramill DRS Connection
Kit é a base para isso.
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CONNECTION KIT

A BASE PARA O TRABALHO EM COOPERAÇÃO
INTERDISCIPLINAR E SAME DAY DENTISTRY
O Ceramill DRS Connection Kit, composto do scanner intrao
ral Ceramill Map DRS, software de escaneamento e integra
ção AG.Live, expande o fluxo de trabalho CAD/CAM integrado
até o dentista. Dessa maneira, os casos de pacientes podem
ser facilmente compartilhados com o laboratório, com todas
as informações relevantes, e restaurações menores podem
até ser fabricadas no mesmo dia.
Todos os detalhes relevantes sobre o paciente e o caso são
definidos e armazenados na AG.Live. Dados adicionais, como,
por ex., fotos ou imagens de raios X, também podem ser
armazenados na plataforma.

COMPARTILHAMENTO
DE CASOS

Com o scanner intraoral Ceramill Map DRS, a situação do
paciente é rapidamente registrada por via digital no con
sultório. A imagem escaneada também é armazenada na
AG.Live e o caso completo, inclusive a data de fabricação,
é compartilhado com o laboratório. Dessa maneira, ambas
as partes têm a mesma base de informações para trabalhar.
O laboratório realiza a leitura dos dados diretamente no
Ceramill Mind e começa a trabalhar no design, como de
costume. Esta integração digital e o rápido intercâmbio
associado a ela permitem atender o paciente no mesmo
dia, no caso de restaurações simples.

_Possibilidade de atendimento de pacientes
no mesmo dia
_Coleta simples e completa de todas as informações
e dados em um só local
_Compartilhamento de casos de pacientes: uma
visão geral simultânea de todos os pacientes,
dados e trabalhos respectivos
_A base para um trabalho sem impressões e modelos

CONSULTÓRIO

LABORATÓRIO

CONNECTION KIT

INTEGRATED WORKFLOW
* dependendo da distância local entre os dois parceiros
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PRODUCTION KIT

FABRICAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA POSSÍVEL TAMBÉM DURANTE
UMA ÚNICA SESSÃO COM SUPORTE DO LABORATÓRIO
Complementando o Ceramill DRS Connection Kit, o Ceramill
DRS Production Kit permite realizar restaurações individuais
de pontes de até 3 elementos diretamente no consultório,
oferecendo ao paciente uma restauração definitiva com
apenas uma sessão.
O kit é composto por um software CAD/CAM simplificado,
Ceramill Mind DRS e uma pequena fresadora CNC, a Ceramill
Motion DRS. Ambos os componentes estão perfeitamente
integrados no fluxo de trabalho CAD/CAM e garantem resul
tados finais perfeitos. Além disso, o Ceramill DRS Production
Kit é adequado para as exigências de um consultório.
Graças à integração digital através da AG.Live, o laboratório
ainda pode assumir o design e enviar os dados do design de
volta para o consultório, onde a prótese dentária é fabricada.
Além disso, o laboratório pode usar seus conhecimentos
em CAD/CAM para oferecer suporte ao consultório com
aconselhamento, serviço e assistência.
Os trabalhos complexos continuam sendo executados
completamente no laboratório.

_Atendimento de pacientes em uma única sessão
_Componentes perfeitamente coordenados para
um ajuste perfeito
_Suporte do laboratório continua sendo possível
(design, know-how, aconselhamento, assistência)

LABORATÓRIO
RESTAURAÇÕES SIMPLES
e complexas

NO DIA
SEGUINTE

NO MESMO
DIA*

CONSULTÓRIO

Work in Progress

DESIGN – RESTAURAÇÕES
simples
PACIENTE

CONNECTION KIT

NO MESMO
DIA

PRODUCTION KIT

RESTAURAÇÕES
simples

CONSULTÓRIO

DURANTE
UMA ÚNICA
SESSÃO

INTEGRATED WORKFLOW
* dependendo da distância local entre os dois parceiros
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HIGH-SPEED ZIRCONIA KIT

KIT DE ÓXIDO DE ZIRCÔNIO DE ALTA VELOCIDADE:
SINTERIZAÇÃO RÁPIDA E APARÊNCIA NATURAL.
Com o novo kit de óxido de zircônio de alta velocidade, a
Amann Girrbach eleva a sinterização rápida de restaurações
de óxido de zircônio a um novo nível de velocidade e eficiên
cia. Os tempos de sinterização são reduzidos a 20 minutos
com o forno de sinterização de alto desempenho Ceramill
Therm DRS e o óxido de zircônio Zolid DRS especialmente
adaptado a esse processo. Isso corresponde a cerca de um
quinto do tempo necessário até agora para os processos
convencionais de sinterização rápida. E tudo isso sem nenhu
ma interferência nas características mecânicas e ópticas da
restauração. De maneira perfeitamente integrada no fluxo de
trabalho Ceramill, coroas de Zolid altamente estéticas podem
ser realizadas em menos de 90 minutos. Isso permite alta
flexibilidade e fluxos de trabalho eficientes na rotina
do laboratório.

aos clientes com condições gerais definidas e uma taxa de
serviço expresso, tornando os negócios de coroas e pontes
lucrativos novamente.
A sinterização rápida também aumenta a produtividade na
rotina normal do laboratório. Graças à composição ideal dos
kits de óxido de zircônio de alta velocidade, é possível sin
terizar até quatro coroas individuais ou duas pontes de três
elementos em apenas uma etapa. Isso gera mais tempo, fle
xibilidade e aumenta os lucros, uma vez que pedidos grandes
e mais lucrativos podem ser realizados sem interrupção.

O kit de óxido de zircônio de alta velocidade otimiza a lucra
tividade no novo setor de negócios em constante cresci
mento, “Same Day Crown” (ou seja, a fabricação da prótese
dentária em uma única sessão), oferecido por cada vez mais
dentistas. Este serviço pode ser oferecido pelos laboratórios

ZOLID PREPARATION DENT KIT
O kit inclui ferramentas de preparação
perfeitamente coordenadas para o
fluxo de trabalho da Amann Girrbach –
dessa maneira, é possível implementar
com facilidade os parâmetros necessá
rios e obter restaurações com um ajus
te perfeito. Desenvolvido em estreita
cooperação entre o Dr. M. Fischer e o
mestre de prótese dentária B. Votteler.

POLISH-DENT KIT
O kit é ideal para polimento de óxido
de zircônio na boca do paciente. As
cabeças de polimento estão disponí
veis em várias formas e níveis, para
um ótimo polimento de alto brilho
e qualidade de superfície.
Zolid DRS | Amann Girrbach
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A RESPOSTA PERFEITA PARA TODOS OS DESAFIOS
DA TRANSFORMAÇÃO NA ODONTOLOGIA.
CONNECTION KIT

PRODUCTION KIT
CONSULTÓRIO

HIGH-SPEED ZIRCONIA KIT
CONSULTÓRIO

CONSULTÓRIO
LABORATÓRIO

COMPARTILHAMENTO
DE CASOS

ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO

Conecta o laboratório e o consultório através do portal AG.Live
para um trabalho impecável em cooperação interdisciplinar.

FLEXIBILIDADE

Os componentes do sistema oferecem estrutura modular – é possível
começar „pequeno“ e aumentar o equipamento posteriormente.

SEGURANÇA

Sistema CAD/CAM completamente integrado - todos os componentes
de uma só fonte, um parceiro de contato.

O sistema Ceramill DRS está dividido em 3 kits, permitindo
o máximo em flexibilidade no intercâmbio entre o laboratório
e o consultório.

de até 3 elementos diretamente no consultório, oferecendo
ao paciente uma restauração definitiva com apenas uma
sessão.

O Ceramill DRS Connection Kit oferece a base para a coope
ração interdisciplinar, para obter as melhores próteses dentá
rias possíveis na mais alta qualidade.

Composto pelo forno de sinterização Ceramill Therm DRS e
o material Zolid DRS, o kit de óxido de zircônio de alta velo
cidade oferece a base ideal para a fabricação super rápida de
restaurações de óxido de zircônio altamente estéticas.

Complementando o Connection Kit, o Ceramill DRS Produc
tion Kit permite realizar restaurações individuais de pontes

DRS – a história completa
bit.ly/3xa8pFU
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#DigitizeThePerfectFit
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Classic Products
A prótese dentária de ajuste perfeito com o
máximo conforto do paciente – os produtos
clássicos da Amann Girrbach permitem um
manuseio confortável e rápido na transição
do analógico para o digital.
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²artex®

²giroform®

NÃO EXISTE RESTAURAÇÃO PERFEITA
SEM UMA GESTÃO DE MODELO PERFEITA
Uma gestão de modelo sem erros e a maior fidelidade de
detalhes possível durante a transição do mundo analógico
para o digital no escaneamento são fatores decisivos para
um resultado de restauração perfeito. A Amann Girrbach ofe
rece soluções perfeitamente coordenadas e desenvolvidas
especificamente para cada etapa de trabalho.
A cadeia de processos na gestão de modelo vai desde o
registro analógico com o arco facial Artex, passando pela
modelagem com o sistema Giroform, que reduz a expansão
do gesso através de segmentação, permitindo modelos alta
mente precisos, até o sistema Artex para a articulação.
Para gerar uma imagem 3D digital perfeita de um modelo
de dente físico ou uma impressão, é necessário um scanner
inteligente e eficiente, que garanta o máximo em precisão
e confiabilidade. A mais nova geração de scanner da Amann
Girrbach, Ceramill Map 600+, permite usar todos os articula
dores e trabalha, em grande parte, de forma automática. Isso
não apenas reduz as etapas de trabalho manuais no proces
so de escaneamento, como também impede erros
de operação.

Como uma alternativa digital para o arco facial analógico,
o Zebris for Ceramill oferece a mais recente tecnologia de
sensores, inaugurando uma nova dimensão na odontologia
funcional.
O scanner intraoral registra impressões digitais de maneira
rápida e simples, permitindo um fluxo de trabalho completa
mente digital desde o consultório odontológico até o labo
ratório protético. Acima de tudo, o scanner se destaca pela
enorme velocidade, design compacto e facilidade de uso de
primeira classe. Dessa maneira, o tratamento está associado
e um conforto significativamente maior para o paciente.
As etapas de trabalho realizadas após o escaneamento com
a cadeia de precisão da Amann Girrbach (design CAD, pro
dução através de fresamento ou impressão 3D) são perfeita
mente coordenadas – em combinação com os materiais espe
cialmente desenvolvidos e fabricados pela própria Amann
Girrbach, a sua restauração perfeita está garantida.

Fixação
anatomicamente
correta em relação
ao eixo do crânio

Preciso, estável
e comprovado
1000 vezes

Modelos de
precisão – rápidos
e econômicos

O scanner de alto
desempenho para
escaneamento aberto
com articulador

¹ artex® facebow

¹ artex®

¹ giroform®

¹ ceramill® map

FLUXO DE TRABALHO
CLÁSSICO

DESIGN (CAD)
FUNÇÃO VIRTUAL
ENTRADA DE DADOS

ESCANEAMENTO
DE PRECISÃO

¹ ceramill® mind
O software inteligente
para a construção

FLUXO DE TRABALHO
100% DIGITAL

Classic Workflow Scan it like an Artex
bit.ly/3eqMz8K
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Scanner intraoral
O arco facial digital

A NOVA DIMENSÃO DA ODONTOLOGIA FUNCIONAL

Além dos registros dinâmicos dos movimentos, o arco
facial digital oferece outras funções e módulos interessantes,
como, por exemplo, os módulos adicionais arco facial, dinâ
mica e parâmetros de articulação, análise de oclusão digital
e análise de articulador Cerec, que auxiliam o trabalho do
dentista e facilitam a cooperação com o laboratório. Assim,
o sistema JMA Optic fornece a base para praticamente todas
as indicações – desde restaurações individuais até restaura
ções extensas ou férulas. Dados funcionais digitalizados com
precisão permitem mais flexibilidade e reduzem o retrabalho
manual no paciente, graças ao inventário funcional individual.
Através da integração completa no sistema Ceramill, a
Amann Girrbach tornou o arco facial digital Zebris ainda
mais versátil, abrindo uma nova dimensão na odontologia
funcional para dentistas e laboratórios.
O arco facial digital é usado em consultórios para medir com
precisão a posição do maxilar superior do paciente. Em com
paração com o arco facial analógico, os dados são registra
dos digitalmente com a mais recente tecnologia de sensores
óticos. Assim, os parâmetros do articulador já são disponi
bilizados em formato digital e podem ser assumidos direta
mente no sistema de software, sem erros de transferência,
e exibidos no articulador virtual – sem fio e com
apenas um clique.

Estas vantagens convencem os dentistas. "O Zebris for
Ceramill oferece manuseio fácil e fornece importantes parâ
metros específicos da articulação de maneira rápida e digital
para a execução bem-sucedida de próteses", enfatiza o Dr.
med. dent. Thilo Prochnow de Hückeswagen, da Renânia do
Norte-Vestefália, Alemanha.
O resultado com o Zebris for Ceramill é um fluxo de trabalho
simples e seguro, que pode ser integrado de forma rentável
no trabalho quotidiano.
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Design / CAD
O software Ceramill foi desenvolvido de
acordo com a lógica da prótese dentária
e é o ponto central da tecnologia odonto
lógica digital. Integração impecável dos
componentes, segurança do processo e
operação simples garantem o máximo
em conforto e eficiência.
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²ceramill® fds

SERVIÇO 360 GRAUS PARA PRÓTESES TOTAIS
Digital, ajuste exato, excelente estética e rentável – o novo
Ceramill Full Denture System (FDS) da Amann Girrbach
permite atender individualmente a todos os desejos dos
pacientes.
Com a ampliação de diversas bibliotecas dentárias para a
fresagem de coroas e segmentos dentários, o Ceramill FDS
oferece a gama mais ampla de opções para a produção digi
tal de próteses – desde bases de próteses 3D de alta quali
dade e fresadas individualmente em combinação com dentes
pré-fabricados altamente estéticos dos principais fabricantes,
que podem ser adaptados a qualquer situação de maneira
totalmente digital com ajuste basal e oclusal, até coroas e
segmentos de dentes fresados individualmente do material
validado Ivotion, da Ivoclar, o novo processo Ceramill FDS
não deixa nada a desejar. Assim, os usuários beneficiam-se
de fluxos de trabalho integrados e fáceis de implementar,
assim como de materiais validados e processos de tratamen
to coordenados.
Como parte da próxima atualização Ceramill Mind 4.1, serão
implementadas funções novas e exclusivas. O objetivo é ofe
recer aos usuários de Ceramill a mais vasta gama de recur
sos, além de diversos segmentos de custo para a fabricação
interna de próteses removíveis − sempre dentro do compro
vado fluxo de trabalho guiado por wizard (assistente).

_Entrada rentável na produção de próteses dentárias
_Máxima flexibilidade graças às diferentes opções de
design, bibliotecas dentárias e possibilidades de fabricação
_Segurança do processo graças às dimensões de espaço
armazenadas de forma otimizada para um encaixe ideal
entre as coroas dentárias e os segmentos de dentes e a
base da prótese, bem como um encaixe perfeito da base
impressa, tanto nas bolsas periodontais quanto no lado
basal da prótese
_Estética elevada e alta qualidade devido às peças em
bruto multicromáticas validadas Ivotion Dent Multi de
material DCL da Ivoclar. O efeito pérola produz um gradiente de cor harmonioso, o que confere uma estética
elevada aos dentes da prótese. Os discos multicromáticos foram desenvolvidos seguindo o exemplo da natureza, em três camadas: incisal - dentinária - cervical.

²ceramill® fds

CERAMILL FULL DENTURE SYSTEM – POSSIBILIDADE DE SERVIÇO 360 GRAUS PARA
PRÓTESES TOTAIS NO MAXILAR SUPERIOR E MANDÍBULA OU MAXILAR INDIVIDUAL
Missão cumprida: agora, com a possibilidade de também fresar coroas dentárias/segmentos e a opção de utilizar o método
de impressão 3D, o Ceramill Full Denture System oferece a mais ampla gama de opções de todo o ramo para a fabricação de
próteses digitais – desde próteses de alta qualidade fresadas individualmente até tratamentos econômicos a partir da impres
sora 3D. Assim, os usuários beneficiam-se de fluxos de trabalho integrados e fáceis de implementar, além de materiais e fer
ramentas validados para o processamento.

ENSAIO

BASE DE PRÓTESE

OPTION 1

DENTES

OPTION 1

VITA VIONIC Wax + dentes pré-fabricados

OPTION 1

VITA VIONIC Wax

OPTION 2

Dentes pré-fabricados
(Merz Dental, VITA VIONIC, VITA VIGO)

OPTION 2

Monobloco
VITA VIONIC Wax Try-In
ProArt CAD Try-In da Ivoclar

OPTION 2

VITA VIONIC Base, PMMA
Ivotion Base da Ivoclar, PMMA

ESTÉTICA

Coroas dentárias/segmentos fresados indi
vidualmente, Ivotion Dent Multi da Ivoclar

OPTION 3

OPTION 3

COR
VA

ESTÉTICA

NO

NO

OPTION 3

ESTÉTICA

O

S

CLASSIC
PINK
O
T
RT
IMEN

Monobloco 3D impresso

Base de prótese impressa em 3D

Coroas dentárias*/segmentos individuais
impressos em 3D

Todas as opções para ensaios de
cera fresada de alta qualidade ou
PMMA até impressão 3D econômica

Todas as opções para bases de próteses,
desde a fabricação manual com base de
cera até a fresagem direta em PMMA e
impressão 3D econômica

Todas as opções para dentes da prótese
a partir de dentes pré-fabricados ("Padrão
ouro") até coroas dentárias/segmentos fresa
dos individualmente ou em impressão 3D

COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE TEMPO E MATERIAIS: FABRICAÇÃO DE UMA PRÓTESE TOTAL NO MAXILAR INDIVIDUAL
Economia elevada para os usuários de Ceramill, graças à fabricação de próteses digitais no processo FDS.

150 $

Manual

112 $

Coroa dentária e base FDS fresadas
Coroa dentária FDS fresada
e base impressa
Material

PARCEIRO DE
MATERIAIS AUTORIZADO:

Tempo

52 $
0

50

110 $

28 $

260 $
140 $

28 $

80 $
100

150

200

250 $

*Observar as instruções do fabricante sobre o uso de ND
for Ceramill Crowns and Bridges.
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#DigitalPaceForDentalPeace
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COOPERAÇÃO

CONSULTÓRIO

LABORATÓRIO

IN T

E R DIS CIP LIN A R

Produção / CAM
Conforto e eficiência incomparáveis
caracterizam as fresadoras da Amann
Girrbach. Processos de alto desempenho,
diversidade máxima de materiais e indica
ções e uma construção inteligente da má
quina garantem a segurança do processo
em longo prazo.
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²ceramill® motion 3

NEW

DIGITAL PIECE OF MIND
Com a Ceramill Motion 3, a Amann Girrbach entra definitiva
mente na era digital da tecnologia odontológica. A fresadora
inteligente de 5 eixos, que pode ser utilizada tanto no pro
cessamento a seco quanto no processamento em molhado,
combina versatilidade máxima de materiais e indicações e
uma excelente qualidade de produção com todas as vanta
gens de um fluxo de trabalho digital contínuo.
A Ceramill Motion 3 trabalha de forma completamente
autônoma e, por isso, pode produzir continuamente, mesmo
durante a noite ou no final de semana, sem gerenciamen
to. Graças à integração na plataforma AG.Live, os técnicos

dentários têm a possibilidade de acessar a máquina híbrida
inteligente a qualquer momento, a partir de qualquer lugar,
receber pedidos de maneira segura e rápida e monitorar
todas as questões relacionadas à fabricação e ao atendimen
to ao cliente. Além disso, as ferramentas e suportes RFID
integrados garantem segurança máxima no processo e faci
litam muito o manuseio das ferramentas e dos consumíveis.
O lembrete automático dos ciclos de manutenção, reparo e
serviço cria confiabilidade adicional, garante uma longa vida
útil da máquina e libera o operador para se concentrar no
essencial. E o melhor de tudo: através da AG.Live, e com a
ajuda da interligação e dos recursos digitais, ainda é possível
analisar e otimizar continuamente os fluxos de trabalho no
laboratório. Dessa maneira, os recursos são mais bem apro
veitados e os processos de negócios se tornam
mais eficientes como um todo.
Graças à inovadora tecnologia de "carving" e "sculp
turing" (C-Clamp), até mesmo as menores fissuras
na parte frontal do dente podem ser fresadas em
excelente qualidade. Funções de autoatendimento,
produção CAD/CAM e manutenção guiadas, uma
interface direta intuitiva do usuário, gerencia
mento automatizado de ferramentas e suportes,
assim como calibração automática, contribuem
para facilitar ainda mais a rotina no laborató
rio. Com tudo isso, a Ceramill Motion 3 define
novos padrões nos quesitos conforto, qualida
de, segurança do processo, assim como efici
ência de tempo e recursos.

_Acesso às mais inteligentes máquinas
híbridas de 5 eixos do mundo, a qualquer
hora, em qualquer lugar
_Economia de tempo e dinheiro com produção CAD/CAM e manutenção guiadas
_Análise e otimização automáticas de fluxos
de trabalho
_Versatilidade e qualidade de processamento
imbatíveis

READY
FOR
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²ceramill® motion 2

NEW > Mark IV
ceramill motion 2
®

A mais nova geração de máquinas

OFERTA DE ANIVERSÁRIO PARA A REFERÊNCIA EM TERMOS
DE VARIEDADE DE INDICAÇÕES E MATERIAIS
Com sua entrada no mercado em 2012, a fresadora de
5 eixos redefiniu o padrão da indústria para fresadoras
compactas que permitiam um processamento a seco e em
molhado dentro do próprio laboratório. Para comemorar
os 10 anos desta história de sucesso, apresentamos uma
grande atualização de máquina, Mark IV, que atualiza a
máquina com a mais recente tecnologia e oferece três
pacotes de aniversário atrativos: o DRY Package para a
fresagem a seco, o HYBRID Package, que permite o proces
samento em molhado e o processamento a seco, além
do CAPACITY Package, composto por duas fresadoras.

mais eficiência e rapidez e fresar até mesmo as menores fis
suras em excelente qualidade. Equipada com um CLP exclusi
vo e inovador, assim como um conceito de máquinas robusto
e comprovado, a Ceramill Motion 2 garante segurança para o
futuro, é econômica e representa o padrão em qualidade de
fabricação. Agora, é possível escolher entre as três ofertas
de aniversário, dependendo das exigências e necessidades
individuais, a fim de encontrar a melhor solução com o
melhor preço.

Graças à atualização, a fresadora de 5 eixos impressiona
com novas estratégias de fresagem e um novo suporte
aberto de peça em bruto, C-Clamp, para a fresagem dos
mínimos detalhes na parte frontal do dente. Dessa
maneira, os laboratórios podem trabalhar com

DRY
PACKAGE
5X

HYBRID
PACKAGE
5X

CAPACITY
PACKAGE
5X

5X

READY
FOR
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²ceramill® matik

NEW > Mark III
ceramill matik
®

A mais nova geração de máquinas

VERSÃO 3.0 PARA FLEXIBILIDADE MÁXIMA
E MAIS TEMPO PARA A CRIAÇÃO DE VALOR
FLUXO DE TRABALHO NO LABORATÓRIO

READY
FOR

APARELHO CAD/CAM CONVENCIONAL
Tempo de trabalho produtivo:
60%

100%

CERAMILL MATIK
Tempo de trabalho produtivo:
100%
+ PRODUÇÃO DURANTE A NOITE/
FINAIS DE SEMANA

A Amann Girrbach revoluciona a rotina no laboratório digital
com a mais nova unidade de processamento Ceramill Matik
v3.0. A inovadora Full Service Unit combina a estação de pro
cessamento com um sistema de gerenciamento de estoque
totalmente automatizado, um gerenciamento inteligente de
ferramentas e uma unidade de limpeza integrada, que permi
te alternar automaticamente entre os modos úmido e seco.
Assim, a Ceramill Matik trabalha de forma completamente
autônoma e pode produzir continuamente, mesmo durante a
noite ou o final de semana, sem gerenciamento. Desse modo,
o técnico dentário deixa de perder tempo com atividades
secundárias improdutivas, que até então lhe tomavam até
40% de seu tempo de trabalho. Agora, ele pode se concen
trar 100% no essencial: a técnica dentária em si e a criação
de valor no laboratório.

Time is on your side
bit.ly/3grFffu
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O cerne desta solução completa, flexível e sem transtornos
é a nova unidade de comando de 10 eixos. Entre outras coi
sas, ela oferece os inovadores modos de processamento da
geração de máquinas mais recente, assim como a geração
de software mais atualizada, para um processamento ainda
mais rápido e eficiente com C-Clamp e modo "sculpturing".
A estação de processamento se abastece a si mesma com
peças em bruto e ferramentas. Se as peças em bruto forem
emparelhadas com suportes inteligentes com chip RFID, já na
entrada de mercadorias ou diretamente no sistema, a pró
pria máquina busca a peça em bruto correspondente e a traz
para a área de trabalho. As ferramentas da Amann Girrbach
possuem um chip RFID integrado na embalagem, de modo
que a Ceramill Matik também sempre seleciona as ferramen
tas certas e documenta sua vida útil. Assim, a durabilidade
das ferramentas pode ser aproveitada da forma ideal e o
risco de resultados insatisfatórios devido a ferramentas
desgastadas é excluído.

²ceramill® map 600+

HIGH SPEED SCANNING COM PRECISÃO MÁXIMA
O Ceramill Map 600+ totalmente automático, a nova refe
rência em scanner da Amann Girrbach para o escaneamento
de articulador aberto, se destacada pela excelente precisão
para restaurações perfeitas e oferece o suporte ideal para o
técnico dentário durante seu trabalho.
Com este novo scanner de alto desempenho, a Indústria 4.0
chega ao laboratório. O algoritmo de software inteligente
atribui automaticamente o maxilar superior e a mandíbu
la, excluindo a necessidade do escaneamento vestibular e,
assim, até 30% das etapas de trabalho manuais. Através
da placa de suporte universal integrada para todos os tipos
de articuladores comuns, o Map 600+ economiza o tempo
normalmente perdido com a troca de placas, e o controle
inteligente de altura de escaneamento movimenta o objeto a
ser escaneado automaticamente para a melhor área possível
para o escaneamento.

Em paralelo, a Amann Girrbach equipou o Map 600+ com
uma câmera Ultra HD. O sensor industrial 3D altamente sen
sível com tecnologia Blue Light garante uma profundidade
de campo excepcional e assegura uma precisão de escanea
mento de 4 µm. Afinal, para poder aproveitar as vantagens
da digitalização e obter um fluxo de trabalho perfeito, a situ
ação do modelo do articulador real deve ser transformada
em um conjunto de dados com a maior precisão possível.
Além disso, graças ao novo e mais eficiente algoritmo de
cálculo, o tempo de correspondência é reduzido em até 35%,
dependendo da indicação. Dessa maneira, o tempo de espera
ativo de um escaneamento é reduzido em até 25 segundos.
Dependendo da indicação, o Ceramill Map 600+ também
garante economias de tempo entre 15 e 38%.

AutoArticulation

READY
FOR
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#OutOfThisWorld
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Óxido de zircônio
A geração Zolid DNA inicia uma nova era.
Desenvolvida e produzida internamente
para atender aos requisitos mais elevados
de estética, qualidade e economia no seu
laboratório dentário.
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MUDANÇA PIONEIRA NO PORTFÓLIO,
COM FOCO NA FACILIDADE DE USO
Há mais de 15 anos, a Amann Girrbach fabrica peças em
bruto de óxido de zircônio a partir da melhor matéria-prima
disponível no mercado (pó Tosoh) – e a fabricação é realiza
da 100% na unidade na Áustria. A produção começou em
2008, com peças em bruto para a fresagem por cópia. Em
2011, entrou no mercado a primeira peça em bruto da marca
Zolid. Então, o sortimento foi ampliado com a peça em bruto
de 98 mm, no ano de 2015. Hoje, essa peça se estabeleceu
no mercado como padrão mundial.

Para estruturar a área de materiais de CAD/CAM de modo
pioneiro e fácil de utilizar, reduzindo a complexidade para o
usuário, a Amann Girrbach está se concentrando na variante
de 98 mm e transferindo os benefícios do formato D-Sha
pe para o formato 98. Sendo assim, as peças em bruto de
98 mm do portfólio de óxido de zircônio Zolid, além do por
tfólio Ceramill Sintron, futuramente também possuirão uma
moldura de plástico.

SIMPLIFICAÇÃO DO PORTFÓLIO DE MATERIAIS DE CAD/CAM
Para o usuário, isso reduz significativamente a complexidade
na escolha das variantes de formato, mantendo, ao mesmo
tempo, os benefícios da peça em bruto de 71 mm. Isso se
aplica sobretudo à retenção na posição correta e à moldura
robusta de plástico, que evita a formação de lascas e tensões
ao fixar a peça em bruto no suporte. Durante o período de
transição, a Amann Girrbach manterá no sortimento o for
mato D-Shape atual, para que os clientes tenham tempo sufi
ciente para se adaptar à variante de 98 mm com moldura.

Designed to outperform
bit.ly/3n6sXdP
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Além disso, para o relançamento, as peças em bruto de
98 mm apresentam uma nova imagem impressa, e o código
de cores dos diferentes graus de translucidez é preservado,
garantindo a segurança no processamento.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

Marcação da margem para um reposicionamento
ideal na fresadora

Elevada estabilidade do material permite a fresagem
até a margem com segurança máxima

O chanfro na borda do material evita quebras
e otimiza o manuseio diário

Anel de plástico para uma colocação segura
e isenta de tensão no suporte de material

Dimensão padrão de 98 mm para todas
as fresadoras CAD/CAM convencionais

Marcação adicional para a fixação de peças
em bruto multicamadas na posição correta

Zolid Gen-X | CDT Atsushi Hasegawa
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²zolid gen-x

ESTÉTICA PARA TODOS OS CASOS.
Atualmente, as peças em bruto de óxido de zircônio industrial de várias camadas já
fazem parte das tecnologias de ponta comprovadas no mercado odontológico. Elas
garantem a reprodutibilidade simples, rápida e precisa de cor e translucidez na
rotina do laboratório. No caso de porções gengivais adicionais, que obviamente
não podem ser consideradas em termos de cor em uma peça em bruto da cor
do dente, muitas vezes um gradiente de cor “simétrico” ou uniformemente
distribuído não é mais suficiente.
Nestes casos, os usuários podem usar o óxido de zircônio estético e alta
mente resistente Zolid Gen-X com gradiente de cor integrado da Amann
Girrbach. Zolid Gen-X está disponível nas 16 cores VITA, duas cores Bleach
e em todas alturas comuns no mercado: 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 25 mm.

Zolid FX Multilayer | Atsushi Hasegawa

Para atingir o gradiente de cor da porção do dente da maneira ideal, depen
dendo da altura da restauração, em todas as peças em bruto Zolid Gen-X, a
porção de corte foi projetada proporcionalmente à altura da peça em bruto:
quanto mais alta a peça em bruto, mais alta é a porção de corte. A peça em bruto
Zolid Gen-X de 25 mm é um modelo especial – usado preferencialmente para restau
rações implantossuportadas com grande porção gengival.
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²zolid gen-x

Ao dividir virtualmente a peça em bruto Zolid Gen-X 25 mm em 4 áreas
de camadas horizontais, ela se apresenta como peça em bruto de 16 mm
do ponto de vista da coloração – com componente de cor policromático
e monocromático. Com o módulo de encadeamento (“nesting”) Ceramill
Match 2 da Amann Girrbach é possível visualizar a distribuição de cores
subjacente da peça em bruto.

Visualização da distribuição de cores de uma restauração encadeada de
Zolid Gen-X com o software CAM Ceramill Match 2

Zolid Gen-X 25 mm - Restauração REAX antes da sinterização

Devido à distribuição “assimétrica” das camadas da peça em bruto Zolid Gen-X 25 mm, a altura utilizada mais frequentemen
te (16 mm) pode ser aproveitada da maneira ideal para uma coloração boa e direta, graças à maior “distância em relação à
base”. Dessa maneira é possível garantir uma boa base para a estética dos dentes da frente. A porção monocromática pro
longada abaixo do gradiente de cor de 16 mm na peça em bruto permite obter uma boa relação entre estética e uso ilimitado
para uma execução ideal.
Assim, o Zolid Gen-X 25 mm enquanto peça em bruto de óxido de zircônio assimétrico policromático otimiza o resultado
estético em restaurações implantossuportadas com grande porção gengival.

Zolid Gen-X 25 mm - Restauração REAX personalizada com MiYO Liquid Ceramic, Benjamin Votteler (Votteler Dentaltechnik, Pfullingen, Alemanha)

43

The future home
of services
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AG.STORE

VENDAS

ENCOMENDAR ONLINE DE
FORMA SIMPLES E RÁPIDA

DIRETO, PESSOAL, PRÁTICO

CERAMILL M-CENTER

AG ACADEMY

CENTRO DE FABRICAÇÃO
PARA PRATICAMENTE TODAS
AS INDICAÇÕES E MATERIAIS

TREINAMENTOS EM TODO O MUNDO
– ONLINE E NO LABORATÓRIO

DENTAL WORKFLOW
MANAGEMENT PLATFORM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

HELPDESK

ABRANGENTE NO LOCAL

SOLUÇÕES IMEDIATAS PARA
USUÁRIOS CAD/CAM
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²ag academy

DIGITAL DENTAL EDUCATION AT ITS BEST

Inovações de produtos constantes, inúmeros eventos de
treinamento, assim como sugestões dos nossos clientes
e parceiros nos levaram a fundar a AG Academy.

_Treinamentos de alta qualidade em todo o mundo

Agora, vamos ampliar pouco a pouco a oferta dos nossos
treinamentos analógicos através de webinars ao vivo e on
demand, vídeos e muitos outros conteúdos especializados,
a fim de complementar o nosso portfólio de produtos com
uma plataforma de conhecimentos digital. Uma função
essencial da AG Academy será preencher a lacuna interdisci
plinar através dos conteúdos didáticos oferecidos, palestran
tes renomados com experiência acadêmica, treinadores e os
principais líderes de opinião da prática. Ao mesmo tempo,
a AG Academy garante a disponibilidade mundial e os altos
padrões constantes exigidos pela comunidade Ceramill.

_Aprendizado a qualquer hora, em qualquer lugar
e ao ritmo de cada um
_Currículo de CAD/CAM e conteúdos de treinamento
abrangentes com suporte universitário
_Treinadores externos e internos renomados

RESUMO DA GAMA DE SERVIÇOS DA AG ACADEMY

BLOG
CURRÍCULO DE
CAD/CAM
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WEBINARS E
TREINAMENTOS AO
VIVO E ON DEMAND

ARQUIVO DE
VÍDEOS

BLOG

EVENTOS
ESPECIAIS

²ag academy

MÓDULOS DIDÁTICOS E CURRÍCULO DE CAD/CAM
Os conteúdos didáticos são transmitidos aos participantes
através de um programa coordenado com diferentes módu
los e técnicas, como, por exemplo, tutoriais de vídeo e ses
sões de treinamento interativas realizadas por treinadores
AG, especialistas e palestrantes universitários renomados.
Com relevância prática direta, a indústria, institutos aca
dêmicos, assim como laboratórios e dentistas, transmitem
conhecimentos bem fundamentados e validados.
Após a conclusão, inclusive avaliação de desempe
nho, todos os participantes recebem um certificado
oficial, emitido em cooperação com as mais impor
tantes universidades da área odontológica.

BASIC CURRICULUM:
MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

AV / MODELO

ESCANEAMENTO

BANCO DE DADOS

_ Modelo

_ Modelo

_ Preenchimento

_ Zebris

_ Impressão

_ Importação de dados (Zebris)

_ IOS

_ Scanner articulado

_ Indicações

_ Impressão

_ Escaneamento posterior

_ AG.Live

_ Correspondência

_ Materiais

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

CAD

CAM

RETRABALHO/ACABAMENTO

_ Fluxo de trabalho

_ Encadeamento

_ Acabamento

_ Ferramentas

_ Manutenção/Serviço

_ Sinterização/Forno de sinterização

_ Modo especialista

_ Controle do objetivo de aprendizado

_ Ponte

FAÇA PARTE DA AG ACADEMY
A partir de agora, é possível se registrar para receber informações
detalhadas e visualizar os primeiros conteúdos.

Informações sobre
a AG.Academy
bit.ly/3sAoGjT
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SIMPLE.ONLINE.
Ordering material and
accessories is now
even easier with our
new Webshop AG.Store.

ag.store

²ag.store

A NOSSA LOJA AG.STORE ESTÁ ONLINE*
Encomende agora produtos da Amann Girrbach com alguns
cliques e torne a sua rotina de trabalho ainda mais eficiente.

24/7

A AG.Store pode ser acessada 24 horas, todos os dias da
semana, e é completamente
independente da localização.
Você decide quando e onde
deseja comprar.

A AG.Store permite repetir
compras facilmente – sem pesquisas demoradas, diretamente
a partir do seu histórico de
pedidos.

Nunca mais perca prazos porque um produto não está em
estoque. Na AG.Store é possível
visualizar diretamente a disponibilidade do produto, e você
pode escolher imediatamente
uma alternativa que esteja
disponível em estoque.

ACESSO À AG.STORE

PERGUNTAS OU SUGESTÕES SOBRE A AG.STORE

Todos os clientes existentes da Amann Girrbach estão pré
-ativados para a AG.Store. Para poder utilizar a loja, insira o
seu endereço de e-mail e crie uma senha uma vez. Condições
e métodos de pagamento padrão são armazenados automa
ticamente na conta. Além disso, são exibidos os preços de
tabela, assim como os preços específicos do cliente.

Estamos à disposição para receber perguntas e sugestões
em store@amanngirrbach.com.

Para os usuários que ainda não são clientes da Amann Girr
bach, é possível criar facilmente uma conta em "Registrar"
ou criar diretamente um primeiro pedido.

*Para clientes da Alemanha e Áustria, EUA, a partir do começo de 2022; outros países em planejamento
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²ceramill® m-center

O CENTRO DE FABRICAÇÃO PARA TODAS AS INDICAÇÕES E MATERIAIS

O M-Center da Amann Girrbach é o parceiro confiável do
laboratório e oferece um complemento ideal para a fabrica
ção de próteses dentárias.

_Ampla gama de indicações e materiais

Graças a um sistema perfeitamente coordenado de instala
ções de fabricação de alta precisão e portfólio de materiais
exclusivo, o M-Center garante restaurações com a máxima
qualidade.

_Sistema lucrativo de desconto escalonado
(desconto já a partir de 11 unidades)

Técnicos dentários experientes e com formação especial em
CAD/CAM garantem a alta qualidade constante dos produtos,
confirmada através de uma inspeção de qualidade que acom
panha toda a produção.

_Serviço de excelência graças aos técnicos dentários
com formação especial em CAD/CAM

_Sistema perfeitamente coordenado
"made by Amann Girrbach"

_Tempos de fabricação dentro de 24 horas
_Entrega expressa até às 12 h do dia seguinte

_Segurança: 5 anos de garantia

NOVO
CARREGAMENTO DE DADOS RÁPIDO E SIMPLES COM A AG.LIVE
Após o registro na AG.Live, é possível selecionar o Ceramill M-Center como parceiro de fabricação. Em seguida, o caso
do paciente é criado. Após a introdução dos dados de fabricação em formato STL, é possível realizar o carregamento
para o Ceramill M-Center.
Em ambos os casos, uma confirmação do pedido é enviada por e-mail.
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2022 02
900121 PT
hellblau.com

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany | +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com
ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy | +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France | +33 1 799 722 58
france@amanngirrbach.com
NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A. | +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com
BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brazil | +55 41 3052 3400
brazil@amanngirrbach.com
ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia | +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com
CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China | +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com
JAPAN
Amann Girrbach Asia Japan
Kyoto, Japan | +81 75 283 1239

52

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

Reservados os direitos a alterações técnicas e de conteúdo.

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria | +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

