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Inleiding

Een LaserBridge, ondersteund door 4 implantaten

LaserBridges zijn door implantaten ondersteunde frames.  Gemaakt van 
kobaltchroom (CoCr) met CE-markering geven ze het tandtechnisch ontwerp 
nauwkeurig gestalte.
 
Deze bruggen voor schroefbevestiging hebben een superieure pasvorm, 
omdat de implantaatposities opgenomen worden met een zeer nauwkeurig 
contactscansysteem.  

Een hypermodern lasersmeltproces - een additieve productietechniek die ook wel 
lasersinteren genoemd wordt - bouwt het frame laag voor laag op.  Daarna worden 
de posities voor de implantaataansluitingen uitgefreesd.

Scanservice beschikbaar
Wij bieden u voor LaserBridges een scan- en productieservice die net zo simpel is 
als tot drie tellen:

1. U Freepost™ uw model en wax-up ontwerp.

2. Wij scannen uw werkorder en produceren uw LaserBridge.

3. U ontvangt uw LaserBridge per koerier.

Na in-lab polijsten
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De productiemethode

LaserBridges worden 
op additieve wijze 

geproduceerd. 

Een hypermodern 

lasersmeltproces, dat 

soms ook lasersinteren 

genoemd wordt, bouwt 

elk frame op in een serie 

laagjes van elk 0,030 mm 

dikte.

Een krachtige laserbundel 
wordt gericht op een plat 
vlak van metaalpoeder, 
in dit geval CoCr met CE-
markering. De beschenen 
oppervlakken smelten 
samen tot een dun 
massief laagje.  Dan wordt 
een tweede laag poeder 
over de eerste gelegd, 
waarna de laser het 
volgende laagje van elke 
LaserBridge produceert. 

Wanneer alle laagjes 
opgebouwd zijn, worden 
de aansluitingen gefreesd 
om de implantaten perfect 
te laten passen. 

•	 Zeer precieze pasvorm 

•	 Vaste prijs per implantaatondersteuning

•	 Prachtige occlusale detaillering

•	 Alle bruggen zijn ontdaan van spanningen om de 

nauwkeurigheid te verhogen

•	 Uitstekende porseleinaanhechting

•	 Geen nikkel, cadmium of beryllium aanwezig*

•	 Ontwerpen kunnen gestuurd worden vanuit een aantal 

open CAD-systemen

•	 Interstitiële details opgenomen

•	 Gefabriceerd in overeenstemming met  ISO 13485

•	 Volledig door Renishaw in het Verenigd Koninkrijk 

gemaakt, van kobaltchroom met CE-markeringed cobalt 

chrome

De voordelen

LaserBridge frame
* Volgens het door de fabrikant gerapporteerde nikkelgehalte en de toegestane afwijking BS EN ISO 22674:2006
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Informatie over Renishaw
Renishaw is een gevestigd wereldleider in machinegerelateerde technologie, met een sterke historie van innovatie in 
productontwikkeling en productie. Sinds de oprichting in 1973 heeft het bedrijf toonaangevende producten geleverd die 
processen productiever maken, productkwaliteit verbeteren en op rendabele wijze automatisering brengen.

Een wereldwijd netwerk van dochterondernemingen en distributeurs biedt een uitstekende service en ondersteuning.

Producten zijn onder meer:

•	 Additieve vervaardigingssystemen, zoals lasersmelten, vacuümgieten en spuitgieten voor ontwerp, prototype en productie

•	 Vooruitstrevende materiaaltechnologiën met toepassingen in diverse gebieden

•	 Tandtechnische CAD/CAM scanning en freessystemen, en centrale productie van tandtechnische structuren

•	 Encodersystemen voor zeer nauwkeurige terugkoppeling van lineaire, hoek- en rotatieposities

•	 Opspansystemen voor CMM’s (coördinatenmeetmachines) en meetsystemen

•	 Werkstukinspectiesystemen op basis van vergelijkend meten

•	 Dynamische Positionering en landmetingsystemen voor toepassing in extreme omstandigheden

•	 Laser- en ballbarsystemen voor kwaliteitsmeting en kalibratie van machines

•	 Medische producten voor neurochirurgische toepassingen.

•	 Tastersystemen en software voor opspannen, gereedschap instellen en inspecteren op CNC-bewerkingsmachines

•	 Raman spectroscopiesystemen voor niet-destructief materiaalonderzoek

•	 Tastersystemen en software voor metingen op CMM’s

•	 Styli voor meettasters op CMM’s en bewerkingsmachines

Bezoek onze website voor wereldwijde contactgegevens: www.renishaw.nl/contact
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