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DentElite este alegerea potrivită pentru soluțiile de printare 3D de ultimă generație
și pentru un succes inegalabil.

Misiunea laboratorului DentElite este să ajute cabinetele și clinicile dentare din România să 
exceleze în epoca stomatologiei digitale.

Combinăm echipamentele noastre de ultimă generație cu materiale premium și expertiză 
pentru a ușura trecerea clienților noștri la serviciile digitale, oferindu-le oportunitatea să 
genereze creștere și profitabilitate prin folosirea stomatologiei digitale.

Your Dental SOLUTION
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2.
PMMA printat

5.
Rășină calcinabilă

6.
Ceramică presată

3.
Modele
Gutiere

7.
Ceramică hibridă printată

4.
Guide
Wax Up

8.
Proteze

9.
Compact Clear Aligner

10.
Lucrări protetice
definitive
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LUCRĂRI PRINTATE DIN RĂȘINĂ ACRILICĂ
PMMA printat

• Lucrări provizorii PMMA

• Set up-uri printate pentru validare

• Încărcare imediată

• Mock-up motivațional

• Lucrăm atât după amprente digitale, cât și clasice
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Modele
Model printat 3d cu bonturi fixe sau detașabile.

Gutiere
Gutiere printate 3d
pentru bruxism,
de albire sau contenție.
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Cu model printat sau gutieră printată 
WAX UP

GUIDE
Pentru gingivectomie și implantologie ghidată
(deocamdată doar print)

4



ISSUE #1 / MONTH 2018

7

Elemente calcinabile 

Pentru diverse tipuri de lucrări și materiale (ceramică presată, peek, metal etc.)

RĂȘINĂ CALCINABILĂ
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Pentru coroane permanente, inlay-uri, onlay-uri și fațetelor dentare.
CERAMICĂ PRESATĂ
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• Estetică excelentă datorită unui raport echilibrat de opacitate și transluciditate

• Tendință scăzută de îmbătrânire și decolorare datorită absorbției foarte scăzute a apei

• Acumulare scăzută a plăcii datorită suprafeței netede

• Confort ridicat datorită sensibilității scăzute la frig și căldură

• Material prietenos cu dinții antagoniști - ideal pentru coroane susținute de implant

• Formarea minimizată a cariilor secundare datorită unei legături adezive ridicate,
cu compozite de scurgere

• Biocompatibilitate ridicată datorită solubilității foarte scăzute în apă - prin urmare nu 
este citotoxic, nu este genotoxic, nu este toxic, nu irită și nu sensibilizează

Material hibrid având la bază ceramica pentru printarea 3D a coroanelor unice 
permanente, inlay-uri, onlay-uri și fațetelor dentare.

CERAMICĂ HIBRIDĂ PRINTATĂ
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Proteză din rășină printată protocol cu full digital sau digital-analog.
PROTEZE
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COMPACT CLEAR ALIGNER
“Sistem ortodontic transparent”

ESTETIC
• Gutierele sunt transparente, astfel purtătorul poate să trăiască în confort maxim pe toată 
durata tratamentului.
IGIENIC
• Gutierele sunt mobilizabile, astfel spălarea dinților se realizează în mod obișnuit.
Din două în două săptămâni se schimb gutierele, astfel nu se pot forma plăci bacteriene 
CALCULABIL
• Datorită tehnologiei 3D, tratamentul se poate urmări pas cu pas. Un mare avantaj este 
planificarea digitală, astfel se poate știi din prima numărul gutierelor, durata și costul 
tratamentului.
SIGUR
• În timpul activităților sportive, purtarea aparatului este perfect sigur.
MOBILIZABIL
• În viață apar evenimente când purtarea unui aparat ortodontic este neplăcut. Într-o astfel 
de situație se poate demonta temporar cu ușurință.
PRECIS
• Datorită tehnologiei CAD CAM aparatele sunt realizate cu precizie maximă, în totalitate 
digital, astfel gutierele se potrivesc perfect pe dinții pacienților.
COMOD
• Purtătorul după câteva ore nici nu observă prezența aparatului.
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LUCRĂRI PROTETICE DEFINITIVE

Lucrări pe bonturi protetice

PE SUPORT METALIC
• Metalo-ceramică Weiser 1/2
• Metalo-ceramică semifizionomic 3/4
• Metalo-ceramică total fizionomic
• Părți mobilizabile proteze scheletate
• Armătură proteză

PE SUPORT DE ZIRCONIU
• Zr+ceramică Weiser 1/2
• Zr+ceramică total fizionomic

Lucrări protetice fixate prin înșurubare 

PE SUPORT METALIC
• Metalo-ceramică înșurubată total fizionomică
• Abutment personalizat
• All on 4, all on 6, overdenture

PE SUPORT DE ZIRCONIU
• Zr înșurubat total fizionomic
• Zr înșurubat Weiser 1/2
• All on 4, all on 6
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CONTACT

Email: office@dentelite.ro

Telefon: 0741529918

Adresă: Strada Lungă 155, Livezeni 547365

Web: www.dentelite.ro


