
CEREC Primemill 
Doskonałość osiągana z łatwością

To jest ten moment
Nowy wymiar stomatologii cyfrowej w gabinecie

Użytkownicy systemu CEREC powiedzą Ci, że 
przejście do środowiska cyfrowego było dla 
nich świetną decyzją, ale zanim ją podjęli, rów-
nież mieli swoje wątpliwości. Czy wszystko prze-
biegało sprawnie od samego początku? Nie.  
Czy byli w  stanie nauczyć się swobodnie po-
sługiwać tą technologią? Zdecydowanie tak.  
A co z jakością odbudów? Jest wyjątkowa pod 
każdym względem.

Dzięki nowej, najlepszej w swojej klasie frezarce  
oraz skanerowi CEREC Primescan wyposażo-
nemu w  wysoce zautomatyzowane i  intuicyj-
ne oprogramowanie, nigdy nie było lepsze-
go czasu, aby przygotować Twój gabinet na  
przyszłość.

Całkowicie nowy CEREC. To jest ten moment.

Dla użytkowników to proste - CEREC pozwala leczyć lepiej.
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C Doskonale zintegrowany, 
niezwykle elastyczny 
protokół postępowania 
zapewniający 
niezawodne wyniki 
kliniczne.

Czy jesteś gotowy 
na system CEREC?

Wygoda
Frezarka CEREC Primemill wyznacza nowe 
standardy w zakresie intuicyjności obsługi, 
co znacznie ułatwia wprowadzenie urzą-
dzenia do użytkowania w gabinecie stoma-
tologicznym. Interaktywny interfejs wspiera 
i prowadzi użytkownika krok po kroku na 
każdym etapie postępowania, dzięki czemu 
możesz bez najmniejszych obaw powierzyć 
frezowanie innej osobie. Urządzenie mo-
nitoruje w inteligentny sposób swoje naj-
ważniejsze funkcjonalności i eksploatację 
narzędzi dla optymalnej produktywności.

Szybkość
Nasza najszybsza w historii frezarka może 
wyfrezować doskonałą koronę z tlenku 
cyrkonu w niecałe pięć minut. Może rów-
nież szlifować ceramikę szklaną w czasie  
dużo krótszym niż poprzedni model. 
Efekt? Zadowoleni pacjenci i wysoka wy-
dajność pracy.

Uniwersalność
Witaj w świecie, gdzie to Ty wybierasz 
swobodnie swój sposób działania! Nowa 
frezarka CEREC Primemill umożliwia fre-
zowanie na mokro i sucho jak również szli-
fowanie na mokro z szerokiego zakresu  
materiałów. Zapewnia elastyczność i prze-
widywalność postępowania potrzebną do 
prowadzenia leczenia stomatologicznego 
najwyższej jakości.

Jakość
Kontrola i precyzja działania są gwa-
rancją osiągania doskonałych i na-
turalnie wyglądających rezultatów 
leczenia. Doświadcz tego w każdym 
aspekcie wykonanych przez Ciebie 
prac – od gładkich powierzchni i ide-
alnie odwzorowanych granic prepara-
cji po odtworzenie szczegółów anato-
micznych i doskonałe dopasowanie 
odbudowy.
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Dopasowanie 
granicy preparacji,  
tlenek cyrkonu

Dopasowanie 
granicy preparacji, 
tlenek cyrkonu

Powierzchnia 
ceramiki szklanej

Powierzchnia 
ceramiki szklanej
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Całkowicie nowy system CEREC daje Ci 
możliwość prowadzenia najwyższej jakości 
cyfrowego leczenia stomatologicznego 
w gabinecie.

Najnowsza generacja systemu CEREC wy-
znacza nowe standardy, pozwalając ofe-
rować Twoim pacjentom szeroki zakres 
rozwiązań podczas jednej wizyty oraz do-
skonałą jakość leczenia. 35 lat nieustanne-
go rozwoju systemu CEREC daje Ci pełny 
zakres procedur dla większości wskazań 
klinicznych.

Unikalne rozwiązanie opracowane dla stoma-
tologii cyfrowej o najwyższym standardzie.

System CEREC składa się ze światowej klasy 
elementów, które doskonale ze sobą współ-
grają, zapewniając znakomity przebieg pracy.  
CEREC Primescan szybko przesyła precy-
zyjne skany do nowego oprogramowania 
CEREC 5, przedstawiając Ci indywidualne 
propozycje leczenia opracowane na pod-
stawie opatentowanego algorytmu Biojaw. 
Jednak prawdziwą siłą napędową całego 
systemu jest najnowsza frezarka CEREC 
Primemill, która sprawia, że stomatologia 
cyfrowa jest szybsza, łatwiejsza i  bardziej 
niezawodna niż kiedykolwiek.



Doskonałość  
osiągana z łatwością

CEREC Primemill

Uniwersalność

Siedmiocalowy ekran dotykowy  
ze wskazówkami dla użytkownika
Nowy ekran dotykowy został specjalnie opracowany 
z myślą o łatwym delegowaniu zadań i wysokiej 
zgodności z innymi elementami systemu. Nie tylko 
prowadzi użytkowników przez każde postępowanie, 
ale również towarzyszy im na każdym etapie 
najważniejszych czynności konserwacyjnych  
i innych rutynowych działań.

Zintegrowany skaner bloczków
Automatyczne skanowanie bloczków to 
funkcjonalność pozwalająca oszczędzić czas. 
Na matrycowych kodach kreskowych bloczków 
zarejestrowane są informacje dotyczące m.in. ich 
typu, rozmiaru, koloru oraz parametrów skurczu 
tlenku cyrkonu.

Czytnik RFID
Wszystkie narzędzia frezujące CEREC Primemill 
zostały wyposażone w kodowany kolorami 
czip RFID. Odczytane przez czytnik RFID dane 
przekazywane są do wyświetlacza, który pokazuje 
stan zużycia narzędzia, powiadamiając również 
o konieczności jego wymiany. Dzięki temu wszystkie 
narzędzia działają na optymalnym poziomie,  
co ostatecznie zwiększa wydajność pracy.

Wygoda

Bezkonkurencyjne możliwości frezowania 
i szlifowania
Swobodnie wybieraj odpowiadające Ci opcje  
obróbki spośród pełnego spektrum, obejmującego 
m.in. frezowanie tlenku cyrkonu na sucho i mokro lub 
szlifowanie na mokro ceramiki szklanej i hybrydowej.
 
Szeroki wybór materiałów
Niezależnie od rodzaju wskazań, pracując za  
pomocą frezarki CEREC Primemill, możesz  
korzystać z szerokiego zakresu materiałów 
produkowanych przez zatwierdzonych partnerów. 

Stworzona aby się 
wyróżniać i jednocześnie 
pasować do reszty
Nowa frezarka CEREC Primemill jest nie 
tylko doskonale zintegrowana z innymi 
urządzeniami CEREC, ale stanowi również 
idealne dopełnienie ekskluzywnej stylistyki 
ich designu, rewelacyjnie prezentując się  
w każdym nowoczesnym gabinecie 
stomatologicznym.

Jakość
Nowe elementy podnoszące jakość
Połączenie nowych układów elektronicznych, 
oprogramowania, silników i części mechanicznych 
umożliwia uzyskanie wyższych rozdzielczości i zwiększa 
dynamikę pracy. Pozwala to na uzyskanie wyjątkowego 
poziomu szczegółowości marginesów preparacji 
i powierzchni odbudowy, a tym samym zapewnia 
niezwykle precyzyjne wyniki pracy.

Nowe narzędzie frezujące 0,5 mm
To niezwykle precyzyjne nowe narzędzie zapewnia 
rezultaty kliniczne najwyższej klasy. Wykorzystaj 
tryb frezowania Extra Fine, aby zwiększyć poziom 
szczegółowości bruzd okluzyjnych i obszarów 
międzyzębowych w wykonywanych mostach.

Szybkość
Tryb frezowania Super Fast
Zaprojektowana z myślą o szybkości i precyzji,  
nowa frezarka CEREC Primemill przejęła sprawdzoną 
siłę swojej poprzedniczki, jednocześnie wynosząc jej 
imponującą wydajność na całkowicie nowy poziom.  
Teraz możesz wyfrezować odbudowy z tlenku  
cyrkonu w trybie Super Fast w około 5 minut,  
skracając czas obróbki o ponad połowę.

Szybkie szlifowanie
Udoskonalony tryb szybkiego szlifowania umożliwia 
uzyskanie wysokiej jakości odbudów z ceramiki  
szklanej w krótszym czasie.

Innowacyjna listwa LED informuje 
o statusie urządzenia i postępie 
frezowania.

Zmieniony kształt szuflady ułatwia 
bezpośredni dostęp do narzędzi 
i akcesoriów. 

Wszystkie powierzchnie i komora 
wewnętrzna urządzenia są łatwe  
do czyszczenia.


