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Info
T: 03 425 62 00
E: info@interdent.cc

Interdent Slovenija
T: +386 (0)3 425 62 00
E: info@interdent.cc

Interdent Češka
T: +420 274 783 114
E: interdent@interdent.cz

Interdent Hrvaška
T: +385 (0)1 387 36 44
E: interdent@interdent.hr

Interdent Srbija
T: +381 (0)11 217 53 74
E: office@interdent-bg.com

www.interdent.cc

Prodaja
T: 03 425 62 36
E: domaca.prodaja@interdent.cc

CAD/CAM Center
T: 03 425 62 43
E: cadcam@interdent.cc

Servis
T: 03 425 62 06
E: servis@interdent.cc

Izobraževanja
T: 03 425 62 46
E: s.kukovic@interdent.cc

Sedež podjetja Interdent, Celje, Slovenija

Proizvodnja Interdent, Gornji Grad, Slovenija

Kontakti
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CC newCHIC

Interrock Premium

CC newCOSMO

Artistic wax

CC DISK Zr HT Multilayer

Pripomočki za dentalno fotografijo

CC DISK Zr SMILE Multilayer

Alginat&Stone clean

CC DISK PMMA Multilayer
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CC newCHIC
Mini 4-osna rezkalna enota za rezkanje blokov, oblikovana posebej za ordinacije, kot tudi za laboratorije.

Rezkalna enota CC newCHIC je zaradi svoje velikosti in mokrega rezkanja primerna za zobozdravstvene ordinacije 

ali zobotehnične laboratorije, ki želijo rezkati bloke.

Glavni motor  SFZ 170P (Nemčija)

Obrati   100.000 rpm

Moč motorja  600 W

CC newCHIC vsebuje nosilec za 6 rezkarjev, debeline Ø 3 mm, maks. dolžina 35 mm.

Prednosti

• Integriran ekran na dotik.

• Delovna komora sveti v različnih barvah, ki označujejo status enote.

• Spletna kamera za prenos videa pri tehnični podpori.

• Avtomatska menjava rezkarjev.

• Barvno kodirana orodja.

• Avtomatska menjava rezkarjev s pomočjo komprimiranega zraka. 

• Avtomatsko preverjanje dolžine in zlomljenosti rezkarja preko merilnega senzorja. 

• Vstavitev blokov samo z enim klikom.

• Delovna komora z grafitnim premazom za minimalno čiščenje.

• Odstranljiv rezervoar za vodo, ki ga je mogoče umiti v pomivalnem stroju.

• Integriran WiFi modul.

• Izjemno tiho delovanje zaradi interne izolacije in debelih sten ohišja.

• Ni potrebe po eksternem priklopu na zrak.

• Direktna integracija s CAD SW.

Tehnični podatki CC newCHIC

Število osi 4 Kapaciteta rezkarjev 6

Delovno področje osi A +190° do -10° Tablični računalnik na dotik Vgrajen

Konstrukcija Masiven ulit aluminij Uporabniški vmesnik InterdentCAM

Obrati 100.000 rpm Napajanje 100-240 V / 50-60 Hz

Moč motorja 600 W Zračni tlak Vgrajen kompresor

Možnosti brušenja
Mokro - integrirana posoda 

za vodo
Dimenzije Š x V x D 471 x 507 x 522 mm

Teža 66 kg

Material
Steklokeramika, hibridna keramika, litijev disilikat, kompozit, cirkonij, 

titanovi premill abutmenti
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CC newCOSMO
Kompaktna 5-osna rezkalna enota za suho in mokro rezkanje, z menjalnikom diskov.

Rezkalna enota CC newCOSMO je zaradi svoje velikosti ter suhega in mokrega rezkanja primerna za zobotehnične 

laboratorije, ki želijo rezkati širok nabor materialov.

Glavni motor  SFZ400P (Nemčija)

Obrati   80.000 rpm

Moč motorja  800 W

CC newCOSMO vsebuje nosilec za 16 rezkarjev, debeline Ø 3 mm, maks. dolžina 40 mm. 

Prednosti

• Delovna komora sveti v različnih barvah, ki označujejo status enote.

• Spletna kamera za prenos videa pri tehnični podpori. 

• Avtomatsko čiščenje in sušenje - “DirectClean Technology”.

• Integriran ionizator.  

• Vstavitev blokov samo z enim klikom. 

• Vsebuje popolnoma avtomatiziran menjalnik za 10 diskov.

• Držalo za 6 blokov. 

• Lahko rezka diske fi 98 mm, maks. debelina 40mm ali bloke maks. velikosti 20 x 20 x 40 mm (Š/V/D).

• Reže najzahtevnejše materiale na trgu, vključno s Ti in CoCr. 

• Avtomatska menjava rezkarjev s pomočjo komprimiranega zraka.

• Avtomatsko preverjanje dolžine in zlomljenosti rezkarja preko merilnega senzorja.

• Integrirana posoda za hladilno tekočino.

• Možnost omrežne povezave. 

• Ena najhitrejših enot na tržišču.

Tehnični podatki CC newCOSMO

Število osi 5 Kapaciteta rezkarjev 16

Delovno področje osi A 360° Tablični računalnik na dotik Vgrajen

Delovno področje osi B ± 35° Uporabniški vmesnik InterdentCAM

Konstrukcija Masiven ulit aluminij Napajanje 100-240 V / 50-60 Hz

Obrati 80.000 rpm Zračni tlak 6 bar 80 l/min

Moč motorja 800 W Dimenzije Š x V x D 580 x 700 x 600 mm

Možnosti brušenja
Suho ali mokro - 

integrirana posoda za vodo
Teža 149 kg

Material
Cirkonij, CoCr, kompozit, Peek, PMMA, vosek, steklokeramika, hibridna keramika, 

litijev disilikat, titan, titanovi premill abutmenti
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CC DISK Zr HT Multilayer

CC DISK Zr SMILE Multilayer

CC DISK Zr HT Multilayer je narejen iz biokompatibilnega predsintranega ZrO2. Namenjen je uporabi v 

CAD/CAM rezkalnih strojih za izdelavo polne anatomske oblike protetičnih nadomestkov ter ogrodij za peko 

porcelana, ki ne presegajo treh členov. Zaradi svoje izjemne prepustnosti svetlobe 46% pri 1 mm in translucentnosti, 

je posebej namenjen estetskim rešitvam v anteriornem, kot tudi posteriornem področju. Ustreza standardu EN ISO 

6872 za dentalno keramiko. 

CC DISK Zr SMILE Multilayer je narejen iz biokompatibilnega predsintranega ZrO2 . Namenjen je uporabi v 

CAD/CAM rezkalnih strojih za izdelavo polne anatomske oblike ter za reducirane ˝cut-back˝ protetične nadomestke 

ter ogrodja za peko porcelana, ki ne presegajo treh členov. Zaradi svoje izjemne prepustnosti svetlobe 49 % pri 

1 mm in translucentnosti, ki je blizu litijevemu disilikatu, je namenjen izključno estetskim rešitvam v anteriornem 

področju. Ustreza standardu EN ISO 6872 za dentalno keramiko. 

Sestava (utežni-%) in lastnosti

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥ 99

Y2O3 > 4,5 do ≤6,0

HfO2 ≤ 5,0

Al2O3 ≤ 0,5

Ostalo < 0,5

Gostota g/cm³ > 6,02

Upogibna trdnost > 800 Mpa

KTE 25°-1000°C 10,5 x 10-⁶K-¹

Sestava (utežni-%) in lastnosti

ZrO2 + HfO2 + Y2O3 ≥99

Y2O3 > 4,5 do < 6,0

Ostalo ≤ 0,5

Gostota g/cm³ > 6,02

Upogibna trdnost > 600 Mpa

KTE 25°-1000°C 10,5 x 10-⁶K-¹

1952MLHT+barva 14 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3
1954MLHT+barva 18 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3
1956MLHT+barva 22 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3

Naročniška št.        Debelina          Barva

1952SML+barva 14 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3
1954SML+barva 18 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3
1956SML+barva 22 mm A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2,  D2, D3

Naročniška št.        Debelina           Barva 

0197

0197



NOVOSTI 2019

7

CC DISK PMMA Multilayer
CC DISK PMMA Multilayer je namenjen uporabi v CAD/CAM rezkalnih strojih za izdelavo provizorijev, oblikovanje 

gingive po vstavitvi zobnih vsadkov in za natančno določitev okluzalnih kontaktov pred vstavitvijo dokončnih 

protetičnih konstrukcij. Disk je sestavljen iz petih odtenkov barve z nežnimi prehodi barv, ki dajejo naraven videz.

Sestava (utežni-%) in lastnosti

Trdota po Vickersu 26HV

Upogibna trdnost 114 MPa (N/mm2)

Modul elastičnosti E 2771 MPa (N/mm2)

Interrock Premium 
Izjemno kakovosten, manj tiksotropen, sintetičen, super trd mavec za izdelavo preciznih delovnih modelov v fiksni 

protetiki. Odlikuje ga visoka trdnost in gladka površina, robovi se ne krušijo.

Prednosti

• siva barva omogoča boljšo vidnost pri nanašanju keramike ter lepše fotografije,

• konsistenca mavca je bolj tekoča, prilagojena sistemom za izdelavo modelov kot so: Giroform, Pinmaster C1,...

• hitrejše strjevanje.

Podatki

Barva siva

Mešalno razmerje 20 ml voda / 100 g prah 

Čas mešanja (ročno) 15 s 

Čas mešanja (vakuum) 45 s 

Čas obdelave cca. 5 min 

Čas vezave cca. 9 min 

Vezivna ekspanzija po 2 urah 0,07%

Tlačna trdnost po 1 uri 60 MPa 

Trdota po 24 urah 250 MPa

987 alu vrečka 4 kg
988 vedro 20 kg

Naročniška št. 

1941ML+barva 15 mm A1, A2, A3, B1
1942ML+barva 18 mm A1, A2, A3, B1
1943ML+barva 20 mm A1, A2, A3, B1

Naročniška št.   Debelina       Barva 

0197
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Artistic wax
Vosek za estetsko modeliranje in navoskanje ter za analizo oblike in barve zoba. Na voljo v opačni, transparentni 

in super translucentni različici. Transparentni in super translucentni voski popolnoma zgorijo in so zato primerni tudi 

za stiskano keramiko. 

Prednosti

Izobraževanje - najprej vosek, potem keramika

Obstoječe barve so zelo podobne barvi keramike in njenim efektom, kar omogoča imitacijo modeliranega zoba v 

vosku, primerljivo s keramiko. Zobotehniki začetniki imajo možnost, da se naučijo slojevati keramiko in uporabljati 

efekte ob uporabi voska. 

Komunikacija

Voski Artistic omogočajo boljšo komunikacijo med zobozdravnikom, zobotehnikom in pacientom, saj lahko 

pacientom predstavimo končen izgled restavracije ob izdelavi mock-upa z uporabo estetskega voska.

Analiza

S pravilno analizo oblike zoba in morfologije, s postopnim potekom dela do uspešne modelacije oblike.

Marketing

Zobotehniki lahko svoja znanja iz morfologije, anatomije in barve zoba predstavijo na družbenih omrežjih, kar daje 

zobotehniku prepoznavnost na višjem nivoju.

Indikacije:

• monolitični in diagnostični wax-up,

• krone, inlayi, onlayi, mostički,

• realističen videz.
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1861 Artistic wax dentin slonokoščen 30g

1862 Artistic wax dentin slonokoščen-oranžen 30g

1863 Artistic wax osnoven transparenten 30g

1864 Artistic wax temno rjav transparenten 5g

1865 Artistic wax rdeče-rjav transparenten 5g

1866 Artistic wax črn transparenten 5g

1867 Artistic wax vijolično-siv transparenten 5g

1868 Artistic wax rumen transparenten 5g

1869 Artistic wax moder super translucenten 5g

1870 Artistic wax gingiva roza transparenten 5g

1871 Artistic wax rumen super translucenten 5g

1872 Artistic wax rdeče-rjav super translucenten 5g

1873 Artistic wax oranžen super translucenten 5g

1874 Artistic wax rjavo-zelen super translucenten 5g

1875 Artistic wax siv super translucenten 5g

1876 Artistic wax vijolično-siv super translucenten 5g

1877 Artistic wax roza super translucenten 5g

1878 Artistic wax nevtralen super translucenten 5g

1879 Artistic wax slonokoščen super translucenten 5g

1880 Artistic wax gingiva rdeče-roza opačen 5g

1881 Artistic wax gingiva roza opačen 5g

1882 Artistic wax gingiva rdeč opačen 5g

1883 Artistic wax gingiva rdeč transparenten 5g

Naročniška št. 

1851 Artistic wax komplet set 3 x 30g + 20 x 5g
1852 Artistic wax osnovni set 3 x 30g + 7 x 5g
1853 Artistic wax super translucenten set 9 x 5g
1854 Artistic wax gingiva set 4 x 5g
1855 Konektorji á 1

Naročniška št.

Artistic wax komplet set          

Vsebina: Osnovni set, Super translucenten set, Gingiva set in konektorji - á 3.

Artistic wax osnovni set           

Vsebina: dentin slonokoščen, dentin slonokoščen-oranžen, osnoven transparenten, temno rjav transparenten, 

rdeče-rjav transparenten, črn, vijolično-siv transparenten, rumen transparenten, moder super translucenten, gingiva 

roza transparenten.

Artistic wax super translucenten set         

Vsebina: rumen super translucenten, rdeče-rjav super translucenten, oranžen super translucenten, rjavo-zelen 

super translucenten, siv super translucenten, vijolično-siv super translucenten, roza super translucenten, nevtralen 

super translucenten, slonokoščen super translucenten.

Artistic wax gingiva set          

Vsebina: gingiva rdeče-roza opačen, gingiva roza opačen, gingiva rdeč opačen, gingiva rdeč transparenten.
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PRIPOMOČKI ZA DENTALNO FOTOGRAFIJO
RETRAKTOR

Enostranski retraktor transparentno brezbarvne barve, posebej primeren za dentalno fotografijo, saj lepo umakne 

ustnice v horizontalni in vertikalni smeri. Držalo omogoča, da lahko retraktor enostavno drži pacient sam in s tem 

omogoča zobozdravniku ter zobnemu asistentu proste roke. Retraktor lahko steriliziramo. 

OGLEDALA ZA DENTALNO FOTOGRAFIJO

Ogledala prevlečena z rodijem za intraoralno dentalno fotografijo. Lahko jih steriliziramo. Na voljo so v različnih 

oblikah in velikostih.

KONTRASTOR

Črn kontrastor za intraoralno dentalno fotografijo je narejen iz aluminija. Material omogoča fotografijo brez odboja 

in madežev, saj se ga lahko lepo očisti. Lahko ga steriliziramo. 

1802 ogledala za dentalno fotografijo v kovčku, á 5
1803 ogledalo okluzalno, XL
1804 ogledalo okluzalno za odrasle
1805 ogledalo okluzalno - otroško
1806 ogledalo bukalno
1807 ogledalo lingualno

Naročniška št. 

1801 retraktor, á 2

Naročniška št. 

1808 kontrastor

Naročniška št. 
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Let’s bite together
Smo zanesljiv partner, ki že več kot 40 let proizvajamo izdelke klasične in CAD/CAM tehnologije za zobozdravstvo. 

Odlikujejo nas izjemno kakovostni izdelki, uporabniki pa nas cenijo zaradi odzivnosti, fleksibilnosti in odlične 

strokovne podpore. 

Alginat & Stone clean
Učinkovito odstranjuje ostanke alginata in mavca iz odtisnih žlic, posodic, lopatic za mešanje, pripomočkov za 

artikulator in ostalih instrumentov. Z vonjem limone. Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi.

Doziranje in navodila za uporabo: 

1. Mehansko odstranite čim več ostankov iz odtisnih žlic in/ali ostalih pripomočkov.

2. Raztopite dve merilni žlici (50 g) v 500 ml tople vode.

3. Namakajte v raztopini 1 uro.

4. Za odstranjevanje debelejših plasti mavca, priporočamo namakanje v raztopini 12 ur. Po potrebi lahko raztopino  

    zamenjate in še dodatno namakate.

5. Odstranite iz raztopine ter dobro operite z vodo.

6. Raztopino lahko uporabite tudi v ultrazvočni kopeli za čiščenje instrumentov.

7. Po končanem delu raztopino zavrzite.

701 Alginat & Stone clean 700g

Naročniška št.

PREJ POTEM

INTERDENT PROIZVODNJA
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