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Waarom de intraoraal-scanner ?

STL

Hoog Return On Investment
De i500 Intraoraalscanner is ontworpen met een hoog rendement op investering in gedachten. Het 

design en software zorgen voor een ongeëvenaarde prestatie, in combinatie met een zeer 

concurrerende prijs.

Flexibiliteit
De i500 heeft een open CAD/CAM systeem. Dit geeft u de gelegenheid om open files te exporteren naar 

alle mogelijke laboratoria.

Indrukwekkende snelheid
Door het gebruik van twee camera’s met een hoge snelheid, scant de i500 snel en efficiënt. Met zijn 

intelligente scandetectie algoritme gaat de i500 bij het onderbreken van de scan, direct verder waar u 

gebleven bent.

Poedervrij
Het is niet nodig om te poederen met de i500 voor reguliere werkstukken. Dit maakt het scanproces 

simpel voor u en comfortabel voor de patiënt.

€



Videotype
De videokwaliteit van de i500 is van een hoog niveau. De video maakt 
snelle scans, verzamelt de data binnen een korte tijd en maakt 
gedetailleerde opnames

Lichtgewicht
Scannen kan oncomfortabel zijn en zelfs zwaar. Met de i500 is dat 
probleem verholpen. De scanner is licht, makkelijk vast te houden en 
daardoor comfortabel in gebruik.

Levendige kleuren
De i500 produceert precieze kleurenscans en kan onderscheid maken 
tussen zacht weefsel, tandplak en de tanden.

Eén bedieningsknop
Op de scanner zit één knop waarmee u de software bedient. Hierdoor 
kunt u tijdens het scannen makkelijk stoppen en het scannen hervatten 
zonder dat u de computer hoeft te bedienen. 

HD

Smal mondstuk
Het smalle mondstuk van de i500 is door zijn manoeuvreerbaarheid, zowel 
voor de behandelaar als de patiënt comfortabel in gebruik.

Hoge resolutie
De i500 maakt realistische afdrukken in hoge resolutie en is rijk aan details. 
Dit geeft de behandelaar de mogelijkheid om de mondstructuur te 
onderscheiden van het zachte weefsel.

Hoge nauwkeurigheid
Enkele kroon: Scan nauwkeurigheid = 5.1 µm (± 0.49 µm)  
Precisie = 3.2 µm (± 0.74 µm)



Gebruiksvriendelijke software
De software is intuïtief met een gestroomlijnd proces. 
Hierdoor kunt u minder tijd aan het scannen  besteden en 
heeft u meer tijd voor het diagnosticeren en behandelen 
van uw patiënt.

Ondersnijding analyse
Deze tool geeft u de mogelijkheid om het ondersneden 
gebied te analyseren op basis van de inzetrichting. U kunt 
de inzetrichting zowel automatisch als handmatig 
instellen.

De software van de i500 is makkelijk en efficiënt om mee te werken voor alle gebruikers. De software is eenvoudig 
te integreren in uw praktijk.

Perfecte software en hardware combinatie

Intraoraal-scanner

UBERVO DENTAL

Uw Digitale wereld 
met uberVo dental 
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Automatische Occlusiescan
De software vindt automatisch de occlusie met een 
eenvoudige scan van de beet.

Occlusie analyse
Deze tool geeft  via een gemakkelijke leesbare kleurenkaart 
de interocclusale ruimte weer.

Scangebied vastzetten
U kunt een scangebied vergrendelen door deze met kleur 
aan te geven. Het aangegeven gebied wordt daarna niet 
aanpast als u verder gaat met scannen. Hierdoor kunt u de 
gingiva scannen voordat deze inklapt om vervolgens 
verder te gaan met het scannen van de rest van de mond. 

HD-Camera
Met de HD camera kunt u makkelijk 2D-beelden nemen met 
3D-modelgegevens en deze delen met een laboratorium

UBERVO DENTAL
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  *

A meting opzetstukken: 19 mm x 52 mm (B x H)

Totale lengte handvat 266 mm

e icht: 276 g

A beeldingstechnologie: "3D-in-motion" Video-Technologie

leur: "3D-Full-Color" Streaming-Capture

Connectie: USB 3.0

canbereik: 14 mm x 13 mm

• Inlays en onlays

• roon- en brug erk volanatomisch  opgebakken tot 5-delen
• Implantaat gedragen kroon- en brug erk tot -delen scanbody
• aak- en relatietherapie
• Implantaatoverzicht
• tudiemodel
• ati ntendossier
• Interdisciplinaire data-uit isseling.

 De technische speci icaties zi n een gemiddelde en kunnen enigszins a i ken.

:
De i500 ordt bi  pati nten toegepast aarbi  een D-scan 
nodig is voor een tandheelkundige behandeling  zoals

Bel +31 (0)229 213 736
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zebris i500
Eenvoudig in gebruik

Snelle opname van echte

 kaakbewegingen  

 Precies, economisch,

  hoge ROI

 Open data-systeem, 

 STL-files

Eenvoudig toepasbaar
Snelle opname, poederloos

Precies, intelligente scan-opname

Economisch, hoge ROI

Open data-systeem,  STL-files

UBERVO DENTAL

met hetCombineer de Intraoraal Scanner            
zebris-JMA-Optic Systeem en 
profiteer van de volgende voordelen.

Uw voordelen door een "perfect" op 
elkaar afgestemd systeem:

  U verhoogt eenvoudig uw Produtie-aantallen
 U vervaardigt zekere + functiegerichte prothetiek
  U  reduceert het inslijpen tot nagenoeg nul
  U profiteert van de „Complete Digital Workflow“

exactcomfortabel kabelloos
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aak een meting met het zebris- A-optic 
systeem aarbi  de individuele 
pati ntbe egingen orden geregistreerd. 

can de bovenkaak tezamen met de zebris-
A- ptic koppelingslepel.

aak vana  nu gebruik van de echte 
pati ntbe egingen eal ovement .  oals 
a gebeeld  zel s ook mogeli k in combinatie 
met een CT-scan.











ns digitale concept 
is u  succes 
In enkele stappen staan de 
individuele  pati ntbe egingen

in de „Complete Digital ork lo “ 
van uber o dental  en is 
middel aarde  verleden ti d.

can met de  de boven- en onderkaak 
van de pati nt in relatie.

Importeer de zebris-meting en i500-scans en 
leg het nulpunt van de bovenkaak vast in de 
Tizian-CAD-so t are.

A beeldingen in deze brochure kunnen a wi ken.
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 Contactgegevens:

uberVo dental b.v. 
Electronweg 10d 
1627 LB Hoorn NH NL
T. +31(0)229 213736

info@ubervo.nl

www.ubervo.nl

importeur | distributeur
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