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Nieuw Identica T500 

 De snelste scanner in de dentale markt: 

een volledige tandboog in 12 seconden, 8 stompmodellen in 19 seconden 

 

 2x2MP-camera’s  en blue LED-technologie zorgen voor een ongekende nauwkeurigheid van 7 micron  

 

 Next generation afdrukscannen:  

dankzij de 3-assige arm automatisch beide zijden van een afdruk scannen en boven- en onderkaak auto-

matisch uitlijnen, of een implantaatpositie direct uit de afdruk scannen; een gipsmodel is niet meer nodig 

 

 Flexibele multi-die met 8 posities voor gelijktijdig scannen van meerdere stompmodellen  

 

 Geavanceerde precieze kleurtextuur om met de hand aangebrachte grenzen of notities vast te leggen 

 

 Nederlandstalige handleiding en ondersteuning 

 

 Volledig open STL-bestand 

 

 Geen licentiekosten en gratis updates 
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Snelheid en nauwkeurigheid met 2 x 2MP 
Identica vertegenwoordigt de top in 3D-scannen in de dentale markt. 

Met ongeëvenaarde snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid helpt Identica u uw 

productiviteit te herontdekken. De Identica T500 combineert 2x 2 MP-camera’s,  

een snelle scanmotor en een zeer efficiënt software-algoritme voor de hoogste 

nauwkeurigheid zonder in te leveren op snelheid. De software is ontworpen om 

uitgebreid te kunnen worden met nieuwe functies. Zodra een nieuwe functie in de 

software is geïmplementeerd kunt u de software gratis updaten.   

 

 

 

 

 

 

 

ColLab 2017 is de nieuwe naam van de verbeterde Identica v2.0-software, 

vol met nieuwe userinterfaces en verbeterde functies. 

 

 Dubbelzijdige afdrukscan en stompmodel  NEXT GENERATION 
Dankzij deze functie wordt de moeilijkheid voor het bepalen van de grenzen tussen preparaties en afdruk gemakkelijk te 

overwinnen. Bij het scannen van de afzonderlijke stompmodellen integreert colLab de data van de stompmodellen en de 

data van de dubbelzijdige afdrukscan en lijnt deze uit. Het resultaat is een ongekende integere begrenzing van de preparatie 
 

 Volledige tandboog  NEXT GENERATION 
De Identica T500 heeft een 3-assige arm waardoor de afdruk niet handmatig hoeft te worden omgedraaid om beide zijden 

te scannen. Het resultaat is een eenvoudige en nauwkeurige dubbelzijdige afdrukscan en beetuitlijning. 
 

 Implantaatpositie scannen in een afdruk  NEXT GENERATION 
Met gebruik van een analoogtype scanmarker kan de implantaatpositie direct vanuit de afdruk bepaald worden zonder dat 

een gipsmodel nodig is. 
 

 Importeren en exporteren van STL-bestanden in elke stap van het scanproces 
U kunt een al bestaand STL-bestand gebruiken, zoals een diagnostisch model, een bestaand abutment of een STL van een 

mondscanner. Als u daarnaast occlusale scangegevens nodig heeft kunt u deze toevoegen met behulp van de exportfunctie. 
 

 Scannen van zowel de buiten- als binnenkant van een waxup 
Dit levert een perfecte kopie van het pontic gebied voor een nog nauwkeuriger ontwerp. 

 

Meer weten?  

Neem contact met ons op voor meer informatie, de mogelijkheden tot het volgen van een cursus, informatie over ons volledige 

CAD/CAM-systeem (Exocad Software, framesoftware, CAM-software, printers en freesmachines) of een vrijblijvende offerte.  

Kijk op Blijdent.biz voor ons assortiment CAD/CAM-artikelen (blanks, schroeven, ruiters, tools, diverse compatibels, etc.). 


