Pala Mix & Match DS –
Kunststofprothese‐elementen voor
CAD/CAM verwerking (Ceramill Motion 2)

Het samenbrengen van klassieke en digitale tandtechniek.
Met Pala® Mix & Match DS van Heraeus Kulzer.
Wanneer elementen voor de patiënt individueel worden aangepast dan wordt dit met de hand gedaan. Bij volledige
prothesen wordt de verticale aanpassing voornamelijk basaal uitgevoerd. Bij digitale volledige prothesen is precisie de
sleutel tot succes als het gaat om het overbrengen van de virtuele patiëntsituatie naar de werkelijkheid.
Bij de Pala Mix & Match DS sets zijn de meest gebruikte vormen van de Pala tandenlijnen Premium 6, Mondial 6 en
Mondial 8 geplaatst in speciaal vervaardigde frames. Ze zijn daarnaast als dataset opgeslagen in de Ceramill® D‐Flow
software (Amann Girrbach). Pala Mix & Match DS sets kunnen dan ook, op basis van de digitale opstelling, in de
Ceramill Motion 2 voor iedere patiënt individueel vanaf de basale zijde aangepast worden.
Pala Mix & Match DS is leverbaar als:
Premium 6 DS ‐ Hoogste esthetiek voor de hoogste eisen
Mondial 6 DS ‐ Natuurlijke en levendige oppervlaktestructuren voor een harmonieus aanzien
Mondial 8 DS ‐ Exact gedefinieerde centric met bewezen functionaliteit
Idealis 8 DS (gepland) ‐ De natuurlijke, vlakke knobbelhelling van de kiezen verspreidt laterale krachten en
parafuncties waardoor er geringere initiële slijtage is.
De digitale sets zijn beschikbaar in de kleuren A1, A2, A3, A3.5 en B1.
Met het Pala Mix & Match concept kunt u de Pala tandenlijnen Premium, Mondial, Idealis van Heraeus Kulzer nu ook
in de digitale prothetiek combineren om individuele professionele resultaten te bereiken. De mogelijkheid om deze
tandenlijnen met elkaar te combineren, zorgt dat u flexibel kunt inspelen op de individuele wensen en behoeften van
uw patiënten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het volgende depot:
Improdent, T 057 46 95 14, E info@improdent.be
Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met onze Rayon Manager Guido Vanherwegen: 0475 43 31 91.
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