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VOOR DE BESTE 
3D PRINTER?

Printers voor o.a. :
Modellen, Splints, Prothesen, K+B, Lepels & Indirect Bonding
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3D PRINTEN

3D Printen binnen de tandheelkundi3D Printen binnen de tandheelkundige sector speelt een steeds belangrijkere rol. Additive 
Manufacturing is de officiële term voor de uitvinding van Chuck Hull die in 1984 het 
Stereolithography proces patenteerden. Het proces beschrijft het door UV uitharden van 
vloeistoffen wat later SLA is genoemd. Deze techniek is uitstekend voor het nauwkeurig 
produceren van individuele producten. De medische sector en met name de dentale industrie 
krijgt hierdoor een versnelde ontwikkeling door de vele toepassingen waarbij individuele 
productie de basis is. Momenteel is het vervaardigen van kroon & brugwerk (K+B), splints, 
prprothesen, individuele lepels, indirect bonding trays en modellen door 3D techniek als 
dagelijkse productie geïntegreerd binnen de veel laboratoria en praktijken.

WORKFLOW

Gips is altijd één Gips is altijd één van de belangrijkste producten geweest binnen de tandheelkunde en dat zal ook altijd 
belangrijk blijven. Echter zal er geen twijfel zijn dat 3D printen binnen de tandheelkundige sector steeds 
belangrijker wordt. Doordat het gebruik van de intra-orale scanners toeneemt ontkomen we er niet meer aan 
om steeds meer digitaal te werken. De ontwikkeling van printmaterialen voor de vele toepassingen binnen de 
sector, de ontwikkelingen van de software, de ontwikkeling van de printers (hardware) en ontwikkeling van 
processen zorgen er voor dat er steeds betere kwaliteit, efficiency en kwantiteit worden behaald. Het kopen 
van een printer is niet heel moeilijk en er bestaat ook eivan een printer is niet heel moeilijk en er bestaat ook eigenlijk geen slechte printer. Het is wel heel belangrijk 
dat de juiste keuze wordt gemaakt aan de hand van de gewenste toepassing, de gewenste productie 
aantallen, het budget en op welke wijze deze in de bepaalde (digitale-) workflow past. Er zijn veel keuzes in 
diverse 3D printer technieken en diverse merken die allen voor- en nadelen hebben. 

DLP TECHNIEK 

De DLP techniek is vergelijkbaar met SLA (Stereolithography) techniek. Bij DLP (Digital Light Processing) wordt 
er door middel van een UV projector, die door de printer wordt aangestuurd, printvloeistof uitgehard met een 
hele laag zo groot als het platform tegelijk. Waar SLA gebruikt maakt van een laser die scannend het model 
af gaat. Asiga gebruikt de DLP Techniek, deze techniek is een stuk sneller dan printers met een SLA techniek 
omdat er laag voor laag de gehele printplatform wordt uitgehard en bij SLA duurt één laag al veel langer. 

MATERIALEN & VOLLEDIG OPEN SYSTEEM

Bij de aansBij de aanschaf van een printer is het ook erg belangrijk om de ontwikkelingen van uw organisatie hierin mee 
te nemen. Ben u van plan om alleen modellen te printen of is er in de toekomst ook behoefte aan bijvoorbeeld 
splints. Print u één model per dag of gaat u wellicht naar 20 modellen per dag. Hierin is een belangrijk 
aandachtspunt de diversiteit van materialen die door de printer ondersteund worden. Hierdoor ben je toekomst 
bewust van de mogelijkheden met printen. Een keuze op basis van kwaliteit en efficiency hangt ook af van de 
materialen waarmee wordt geprint. De printers van Asiga bieden volledig open materiaal systeem 
momogelijkheid. Dit betekend dat ieder willekeurig merk en type vloeistof, wat geschikt is voor de golflengte van 
de lamp die men kiest, geprint kan worden met de Asiga Printers. Print vloeistoffen gecombineerd met de type 
printer bepalen de kwaliteit, de laagdikte en printsnelheid. De Asiga printers kunnen zelfs al tot 1 micron 
nauwkeurig op de Z-as printen. Ook printsnelheden met behoud van de kwaliteit is niet standaard bij veel 
printers waar Asiga de Smart Positioning Technology (SPS) heeft. Maak de juiste keuze dus ook op basis van de 
materialen die u gaat gebruiken!
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PROJECTOR KEUZE

WWanneer u een duidelijk beeld heeft van waar u de printer voor gaat gebruiken kan er bij deze behoefte een 
printer gekozen worden. De afweging is in het gebinsel een keuze van de projector, deze is een keuze in een 
projector met een golflengte van 405 nm of een 385 nm UV lamp. De 385 nm UV projector is het meest geschikt 
voor het printen van transparante en glasheldere materialen zoals o.a. splints. Veel medisch gecertificeerde 
materialen zoals tijdelijke voorzieningen en prothese materialen worden ook ontwikkeld voor printers met een 385 
UV projector. Hierdoor kiezen de meeste praktijken en laboratoria voor 385 nm UV printers wat in veel gevallen 
de beste de beste keuze is. Daarna zal het type printer afhankelijk van de gewenste productie volume en aantallen een 
afweging zijn. 

3D PRINTER MODELLEN ASIGA 

Er zijn veel verschillende soorten 3D printers die worden aangeboden. Wij beschrijven de meest populaire 
dentale 3D vloeistof printers die momenteel in de dentale markt te zien en te verkrijgen is, de printers van Asiga. 

Asiga biedt een brede keuze aan in veel verschillende printers. De keuze is met name in de lamp (385 of 405), 
de nauwkeurigheid (X,Y), platform grootte en productie capaciteit. Asiga heeft diverse machines van groot tot 
klein, zeer hoge nauwkeurigheid tot aan grote print volumes. De meest populaire 3D printers voor dental zijn de 
printers van Asiga Max, Max X, Max mini, Pro HD en Pro 4K.

De AsiDe Asiga Max -X- zijn de meest accurate printers van de Asiga familie. Doordat de projector kort op het platform 
wordt geplaatst ontstaat er een extreem hoge accuratie. Hierdoor is de projectie op het platform wel een stuk 
kleiner dan de overige modellen. Deze Asiga Max X printer is daardoor uitstekend geschikt voor hoge 
nauwkeurigheid bij de productie van kroon en brugwerk en was patronen. 

De meest populaire dental printer is de De meest populaire dental printer is de Asiga Max. De Max heeft de nieuwste en onderscheidende technieken 
om resultaat te garanderen op iedere laag nl. de SPS techniek. De Asiga Max is een desktop printer die ingezet 
kan worden voor productie van de verschillende toepassingen. Binnen 30 seconden kan er worden gewisseld van 
materiaal. De Asiga Max kan uitstekend gebruikt worden in kleine en grote organisaties voor het printen van 
dentale splints, modellen, individuele lepels, kroon en brugwerk, tijdelijke voorzieningen, indirect bonding trays, 
boormallen en prothesen en meer. 

WWanneer er grote aantallen geproduceerd worden is de Asiga Pro de uitstekende machine. Met de Asiga Pro en 
Pro 4K is er meer capaciteit om over te gaan tot echte productie. De Asiga Pro is een grote versie van de Asiga 
Max met dezelfde variantie mogelijk heden als de Asiga Max maar dan met een groter build platform. De Asiga 
Pro zijn staande machines die eenvoudig te verplaatsen zijn binnen de praktijk door de wielen onder de machine.  

Voor meer technische informatie over onze dentale 3D printers ga naar sgdentalshop.nl. Wilt u geinformeerd 
worden over de mogelijkheden van 3D printen binnen uw organisatie, neem dan contact met ons op. 
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