
Een nieuwe aanpak van polijsten

Het enige geautomatiseerde systeem dat betere 
resultaten oplevert dan handmatig polijsten



Voor DLyte Na DLyte

Werkwijze

DLyte-apparatuur automatiseert het 
polijsten van metaallegeringen voor de 
tandheelkundige sector en biedt daarbij een 
verbeterde kwaliteit tegen lagere kosten

Betere resultaten dan met handmatig polijsten, in één stap

Het polijsten is gebaseerd op een unieke en innovatieve techniek van 
droog elektrolytisch polijsten, waarbij alle interne holtes kunnen worden 
bereikt die op mechanische wijze niet bereikbaar zijn. Met DLyte kunnen 
prothesen worden gepolijst die met alle soorten productieprocessen, 
inclusief gieten, sinteren en frezen, zijn vervaardigd. 

Behoudt de oorspronkelijke vormHoudt rekening met uitzonderingen Spiegelende afwerking en homogene 
resultaten

DLyte biedt hoogwaardige 
polijstresultaten voor 
kobaltchroom en titanium.

Stap 3
Het programma 
wordt geselecteerd

Stap 2
De houder wordt 
in de machine 
geplaatst

Stap 1
De onderdelen 
worden op de 
houder geklemd

Stap 4
Gemiddeld 50-60 
minuten per cyclus

KOSTENVERLAGING 
TOT WEL 80%

UW PRODUCTIE 
WORDT NOG 
FLEXIBELER

STANDAARDISATIE  
VAN UW PRODUCT

Lagere kosten

De behandeling vereist geen 
handmatige verwerking, wat 
leidt tot lagere arbeidskosten 
en waardoor nabewerking van 
onderdelen en de productie van 
defecte onderdelen niet langer 
nodig is.

Tijdsbesparing

DLyte is een automatisch proces 
dat de huidige complexe 
processen bestaande uit 
meerdere stappen vereenvoudigt. 
Het volledige proces wordt in één 
stap voltooid.

Gecontroleerde productie 

DLyte biedt een unieke oplossing 
om te voorzien in de behoeften 
van de tandheelkundige 
industrie, met traceerbare en 
voorspelbare resultaten, al naar 
gelang de nodige mate van 
polijsten, productieaantallen en/of 
afmetingen van de prothese.

Impact op uw bedrijf

Het stof dat vrijkomt tijdens handmatig polijsten is gevaarlijk voor de gezondheid.

Vergelijking tussen traditioneel polijsten en het DLyte-systeem

TRADITIONELE 
POLIJSTMETHODE

Deze drie processen moeten worden 
uitgevoerd bij additive manufacturing 
voor alle productietypen.

Verwijderen van 
productiesteunen

Reinigen van de 
onderdelen na 
productie

Zandstralen

Schuurmiddel
Homogeniseren
van het oppervlak en
definiëren van 
hoeken.DLYTE-

POLIJST-
SYSTEEM

Elektrolytisch 
bad
Reinigen en 
metaalglans geven.

Polijsten
Verwijderen van 
micro-oneffenheden. 
Standaardisatie van 
haakjes.

Schuurmiddel
Homogeniseren 
van het oppervlak 
en definiëren van 
hoeken.

Glans
Poetsen om de 
prothese een 
mooie glans te 
geven.



Materialen en toepassingen

Dankzij het brede scala aan droge 
elektrolytmedia biedt DLyte een 
hoogwaardige afwerking voor 
prothesen van kobaltchroom en 
titanium.

DLyte levert superieure 
resultaten voor alle typen vaste 
of verwijderbare kunstgebitten, 
implantaten en orthodontische 
producten.

Verwijderbare prothese
Polijstproces van 60 tot 80 minuten (afhankelijk van het type productieproces)

Kobaltchroom  |   Gieten Kobaltchroom   |   Gieten

Vaste prothese
Polijstproces van 30 tot 45 minuten (afhankelijk van het type productieproces)

Kobaltchroom   |   Machinale vervaardiging Kobaltchroom   |   Sinteren

Implantaatprothese
Polijstproces van 30 tot 45 minuten (afhankelijk van het type productieproces)

Titanium   |   Machinale vervaardigingTitanium   |   Machinale vervaardiging Titanium   |   Machinale vervaardiging

De resultaten garanderen de doeltreffendheid van ons systeem

Bewezen biocompatibiliteit

De sectoren voor medische en 

tandheelkundige hulpmiddelen 

vereisen klinisch bewezen processen 

en producten om de meest strenge 

veiligheidsvoorschriften na te leven.

Fabrikanten moeten garanderen

dat de hulpmiddelen aan alle 

desbetreffende eisen voldoen. Zij 

dienen in het bijzonder een risico-

batenanalyse uit te voeren en de 

biocompatibiliteit en toxiciteit van de 

gebruikte materialen te beoordelen.

Corrosiebestendig

De corrosiebestendigheid van een onderdeel is niet alleen afhankelijk van de 

keuze voor de meest geschikte legering, maar ook van de juiste behandeling van 

het materiaal. Vele toepassingen vereisen een oppervlaktebehandeling na het 

polijsten om te voldoen aan de eisen voor corrosiebestendigheid. DLyte is een 

uniek systeem waarmee oneffenheden drastisch kunnen worden verwijderd en de 

corrosiebestendigheid van de metalen onderdelen kan worden verbeterd. Tegelijkertijd 

zijn dankzij dit systeem minder processen vereist binnen het productieproces.

Verbetering van de werkomgeving

Voor het DLyte-proces is geen rubberen 

tip, elektrolytisch bad of borstelen vereist, 

maar enkel een voorbereiding met 

schuurmiddel vooraf.

Door het traditionele proces met 

meerdere stappen te beperken verbetert 

DLyte de werkomstandigheden en wordt 

de toxiciteit van het huidige polijstproces 

significant verminderd.

DLyte zorgt voor een betere corrosiebestendigheid dan nat elektrolytisch polijsten.

DLyte heeft de biocompatibiliteit bewezen van de producten die met het DLyte-systeem worden verwerkt.



DLyte biedt drie apparatuurconfiguraties om te kunnen voldoen aan de 
verschillende productiecapaciteitsvereisten van de tandheelkundige 
industrie. Elke configuratie heeft drie versies, op basis van de materialen 
die moeten worden behandeld.

De meest compacte versie. Deze 
machine is speciaal ontworpen 
voor laboratoria met lage 
productievereisten.

Dit middelgrote systeem kan 
eenvoudig worden geïntegreerd 
in een middelgroot laboratorium.

De oplossing voor laboratoria 
met grote productievereisten.

Van kleine tot grote productievereisten

Capaciteit (per cyclus)
Afmetingen machine
Afmetingen onderstel
Gewicht machine
Gewicht onderstel
Vermogen
Spanning
Luchtdruk

Capaciteit (per cyclus)
Afmetingen machine
Afmetingen onderstel
Gewicht machine
Gewicht onderstel
Vermogen
Spanning
Luchtdruk

Capaciteit (per cyclus)
Afmetingen machine
Afmetingen onderstel
Gewicht machine
Gewicht onderstel
Vermogen
Spanning
Luchtdruk

9 RPD
950 x 1410 x 730 mm
950 x 700 x 740 mm
217,5 kg
100 kg 
5 kW
220-240 V
4-5 bar

3 RPD
820 x 1280 x 680 mm
820 x 680 x 680 mm
173,5 kg
87 kg 
3 kW
220-240 V
4-5 bar

1 RPD
510 x 1150 x 690 mm
510 x 690 x 680 mm
96 kg
47 kg 
2 kW
220-240 V
-

TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES

C/ Caracas, 13-15, Nau 6  |  08030 Barcelona
Tel. (+34) 931 256 536  |  info@gpainnova.com

* Aanvullende diensten zijn op aanvraag beschikbaar.

Alle DLyte-apparatuur wordt geleverd met één jaar garantie.

Verschillende versies voor elke configuratie.

Training en 
advies

Volledig 
dienstenpakket

Uitbreidingspakket 
garantie

Software-
updates

Voor onderdelen van kobaltchroom

Voor onderdelen van titanium

Voor onderdelen van kobaltchroom en titanium

D
DTi
D+Ti


