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prisvärda och högkvalitativa produkter är en viktig del, menar Magnus.

OPENMILL
– SKANDINAVIENS STÖRSTA
PRODUKTIONSCENTER
I år firar OpenMill tio år som fräscenter, eller produktionscenter som det
kallas idag, eftersom det finns väldigt många andra produktionsmetoder
än just bara fräsning, säger Magnus Martinsson, vd på Forstec.
– Vi på Forstec strävar efter att
ha kvalitet och service som våra
ledstjärnor och att utvecklas kontinuerligt. Det handlar inte bara om
att ta fram nya produkter, utan vi

jobbar hela tiden för att göra våra
befintliga produkter lite bättre. Att
utveckla produktionsmetoderna så
vi kan hålla en kostnadseffektiv
produktion och kan erbjuda dig

Marknadens bredaste
produktportfölj
Under de här tio åren har Forstec
utvecklat ny kunskap om olika
produktionsmetoder och material.
Samtidigt som dentalbranschen
gått från ganska analog till att idag
vara mycket digital.
– Vi arbetar målmedvetet för att
driva utvecklingen och att ligga
i teknologisk och materialmässig
framkant. Våra kunder erbjuds
marknadens bredaste produktportfölj med stor teknologisk höjd,
menar Magnus.
Idag fräser vi, 3D-printar och
lasersmälter många olika material.
Framtiden innebär helt säkert att
allt fler tandtekniska produkter,
som idag görs analogt, kommer att
flyttas till digitala lösningar.
Vi samarbetar idag med många
dentallabb och kan komplettera
deras egen produktion. Allt för att
kunna ge dig det du behöver inom
digital tandvård, avslutar Magnus.

Därefter hjälper vi dig att komma
igång på rätt sätt.

OPENMILLS
DIGITALA
BIBLIOTEK FÖR
TILLVERKNING I SVERIGE
Vi utgår alltid från de datafiler
som du skickar till oss. För att
kunna arbeta med digital tandteknisk produktion behövs bibliotek
med olika valbara delar och inställningar som är inprogrammerade.
För att scanning och design ska bli
korrekt måste rätt bibliotek användas i rätt sammanhang. Det behövs
en hel del olika bibliotek, om det är
olika scanners som används, eller
om det är olika typer av produkter
som ska framställas. Forstec har olika
bibliotek för kron och bro samt för
implantat. Om du är osäker kontaktar du vår support för att reda ut

om du har rätt bibliotek installerat.
Hör gärna av dig om du behöver
hjälp med installationen!
Det finns nu också ett relativt nytt
bibliotek för att framställa det vinklade implantatoriginalet I-Bridge X
och I-Butment X hos oss för dig som
har en 3Shape-scanner.
Så här gör du för att använda våra
senaste bibliotek
Du som är ny kund hos Forstec
kontaktar oss antingen genom att
ringa CAD-support 010 500 61 90
eller maila till support@forstec.se
och fråga efter implantatbibliotek
för I-Bridge X och I-Butment X.

FLER IMPLANTATBIBLIOTEK PÅ GÅNG
En nyhet längre fram i höst är
två nya bibliotek för dig som
använder exocad när du scannar
och designar implantat.
Här går det inte att lägga in olika
sorters valbara skanningdistanser
i samma bibliotek utan Forstec

skapar separata bibliotek för varje
typ av distans. Därför tar vi fram
olika implantatbibliotek baserat på
exocadmjukvaran för Elos och ett
för NT. Det här beräknas vara klart
under hösten.

Du som redan är kund hos oss
och har OpenMill-material aktiverat
under Manufacturers. Klicka på
”Update Materials” i pop-up rutan
i 3Shape-mjukvaran. Meddelandet
brukar dyka upp automatiskt när
du startar upp Dental System. Det
är alltid bra att uppdatera till den
senaste versionen då förbättringar
och kompletteringar görs hela
tiden.
Biblioteket för I-Bridge X och
I-Butment X, till din 3Shape-scanner,
fungerar med de vanligaste skanningdistanserna. Dessa kallas ibland
scan-flags och ibland scanbodies
och vissa fungerar både för labbmiljö och på kliniken.
De skanningdistanser du kan
använda i biblioteket är NT, Elos,
Medentika, Kulzer SCAB, DAS
(Dynamic Abutment), 3Shape och
Bego Implant System. Vissa distanser
finns bara för ett eller flera implantatsystem men det finns ingen
tillverkare som har distanser för
alla vanligt förekommande system.
För en överblick över vilka skanningdistanser som fungerar till de olika
implantatsystem Forstec tillverkar
protetik till, läs mer på forstec.se/
openmill

I-BRIDGE
I-BRIDGE
X, X,
DET
DET
VINKLADE
VINKLADE
ORIGINALET!
ORIGINALET!

OM-Abutment
i CoCri CoCr
och Titan
OM-Abutment
och Titan
och fem
garanti
på implantatochårs
fem
års garanti
på implantatprotetik
i ZiOx.i ZiOx.
Vi ersätter
inte bara
protetik
Vi ersätter
inte bara
bron eller
utan täcker
brondistansen
eller distansen
utan täcker
I-Bridge
X är en
X är
vidareutveckling
en vidareutveckling även kostnaden
Idag dominerar
Idag dominerar
de vinklade,
de vinklade,
frästafrästa I-Bridge
för inköpspriset
av
även kostnaden
för inköpspriset
av
och förbättring
och förbättring
av I-Bridge!
av I-Bridge!
skruvkanalerna
skruvkanalerna
marknaden.
marknaden.
implantatet
om implantattillverkimplantatet
om implantattillverkI-Bridge
I-Bridge
är en är
svensk
en svensk
patenterad
patenterad
aren inte
sitttar
garantiansvar
på på
arentar
inte
sitt garantiansvar
Dina fördelar
uppfinning
uppfinning
från början
från början
och idag
ochhar
idag harDina fördelar
grundgrund
av attav
OpenMill
protetik
har har
att OpenMill
protetik
• I-Bridge
Med I-Bridge
X får du
X får
endu en
vi 15 års
vi 15
klinisk
års klinisk
erfarenhet.
erfarenhet.
2006 2006 • Med
använts.
På protetik
för kronor
och och
använts.
På protetik
för kronor
smäckrare
smäckrare
konstruktion
konstruktion
utan ”knä”.
utan ”knä”.broar broar
tillkom
tillkom
de vinklade
de vinklade
kanalerna
kanalerna
och och
får dufår
fem
garanti
på allapå alla
duårs
fem
års garanti
Nu Dynamic
med Dynamic
Abutments
Abutments
sedansedan
förra året
förraäråret
detärI-Bridge
det I-Bridge
X
X • Nu •med
material.
Och på
bettskenor
får dufår du
material.
Och
på bettskenor
broskruv
broskruv
och mejsel
och mejsel
.
.
som gäller
som gäller
hos oss.
hos oss.
ett årsett
garanti.
års garanti.
• Ny •smalare
Ny smalare
skruvkanal
skruvkanal
på 2,4på
mm.
2,4 mm.
I slutetI slutet
av 2019
av köpte
2019 köpte
Forstec
Forstec
• Gör• din
Gör
beställning
din beställning
via OpenMills
via OpenMills
DentalDental
AB Kulzers
AB Kulzers
produktionscenter
produktionscenter
webbportal
eller FTP-server.
eller FTP-server.
och deras
och deras
sortiment
sortiment
av I-produkter.
av I-produkter. webbportal
• Originalet
I-Bridge
I-Bridge
X finnsX för
finns
deför de
Numera
Numera
ingår ingår
I-Bridge
I-Bridge
X, I-Bar
X, XI-Bar X • Originalet
ledande
ledande
implantatsystem.
implantatsystem.
och I-Butment
och I-Butment
X medX både
med både
raka och
raka och flesta flesta
vinklade
vinklade
skruvkanaler
skruvkanaler
i Forstecs
i Forstecs
Du kan
Dufåkan
I-Bridge
få I-Bridge
X ochXI-Butment
och I-Butment
produktportfölj.
produktportfölj.
X i metallerna
CoCr CoCr
eller Titan,
eller Titan,
på på
Till I-Bridge
Till I-Bridge
X ochXI-Butment
och I-Butment
X
X X i metallerna
fixturnivå
eller distansnivå.
eller distansnivå.
Vill duVill du
används
används
broskruven
broskruven
från Dynamic
från Dynamic fixturnivå
ha produkten
i ZiOxi så
ZiOx
görs
så denna
görs denna
Abutment
Abutment
Solutions
Solutions
(DAS)(DAS)
med en
med en ha produkten
då med
alltid Dynamic
med Dynamic
Abutments
Abutments
skruvmejsel
skruvmejsel
som blivit
som en
blivit
standard
en standard då alltid
titanbaser
titanbaser
och broskruv.
och broskruv.
för vinklade
för vinklade
kanaler.
kanaler.
Vi på Vi
Forstec
på Forstec
är stolta
är stolta
över att
över
haatt ha
Marknadens
bästabästa
garantivillkor
garantivillkor
tagit över
tagit denna
över denna
svenska
svenska
och innoch inn- Marknadens
30får
års30
garanti
års garanti
på I-Bridge
på I-Bridge
ovativa
ovativa
produkt
produkt
som löser
som många
löser många Du fårDu
X, OM-Bridge,
X, OM-Bridge,
I-Butment
I-Butment
X ochX och
estetiska
estetiska
utmaningar.
utmaningar.
I-Bridge
I-Bridge
revolutionerade
revolutionerade
marknaden
marknaden
när den
närlanserades
den lanserades
2005 2005
och och
innebar
innebar
ett nytt,
ett nytt,
enklare
enklare
och mer
ochekonomiskt
mer ekonomiskt
sätt att
sätt
arbeta
att arbeta
på. på.
Med ett
Med
mycket
ett mycket
bättrebättre
slutresultat.
slutresultat.

NYHETER PÅ GÅNG!

I-BRIDGE X
HYBRID 2021
En fräst bro i CoCr kan vara
otroligt vacker men tillverkningen är dyr och tar tid.

PARTIELLA SKELETT
UNDER UTVECKLING
Den analoga tillverkningen på labb av ”partar” är både
tidskrävande och kompetenskrävande.
Partiella skelett är en produkt som
kan tillverkas med fördel industriellt
i samarbete med labbet och där vi
på Forstec hittat rätt med passform
och kvalitet. Tekniken är lasersmältning i CoCr och vi utgår från ditt
labbs design eller så kan du köpa
designen från oss.
Det har varit en utmaning att få
den här tekniken att fungera och att
få passformen att fungera bra men

nu är vi äntligen där! Det har hittills
inte gått att tillverka flexibla klamrar
så de får lödas på i efterhand men
utvecklingen har gått fram även här.
Just nu testar vi en ny metod som
innebär att vi kommer få en viss
flexibilitet i klamrarna och det ser
mycket lovande ut. Vi återkommer
snart, när vi lanserar lasersmälta
partiella skelett 2.0!

En lasersmält bro har fördelen
att den slutliga bron blir identisk med den digitala designen.
Det går att tillverka broar med
spolrum som är mindre än en
halv mm högst upp, vilket inte
fungerar med en fräst bro.
Problemet är att det inte går
att lasersmälta sätet som vilar
mot implantatet lika exakt som
när vi fräser det.
Om dessa tekniker kombineras
och kroppen lasersmältes och
vi fräser fram sätet, får vi en bro
som blir exakt jämfört med
designen och en exakt passform mot fixturen.
Forstec utvecklar just nu den
här produkten och räknar med
lansering under 2021.
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