
S O F T W A R E  –  H A R D W A R E  –  R E S I N S 

DMG DentaMile
Complete oplossingen voor de digitale workflow.



DMG DentaMile – 
3D-printen in nieuwe vorm.

SNEL.  INT UÏTIE F.  GE VALID EERD.

De digitale toekomst kan in het dagelijks werk pas 
beginnen nadat we afscheid hebben genomen van een 
veelvoud aan individuele oplossingen. Bij de digitale 
workflow voor praktijk en laboratorium is een integrale 
aanpak nodig, waarin software, hardware en materialen 
perfect op elkaar aansluiten. Efficiënt en betrouwbaar. 

Bij DMG wijden we ons volledig aan dit concept. In alles 
wat we doen. Van de cloud-gebaseerde software tot de 
3D-printers en de materialen. De volgens dit concept 
ontwikkelde geïntegreerde workflow maakt het DMG 
DentaMile assortiment zo buitengewoon praktisch. 
Snel, intuïtief en gevalideerd. 

We noemen dit het 'DMG DentaMile principe'.

Het DMG DentaMile assortiment, gebaseerd op 
vijf decennia tandheelkundige ervaring, biedt alle 
componenten die nodig zijn voor een efficiënte 
digitale workflow uit één hand:

De revolutionaire cloud-gebaseerde software 
DentaMile connect waarmee bestaande 
technologische hindernissen worden overwonnen. 

Onze krachtige 3D-printers DMG 3Delite en 
3Demax met de aanvullende nabewerkingsapparaten 
DMG 3Dewash en 3Decure.  
En de hoogwaardige LuxaPrint materialen 
voor tandheelkundig 3D-printen. 

Uw voordelen met DMG DentaMile:

• Een totaaloplossing die betrouwbaar, kosteneffectief 
en duurzaam is

• Innovatieve, cloud-gebaseerde workflow met 
optimale gegevensbeveiliging

• Verhoogd rendement door procesversnelling 
en optimalisatie van de samenwerking tussen 
tandartspraktijk en tandheelkundig laboratorium 

• De kans om patiënten onmiddellijke oplossingen 
te bieden 

• Gebruik van het DentaMile platform om informatie 
uit te wisselen  

• Betrouwbare, gestandaardiseerde en traceerbare 
vervaardiging van gevalideerde medische hulpmiddelen

Een geïntegreerde 
aanpak.



D E RE VOLU TI O NAI RE  SOF T WARE DIE TECHNISCHE H IND ERNISSEN 
OVERWINT.

Om het volledige digitale potentieel voor kwaliteit en 
efficiëntie te kunnen benutten, moeten verschillende 
apparaten met elkaar worden verbonden en moeten 
vervaardigingsprocessen digitaal in kaart gebracht 
en gedocumenteerd worden. Hier speelt, naast de 
hardware en geschikte materialen, de juiste software 
een doorslaggevende rol.  Met DentaMile connect biedt 
DMG de cloud-gebaseerde oplossing waarmee de gehele 
verwerking en vervaardigingsprocedure eenvoudiger, 
sneller en veiliger wordt. 

De door DMG ontwikkelde software zorgt voor een 
veilige en gevalideerde workflow bij de vervaardiging van 
medische hulpmiddelen. Fouten worden geminimaliseerd 
en nieuwe toepassingen worden toegankelijk gemaakt 
zonder extra technische inspanningen. Vanzelfsprekend 
wordt maximale gegevensbescherming geboden.

Er zijn geen speciale systeemvereisten nodig. 
DentaMile connect is cloud-gebaseerd zodat het kan 
worden gebruikt met elk besturingssysteem. Standaard 
moderne apparatuur, zoals een computer/laptop en een 
internetverbinding is alles wat u nodig heeft. 

We adviseren de nieuwste versie van Google Chrome 
als browser te gebruiken

.De voordelen van de DentaMile connect software:

• Cloud-gebaseerd – kan op elke locatie worden gebruikt 

• Geen installatie van software vereist

• Gebruikers kunnen onmiddellijk beginnen – 
geen omvangrijke scholing nodig

• Korte leercurve 

• Prompte Snelle communicatie

• Verbinding van alle bij het productieproces 
betrokken partijen

• Intuïtieve gebruikersinterface

• Eenvoudig invoeren en bewerken van STL-bestanden

• Geïntegreerd slicingproces snijproces zonder wijziging 
van systeem/technologie

• Werkprocessen vereenvoudigd en gestandaardiseerd

• Vervaardiging 'op aanvraag'

• Gestandaardiseerde gevalideerde vervaardiging van 
medische hulpmiddelen

• Gebruikers kunnen aan de MDR-normen voldoen

• Als het geprinte voorwerp volledig ontworpen is, 
kan het op elk later tijdstip worden gereproduceerd

Snel. Intuïtief. Gevalideerd.  
Het DMG DentaMile principe

DMG D E N TAM ILE SOF T WAR E

DentaMile connect

• Dashboard patiëntgegevens • Volledig aanpasbare virtuele articulator

• Bepaling van de rand van de spalk • Aanpassing van de occlusie

• Aanzicht van de spalk in de gehele kaak • Uiteindelijk ontwerp van de spalk



•DMG D E N TAM ILE HAR DWAR E

3D-printen uit 
één hand
Om uw werk zo succesvol en eenvoudig mogelijk te maken, 
levert DMG niet alleen printers van hoogwaardige kwaliteit 
als onderdeel van zijn 3D-hardware, maar bovendien 
een compleet systeem met inbegrip van gecoördineerde 
inclusief integreerbare nabewerkingsapparatuur. 

De DMG DentaMile 3D-printers zijn met behulp 
van zgn. smart connectivity verbonden met de 
nabewerkingsapparaten. 

De procesinformatie wordt door de printer snel, helder 
en met maximale betrouwbaarheid naar 3Dewash en 
3Decure gestuurd. 

In combinatie met de bekroonde cloud-gebaseerde 
software DentaMile connect is nu een efficiënte 
gevalideerde workflow mogelijk voor digitale 
additieve vervaardiging.

DMG 3Demax
EEN ALLROUND ER VOOR HE T 
HOOGST 
MOGELIJ KE NIVE AU VAN 
PROCESBE TROUWBA ARHEID.

De compacte 3Demax is een hoog precieze 
3D-hogesnelheidsprinter voor een zeer uiteenlopend 
bereik van tandheelkundige 3D-printtoepassingen. 
Dankzij ultrafijne resolutie en een ruim groot 
afdrukbereik kan 3Demax gebruikt worden voor het 
creëren van boorsjablonen, uitbrandbare gietmodellen, 
gebitsbeschermers en spalken, kronen en bruggen, 
modellen en nog veel meer. De 'Force Feedback' optie 
versnelt het printproces.

• Groot afdrukbereik zodat meerdere werkstukken 
tegelijkertijd kunnen worden vervaardigd

• Uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid

• Compromisloze precisie

DMG 3Delite
D E COMPAC TE O P TIE VOOR 
D E START VAN EEN DIGITALE 
WORKFLOW

Met het compacte DMG 3Delite kunt u gebruik maken van 
de voordelen van een digitale workflow zonder enorme 
hoeveelheden tijd of geld te hoeven investeren. De printer 
is gemakkelijk te bedienen en kan uiterst eenvoudig worden 
gekalibreerd voor betrouwbaar goede printresultaten. 

• Compromisloze precisie

• Supergemakkelijke bediening

• Afvalzuinige besparende verwerking van verbruikbare 
onderdelen en materialen

• Twee verschillende montagebieden voor efficiënt printen

DMG 3Dewash
Reinigingsapparaat voor de systematische en 
gestandaardiseerde reiniging van de geprinte voorwerpen 
volgens de aanwijzingen van de fabrikant als onderdeel van 
de ondersteunde procesbetrouwbaarheid. 

DMG 3Decure
Lichtuithardingsapparaat voor definitieve volledige uitharding 
als onderdeel van het gecontroleerde en gestuurde proces.  
De materiaalafhankelijke uithardingsprogramma’s 
waarborgen procesbetrouwbaarheid voor de productie 
van een medisch hulpmiddel overeenkomstig 
de productspecificaties en -documentatie.

De voordelen van de DMG 
DentaMile hardware:

• Minimale vereisten wat betreft de benodigde 
infrastructuur (netwerk)

• Setup en interactie hoofdzakelijk plug-and-play

• Weinig ruimte benodigd

• De vereisten zijn op corresponderende 
wijze schaalbaar (prestatie printer)

• Maakt perfect samenspel tussen materiaal, 
printer en randapparatuur mogelijk

• Ondersteunt juiste materiaalkeuze en materiaal 
specifieke verwerking

• Biedt eenvoudige, met instructies begeleide 
bediening

• Maakt onmiddellijke oplossingen 
voor patiënten mogelijk zonder 
onaangename geurtjes

• Eenvoudige beginselen voor vervaardiging 
die gedelegeerd kan worden

• Alle benodigde proceswerkstappen zijn 
gedocumenteerd en bevatten instructies

• RFID - Materiaalherkenning

Snel. Intuïtief. Gevalideerd.  
Het DMG DentaMile principe.



•

DMG D E N TAM ILE R E SIN S

LuxaPrint
NEG EN K WAL I TATI E F HOOGWA ARDIGE MATERIA ALSPECIALISTEN VOOR 
3 D -PRINT EN.

LuxaPrint is de reeks materialen van DMG voor uw additieve digitale prosthetiek. De verschillende materialen zijn 
gemakkelijk in gebruik, veelzijdig en bieden de bekende 'made in Hamburg' kwaliteit die u van DMG gewend bent. 
Elk materiaal is beschikbaar voor twee golflengtes, 385 nm en 405 nm.

De LuxaPrint serie omvat negen lichtuithardende harsen kunststoffen voor diverse doeleinden: 

LuxaPrint Model 
voor modellen

LuxaPrint Tray  
voor individuele functielepels

LuxaPrint Cast 
voor gietmodellen

LuxaPrint Ortho 
voor boorsjablonen

LuxaPrint Ortho Plus  
voor occlusale spalken

LuxaPrint Ortho Flex  
voor flexibele spalken, in 2 kleuren

LuxaPrint Crown 
voor tijdelijke en semi-permanente kronen en bruggen, in 5 kleuren

LuxaPrint Base 
voor alle types basis gebitsprotheses, in 2 kleuren

LuxaPrint Gingiva 
voor tandvleesmaskers

SNELHEID ME T D E HOOGST 
MOGELIJ KE PRECISIE  VAN D E 
BOVENSTE PL ANK

Sneller is niet altijd beter. Alhoewel, wanneer snel printen 
kan worden gecombineerd met extreem hoge precisie, 
dan wordt het werk beduidend eenvoudiger. Met 
onze LuxaPrint materialen kunt u de grenzen op beide 
vlakken verleggen.

SUPER GEMAKKELIJ KE EN 
EENVOUDIGE VERWERKING

Bij alle varianten van LuxaPrint is uiterste zorg besteed 
aan een zeer gemakkelijke verwerking, zowel voor 
als na het printen. De productie gaat snel en precies. 
De geprinte objecten hebben een oppervlaktestructuur 
die accuraat is tot in het laatste detail en zeer gemakkelijk 
kan worden gereinigd.

De voordelen van de DMG 
DentaMile harsen:

• Betrouwbare resultaten vanaf de eerste print

• Snelle beschikbaarheid en snelle levertijden

• Gemakkelijk te bedienen

• Veelzijdig

• Goede schaalbaarheid dankzij praktische 
inhoudsmaten van de flessen

• Zeer hoge kwaliteitsnormen

Snel. Intuïtief. Gevalideerd.  
Het DMG DentaMile principe. 



•
•Het additieve digitale vervaardigingsproces voor een 

spalk is uiterst complex. Er zijn veel parameters die het 
eindresultaat kunnen beïnvloeden en daarom altijd 
nauwkeurig in de gaten moeten worden gehouden. 
Slechts minimale afwijkingen, zij het bij de uitvoering 
van de software, het printen zelf, het reinigen of de 
blootstelling aan licht: al deze factoren kunnen van 
invloed zijn op de vervaardiging van een spalk.

Met de DMG DentaMile productoplossingen, die zijn 
ontworpen met een geïntegreerde aanpak, willen we 
u het juiste hulpmiddel verschaffen voor de vervaardiging 
van een perfect zittende spalk met behulp van de digitale 
workflow. Snel. Intuïtief. Gevalideerd.

Op de afbeeldingen rechts zijn voorbeelden te zien van de 
volledige digitale workflow voor de additieve vervaardiging 
van een spalk; van de scan, het printen en de nabewerking 
tot het uiteindelijke object.

H E T D E N TA M IL E PR IN CIPE  IN  D E TANDART SPR AK T I J K

Een spalk vervaardigen 
in de additieve digitale workflow.

De software DentaMile connect zorgt ervoor dat 
alle betrokken componenten eenvoudig en veilig 
met elkaar worden verbonden. Vanaf elke locatie en 
zonder technische hindernissen. Voor een efficiënte 
gevalideerde workflow. De software zorgt ook voor 
ondersteuning bij het creëren van spalken met talloze 
praktische functies die uw werk nog gemakkelijker 
maken. Bijvoorbeeld:

• Intuïtief, ongecompliceerd gebruikersinterface

• Virtueel volledig aanpasbare articulator

• Visualisatie van het netwerk met de printers 
3Demax/3Delite

• Visualisatie voor vereenvoudigde en 
automatische overdracht van het ontwerp naar 
de printer voor productie

TANDART-
SPRAKTIJK 
LABORATORI-
UM SOFTWARE HARDWARE

Invoeren 
patiënt- 
gegevens

Ontvangen 
patiënt- 
gegevens

Ontvangen 
print- 
opdracht

Aanpassen 
materiaal- 
parame-
ters

RFID

Materiaal-keuze

Intra-orale 
scan
Scan model

Automatische nestening
Snijden

LuxaPrint

Creëren 
stl-bestand Uploaden stl-bestand Printen

Spalk ontwerpen
DMG 3Demax
DMG 3Delite

Gegevenssyn-
chronisatieKeuze van materiaal- 

parameters

Creëren printopdracht

Overdracht reiniging

DentaMile connect DMG 3Dewash

Afwerking 
van het 
geprinte 
object

Overdracht uitharden

DMG 3Decure

Cloud
•  Gegevens backup
•  Registratie
•  Versleuteling
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O PMER KINGE N OVE R RE I NI GI NG EN 
BE WA RING

Hoe kan een patiënt een met LuxaPrint Ortho Plus 
vervaardigde spalk het best bewaren en kan de spalk broos 
worden als hij in een droge omgeving wordt bewaard? 

Bij DMG hebben we ons in uitgebreide interne bewaartests 
met deze vraag beziggehouden.

Enkele van de belangrijkste gegevens bij de tests:

Reiniging van de testobjecten met verschillende middelen: 
water, mondspoeling, onderhouds- en reinigingsproducten 
voor retainers, spalken, gebitsprotheses en 
gebitsbeschermers

• Simulatie van de langdurige situatie bij de patiënt met 
behulp van thermische cyclers

• Objecten opgeslagen in een droge omgeving bij 40 °C

• Gemeten waarden: Buigsterkte en buigmodulus

H E T  R ESU LTA AT: 

De stabiliteit bij opslag van meer dan twee jaar 
bij kamertemperatuur werd bevestigd.

De spalken werden niet broos!
Ongeacht het bewaarmiddel waren er geen significante 
verschillen in de gemeten waarden binnen het 
meetnauwkeurige bereik. De bewaarmethode en het 
reinigingsmiddel zijn daarom niet relevant voor spalken 
die zijn gemaakt van LuxaPrint Ortho! DMG adviseert 
dagelijkse reiniging met een tandenborstel.

BUIGSTERKTE IN MPa

BUIGMODULUS IN MPa

*Equivalent uit de versnelde verouderingstest.

*Equivalent uit de versnelde verouderingstest.
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VERVA ARDIGING VAN SPALKEN IN D E 
DIGITALE WORKFLOW? 

DMG biedt een totaaloplossing voor maximale precisie, 
herhaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.  
Met gecoördineerde componenten en processtappen. 
Voor een gevalideerd (medisch) hulpmiddel.

Snel. Intuïtief. Gevalideerd. Het DMG DentaMile principe



DMG D E N TAM ILE:  ONZE SERV ICE VOOR U.

Het DMG Service Center Digital

We weten: Tandheelkundige digitalisering is een complex 
gebied. Veel van onze klanten staan voor de uitdaging zich 
vertrouwd te maken met nieuwe workflows en nieuwe 
technologie. Bij DMG willen we u in dit opzicht de best 
mogelijke ondersteuning geven. Een belangrijke rol speelt 
hierbij het opzetten van een speciaal servicecenter.

Het DMG Service Center Digital is uw aanspreekpunt 
voor alle vragen met betrekking tot de DentaMile produc-
toplossingen voor de digitale workflow.

PER SOONLIJ K.  COMPE TE NT.

In het DMG Service Center Digital heeft u direct persoonlijk 
contact met een ervaren tandtechnicus. Uw aanspreekpart-
ner is vertrouwd met de speciale vereisten voor digitale 
vervaardiging op grond van zijn eigen werkervaring. 

Een team van tandartsen, tandtechnici en IT-specialisten 
staat klaar om u te helpen bij het vinden van oplossingen, 
zelfs bij moeilijkere problemen. De knowhow die we hier 
bieden omvat niet alleen specialistische technische kennis 
maar ook oog voor de dagelijkse uitdagingen voor labora-
torium, praktijk en patiënt.

Met onze vakkundige persoonlijke ondersteuning kunnen 
we u helpen efficiënter te werken. 

We bieden ondersteuning per telefoon, e-mail of online 
via TeamViewer. 

HOE KUNT U MET ONS SERVICECENTER IN CON-
TACT KOMEN?
U kunt op verschillende manieren contact opnemen 
met het DMG Service Center Digital: 

Telefoon:  
+49 40 84 00 66 66 (in Engels)

E-mail:  
supportdigital@dmg-dental.com

Contactformulier in het internet:  
www.dmg-dental.com/contact-suppport-digital

Onze kantooruren:  
maandag - donderdag van 08:00 - 18:00 
vrijdag van 08:00 - 17:00

We kunnen u ook persoonlijk helpen: 
ONZE SERVICE E XPERTS O P DIGITA AL GEBIED.

Bent u op zoek naar vakkundige regionale aanspreekpartners voor de digitale workflow? 

Onze speciaal getrainde service buitendienst medewerkers van het team 'Digital Applications' zullen u graag helpen. 

U kunt uw persoonlijke digitale expert voor uw regio vinden op de website van DMG, www.dmg-dental.com, onder de 
rubriek 'Bedrijf' 'Buitendienst' 'Team Digitale Applicaties Nederland'. 

Een efficiënte digitale workflow omvat ook de juiste service. 

We staan u persoonlijk met raad en daad terzijde!

U kunt ons op deze kanalen vinden

Zullen je graag helpen!
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