
Um novo conceito de polimento

O único sistema automatizado que proporciona
melhores resultados do que o polimento manual



Antes do DLyte Depois do DLyte

Como funciona

O equipamento DLyte automatiza o 
polimento da liga metálica para o setor 
dentário, melhorando a qualidade ao 
mesmo tempo que reduz os custos

Fornece melhores resultados do que com o polimento manual em apenas um passo

A ação de polimento baseia-se numa técnica exclusiva e inovadora 
de eletropolimento a seco que alcança todas as cavidades internas 
inacessíveis mecanicamente. O DLyte permite o polimento de peças 
a partir de qualquer processo de fabrico por fundição, sinterização ou 
fresagem. 

Preserva a forma inicialCumpre as tolerâncias
Acabamento espelhado e resultados 
homogéneos

O DLyte oferece um polimento
de alta qualidade para cobalto-
crómioe titânio.

Passo 3
O programa
é selecionado

Passo 2
O suporte é 
introduzido na 
máquina

Passo 1
As peças são 
fixadas no suporte

Passo 4
Média de 50-60
minutos por ciclo



REDUZIR CUSTOS
EM ATÉ 80%

TORNAR A SUA
PRODUÇÃO

MAIS FLEXÍVEL

UNIFORMIZAR
OS SEUS PRODUTOS

Custos mais baixos

O tratamento não requer 
processamento manual, reduzindo 
os custos de mão-de-obra e 
eliminando a necessidade de 
reprocessar peças e a produção 
de peças defeituosas.

Poupança de tempo

O DLyte é um processo 
automático que reduz a 
complexidade dos atuais 
processos com múltiplos passos. 
Todo o processo é concluído num 
único passo.

Produção controlada 
O DLyte oferece uma solução 
única para satisfazer as 
necessidades da indústria 
dentária, com resultados 
rastreáveis e previsíveis, de 
acordo com as necessidades 
de polimento, quantidades de 
produção e/ou dimensões das 
peças.

Impacto no seu negócio

A poeira resultante do processo de polimento manual é perigosa para a saúde.

Comparação entre o polimento tradicional e o sistema DLyte

MÉTODO
DE POLIMENTO
TRADICIONAL

Estes três processos têm de ser
realizados com fabrico aditivo
em todos os tipos de produção.

Remoção dos
suportes de fabrico

Limpeza dos artigos 
após o fabrico

Tratamento com jato 
de areia

Abrasivo
Homogeneização
da área e definição 
de ângulos.SISTEMA

DE POLIMENTO
DLYTE

Polimento
Eliminação das 
micro-rugosidades. 
Uniformização dos 
ganchos.

Abrasivo
Homogeneização
da área e definição 
de ângulos.

Brilho
Polimento da peça 
para lhe conceder 
um brilho final.

Banho 
eletrolítico
Limpeza e brilho 
do metal.



Materiais e aplicações

Graças à grande variedade de 
meios eletrolíticos secos, o DLyte 
oferece um acabamento de alta 
qualidade para peças de cobalto-
crómio e titânio.

O DLyte proporciona resultados 
superiores para todos os tipos 
de próteses fixas ou removíveis, 
sistemas de implantologia e 
produtos ortodônticos.

Prótese removível
Processo de polimento com duração de 50 a 80 minutos (dependendo do tipo de fabrico)

Cobalto-crómio  |   Fundição Cobalto-crómio   |   Fundição

Prótese fixa
Processo de polimento com duração de 30 a 45 minutos (dependendo do tipo de fabrico)

Cobalto-crómio   |   Maquinagem Cobalto-crómio   |   Sinterização

Prótese sobre implante
Processo de polimento com duração de 30 a 45 minutos (dependendo do tipo de fabrico)

Titânio   |   MaquinagemTitânio   |   Maquinagem Titânio   |   Maquinagem



Os resultados garantem a eficácia do nosso sistema

Biocompatibilidade comprovada

Os setores de dispositivos 
médicos e dentários requerem 
processos e produtos 
clinicamente comprovados que 
garantam a sua conformidade 
com os regulamentos de 
segurança mais exigentes.

O fabricante deve garantir que 
os dispositivos cumprem todos 
os requisitos adequados. Em 
especial, devem efetuar uma 
análise de risco/benefício e 
avaliar a biocompatibilidade 
e a toxicidade dos materiais 
utilizados.

Resistência à corrosão

A resistência à corrosão de uma peça de equipamento depende não 
só da seleção da liga mais adequada, como também do tratamento 
correto do material. Para que cumpram os requisitos de resistência à 
corrosão, muitas aplicações requerem um tratamento da superfície 
após o polimento. O DLyte é um sistema único capaz de remover 
rigorosamente as rugosidades e melhorar a resistência à corrosão das 
peças metálicas, ao mesmo tempo que reduz o número de processos 
necessários no processo de fabrico.

Melhoria do ambiente de trabalho

O processo executado pelo DLyte 
não requer qualquer ponta de 
borracha, banho eletrolítico ou 
escovagem, requer apenas uma 
preparação abrasiva prévia.

Ao reduzir o processo tradicional 
de múltiplos passos, o DLyte 
melhora as condições de 
trabalho e reduz drasticamente a 
toxicidade do polimento atual.

O DLyte proporciona uma melhor resistência à corrosão do que o eletropolimento líquido.

O DLyte comprovou a biocompatibilidade dos produtos processados com o sistema DLyte.



A primeira máquina 
ultracompacta para 
eletropolimento a seco de peças 
odontológicas.

A máquina de eletropolimento a 
seco ultracompacta mais versátil 
do mercado.

A versão mais compacta. Esta 
máquina foi concebida para 
laboratórios com requisitos de 
baixa produção.

Capacidade (por ciclo) 
Dimensões da máquina
Peso da máquina
Potência
Voltage
Metais

Capacidade (por ciclo) 
Dimensões da máquina
Peso da máquina
Potência
Voltage
Metais

Capacidade (por ciclo)
Dimensões da máquina
Dimensões do suporte
Peso da máquina
Peso do suporte
Potência
Tensão
Pressão do ar

1 RPD 
450 x 521 x 471 mm
33 kg
1,7 kW
230 V 
CoCr

1 RPD  
450 x 521 x 471 mm
33 kg
1,7 kW
230 V
CoCr & Titanium **

2 RPDs
510 x 1.150 x 690 mm
510 x 690 x 680 mm
96 kg
47 kg 
2 kW
220-240 V
4-5 bar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DLyte Desktop Dental ®DLyte Desktop PRO
®

  

* Serviços adicionais estão disponíveis mediante pedido.
** e mais metais com um pacote adicional.

Todo o equipamento DLyte inclui uma garantia de um ano.

Formação e
consultoria

Pacote de serviço
completo

Pacote de extensão
da garantia

Atualizações de
software

O DLyte oferece três configurações de equipamento para satisfazer 
os diferentes requisitos da indústria dentária relativos à capacidade 
de produção. Cada configuração tem três versões, com base nos 
materiais a tratar.

Para requisitos de produção reduzida a elevada



Este sistema de tamanho médio 
é facilmente integrado num 
laboratório de tamanho médio.

A solução para laboratórios com 
requisitos de produção elevada.

Capacidade (por ciclo)
Dimensões da máquina
Dimensões do suporte
Peso da máquina
Peso do suporte
Potência
Tensão
Pressão do ar

Capacidade (por ciclo)
Dimensões da máquina
Dimensões do suporte
Peso da máquina
Peso do suporte
Potência
Tensão
Pressão do ar

9 RPDs
950 x 1.410 x 730 mm
950 x 700 x 740 mm
217,5 kg
100 kg 
5 kW
220-240 V
4-5 bar

4 RPDs
820 x 1.280 x 680 mm
820 x 680 x 680 mm
173,5 kg
87 kg 
3 kW
220-240 V
4-5 bar

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diferentes versões para cada configuração (só para DLyte1, DLyte10 e DLyte100).

Para peças de cobalto-crómio Para peças de titânio Para peças de cobalto-crómio e titânioD DHF D+HF
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