
Van (intra-orale) scan tot nauwkeurig gefabriceerd custom made device

CADCAM Digitale Hulpmiddelen

your comfort is our goal!

Dutch Technology



Dyna CADCAM
Nauwkeurig gefabriceerd custom made device

• precisiewerk
• biocompatibel Titanium Grade 5 ELI 
• een spanningsvrije pasvorm
• een duurzaam en sterk product
• in Nederland vervaardigd

Dyna Dental Engineering combineert, als implantaatfabrikant, geavanceerde techniek met een grote 
mate van vakmanschap. De Dyna scancenter medewerkers zijn ervaren in het ontwerpen en frezen van 
uw werkstukken. Zij streven er dan ook naar om een kwaliteitsproduct af te leveren. U heeft de keuze 
om het maken van een individueel ontwerp voor uw patiënt zelf te doen door aanschaf van een scan-
ner, scan- en ontwerpsoftware of dit geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan het Dyna scancenter. De 
ontwerpsoftware is voorbereid op het ontwerpen van CAD CAM structuren voor de meest gangbare 
implantaatmerken*. Deze kunnen inclusief CE-gemarkeerde fixatieschroeven geleverd worden. In com-
binatie met een CAD CAM steg kunnen ook bijbehorende Cendres+Métaux ruiters geleverd worden. 
Alle gangbare vormen zoals EI, U en Preci Horix zijn leverbaar. 

Op dit moment wordt steeds vaker de mondscanner gebruikt ter vervanging van de traditionele af-
druk. Een mondscan is in veel gevallen exacter dan de traditionele afdrukmethode. Het Dyna scancen-
ter kan output van scans met open STL files verwerken. 

Hoe het werkt?

your comfort is our goal! 
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Zorg ervoor dat de Trios settings correct zijn.

Kies “Lab Connections” en vervolgens op dat tabblad voor “Configure Communicatie”.
Indien je verbinding met het Dyna scancenter wilt maken, log je in en kies je “Add lab”

Van Trios mondscan naar 3Shape 

Dyna CADCAM Intra-oraal
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Vervolgens log je op het volgende scherm in je 3Shape account in

4
Kies op het tabblad “Connections” voor “add connection”.

Van Trios mondscan naar 3Shape

your comfort is our goal! 
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Vervolgens zoek je in het scherm “Connect to a Practice or Lab” naar “dynadental” en vink “show me 
Labs” aan. Dyna Dental Engineering wordt getoond en kan gekozen worden.

“Request sent. Waiting for approval” verschijnt in het scherm. Er moet goedkeur komen van Dyna.

Van Trios mondscan naar 3Shape



Na akkoord is de Trios geconfigureerd.

8
Kies in Trios “Patient” en “New Session”. Indien u van het Dyna Scancenter gebruik wilt maken, kies dan 
indien nodig in de balk naast het 3Shape logo voor Dyna Dental Engineering  via de knop “Change lab”.
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Van Trios mondscan naar 3Shape

your comfort is our goal! 
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Lab “Dyna Dental Engineering” is kiesbaar. Een Job kan verstuurd worden.

Zorg ervoor dat de Trios settings correct zijn in 3Shape Dental System.

Van Trios mondscan naar 3Shape



11
Kies bij “Site settings” voor labs en vink “trios direct connection enabled” aan.

12
Indien u zelf een kroon wilt vervaardigen en u dus uw eigen lab gebruikt, dient u de Dyna library te 
importeren in 3Shape.  Kies voor ïmport/export” linksonder in het menu.

Van Trios mondscan naar 3Shape

your comfort is our goal! 
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Kies in het volgende blad voor “Import materials”.

Zoek het “Dyna Helix Ti-Base .......” dme installatie bestand op in uw computer en druk op openen. 
U kunt ditzelfde doen voor het “Dyna Helix ..........” dme installatie bestand.
Kies tenslotte voor “Import”
Deze .dme installatiebestanden zijn bij Dyna op te vragen via sales@dynadental.com.

Van Trios mondscan naar 3Shape



Indien er al een dergelijk bestand staat, kunt u desgewenst voor een totale update van het Dyna Helix 
bestand kiezen en kiest u “do the same for all similar cases” en kies vervolgens “update”.

16
De Dyna bibliotheek is geïnstalleerd en deze vind u terug in 3Shape Dental System.

15

Van Trios mondscan naar 3Shape

your comfort is our goal! 
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In the software in de “administration phase” kies je het type restauratie. Volg in die software de volgen-
de stappen (zie de CEREC manual voor details op https://www.dentsplysirona.com/ :

Voor een kroon op een TiBase abutment bijvoorbeeld:

1. Maak allereerst een nieuwe case aan 
2. Selecteer “restoration type”  Abutment
3. Selecteer “restoration type”Screw Retained Crown”
4. Selecteer “design mode” Biogeneric Individual
5. Selecteer het gewenste materiaal waaruit de kroon vervaardigd dient te worden. Bijvoorbeeld  

Ivoclar Vivadent. - IPS e.max Cad Abutment
6. Selecteer de gewenste TiBase. Kies voor Camlog als het om een Dyna implantaat gaat
7. Selecteer als laatste TiBase of ScanPost (beide zijn beschikbaar bij Dyna - zie de fixed prosthetics 

manual of de productcatalogus voor meer informatie)

Voor intraorale toepassing wordt de ScanPost aanbevolen
Het gebruik van een ScanPost wordt aanbevolen voor intraorale toediening, omdat het alleen in dit 
geval mogelijk is om de juiste positionering van de scanbody te beoordelen..

Gebruik de Sirona scanbody 
• 6431303 (wit) voor de Bluecam scanner 
• 6431323 (grijs) voor de Omincam scanner.

Toepassing van TiBase en gebruik van CEREC software



Dyna CADCAM
Digitaal afdrukken en verwerken

Om digitale afdrukken te realiseren, zijn de volgende digitale hulpmiddelen beschikbaar:

• Intra-orale scanmarkers
• Scan abutments voor in het laboratorium
• Laboratorium analogen die kunnen worden gebruikt in combinatie met geprinte modellen

Let op: De digitale Dyna bibliotheek is benodigd om deze producten te gebruiken

Kroon- en brugwerk
Intra-oraal scannen
met geprint model

Kroon- en brugwerk
Regulier afdrukken
scannen op gipsmodel

Bars / wrap-arounds
Regulier afdrukken
scannen op gipsmodel

your comfort is our goal! 



Intra Oral Scanmarkers
Description Size A*1 Size B*1 Size C*1 Art. no.

Ø Ø H

Intra Oral Scanmarker Dyna Helix/ Octalock 

for Dyna Helix DC/ST & Dyna Octalock
& Extension abutments 82EO5/89EO5
All have the same Octalock connection

4,0 4,75 13,6 MSCABDH

Intra Oral Scanmarker Dyna Extension Level 

for Dyna Extension Level abutments
82EL2/3/4/5/6 or 89EL2/3/4/5/6

4,0 5,5 11,95 MSCABDE

Intra Oral Scanmarker Dyna Multi-Unit 4,8 6,0 8,0 MSCABDM

Intra Oral Scanmarker Dyna Push-in 3.0

without Octalock connection

3,2 5,5 11,3 MSCABD30

Intra Oral Scanmarker Dyna Push-in 3.6 

without Octalock connection

3,6 5,5 11,5 MSCABD36

Intra Oral Scanmarker Dyna Push-in 4.0/5.0

 without Octalock connection

4,5 6,0 11,0 MSCABD40

*1 Sizes explained in picture

Size A

Size B

Size C

Digitale hulpmiddelen - Intra Oral Scanmarkers



Scan Abutments
Description Size A*1 Size B*1 Size C*1 Art. no.

Ø Ø H

Scan Abutment Dyna Helix/ Octalock 

for Dyna Helix DC/ST & Dyna Octalock
& Extension abutments 82EO5/89EO5
All have the same Octalock connection

4,0 4,75 13,6 SCABDH

Scan Abutment Dyna Extension Level 

for Dyna Extension Level abutments
82EL2/3/4/5/6 or 89EL2/3/4/5/6

4,0 5,5 11,95 SCABDE

Scan Abutment Dyna Multi-Unit 4,8 6,0 8,0 SCABDM

Scan Abutment Dyna Push-in 3.0

without Octalock connection

3,2 5,5 11,3 SCABD30

Scan Abutment Dyna Push-in 3.6 

without Octalock connection

3,6 5,5 11,5 SCABD36

Scan Abutment Dyna Push-in 4.0/5.0 

without Octalock connection

4,5 6,0 11,0 SCABD40

Size A

Size B

Size C

*1 Sizes explained in picture

Digitale hulpmiddelen - Scan Abutments voor scannen op het model

your comfort is our goal! 



Print Implant Analog
Description Size D*2 Size E*2 Size F*2 Art. no.

Ø Ø H

Print Implant Analog Dyna Helix/ Octalock 

for Dyna Helix DC/ST & Dyna Octalock
& Extension abutments 82EO5/89EO5
All have the same Octalock connection

4,0 4,55 9,0 81PIA

gipsmodel: 

81IA0

Print Implant Analog Dyna Extension Level 

for Dyna Extension Level abutments
82EL2/3/4/5/6 or 89EL2/3/4/5/6

4,0 4,55 9,0 82PIA

gipsmodel: 

82IA0

Print Implant Analog Dyna Helix TM 4,8 5,25 12,20 83PIA

gipsmodel: 

83IA0

Print Implant Analog Dyna Multi-Unit 5,0 5,35 11,15 88PIA

gipsmodel: 

88IA

Print Implant Analog Dyna Push-in 3.0

without Octalock connection

3,0 4,55 9,0 31PIA30

gipsmodel: 

57810

Print Implant Analog Dyna Push-in 3.6 

without Octalock connection

3,6 4,55 9,0 31PIA36

gipsmodel: 

57812

Print Implant Analog Dyna Push-in 4.0/5.0 

without Octalock connection

4,0 4,55 9,0 31PIA40

gipsmodel: 

57811

Size D

Size E

Size F

*2 Sizes explained in picture

Digitale hulpmiddelen - Print Imlant Analog



Blanks
Description Size G*3 Size H*3 Size I*3 Art. no.

Ø Ø H

Blank Dyna Helix/ Octalock 

for Dyna Helix DC/ST & Dyna Octalock
& Extension abutments 82EO5/89EO5
All have the same Octalock connection

11,5 15,8 20,0 81BL

Blank Dyna Helix TM 11,5 15,8 20,0 83BL

*3 Sizes explained in picture

Size H

Size I

Size G

Digitale hulpmiddelen - Blanks

Originele Dyna® voorgefreesde abutment-blanks voor Dyna Helix®  implantaten worden door het 
tandtechnisch laboratorium gebruikt als grondstof voor CAM-fabricage van individueel ontworpen 
abutments. De blanks stellen tandtechnici in staat om in hun eigen laboratorium op maat gemaakte 
titanium abutments uit één stuk te produceren zonder de verbindingskwaliteit en prestaties van de 
restauratiein gevaar te brengen. 

De blanks zijn te gebruiken in combinatie met de Medentika PreFace® abutment houder.

PreFace® abutment houders zijn nu beschikbaar voor de volgende machinefabrikanten: 
imes-icore®/ Datron D5®/ Wissner Gamma 202®/ Röders RXD®/ Dental Concept DC1/DC5®/ MB Maschi-
nen Cobra Mill®/ vhf camfacture AG®/ Primacon PFM 24 mediMill/ R+K/ Sirona inLab MC X5.
De PreFace abutment houders moeten rechtstreeks bij de machinefabrikant worden besteld.

De blanks hebben een originele gefreesde Dyna Octalock verbinding vervaardigd met de exacte tole-
ranties, waardoor de beste betrouwbare pasvorm van implantaat tot restauratie wordt gegarandeerd. 
Abutment blank 83BL is speciaal ontworpen voor de Dyna Helix TM implantaten en realiseert de ver-
binding met de buitendiameter van de kraag.

your comfort is our goal! 
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Verwerkingsproces bij het laboratorium en/of het Dyna scancenter 

De behandelaar maakt een 
nauwkeurig afdruk of intra-ora-
le scan van de klinische situ-
atie. Het laboratorium maakt 
daar een soft-tissue model van 
en stuurt deze met wasprothe-
se (of andere suprastructuur) 
naar het Dyna scancenter

In het geval er een model 
naar het Dyna scancenter 
gaat, wordt er  een gedetail-
leerde scan van het model en 
de eventueel meegeleverde 
wasprothese gemaakt. Voor 
een verschroefde constructie is 
meelevering van de waspro-
these of een andere supra-
structuur noodzakelijk.

Met de bijbehorende software 
wordt een ontwerpvoorstel 
voor een patiëntspecifieke 
CADCAM constructie gemaakt. 
Zonder wasprothese wordt de 
inzetrichting van een steg zo 
goed mogelijk, aan de hand 
van het model, bepaald.

Een 3D bestand van het 
ontwerp wordt vervolgens 
ter beoordeling en accorde-
ring naar het laboratorium 
verstuurd. Het ontwerp kan via 
de 3Shape portal bekeken en 
geaccordeerd worden.

Indien een wasprothese (en 
waar van toepassing een ande-
re suprastructuur) is meegele-
verd, kan het laboratorium dus 
ook de passing in de prothese 
goed beoordelen. Na accorde-
ring van het 3D ontwerp, wordt 
het ontwerp overgebracht naar 
de freessoftware alwaar mate-
riaal specifieke data voorbereid 
wordt.

Het ontwerp van de constructie 
wordt gefreesd uit hoogwaar-
dig Titanium Grade 5 ELI (of 
voor een verschroefde implant 
bridge op multi-unit uit  Pekkt-
on of Cobalt Chroom). Daarna 
wordt deze op het model ge-
past en naar het laboratorium  
verstuurd. Er kan naar wens 
met schroeven, ruiters of zelfs 
infraframe geleverd worden.

Natuurlijk heeft het laboratorium ook de keuze om zelf te scannen en/of ontwerpen. Stap 2 t/m 5 
wordt in dat geval overgeslagen. Het Dyna scancenter kan dus ook scans en/of ontwerpen verder ver-
werken. In het geval van een aangeleverde scan wordt er wel een 3D ontwerp gemaakt en voorgelegd 
voor accordering. Indien er een compleet ontwerp wordt geleverd, wordt het custom-made device 
gemaakt zoals aangeleverd. 

De verantwoordelijkheid voor het 3D ontwerp ligt altijd bij de opdrachtgever, dus of deze geeft 
accoord op een  door het Dyna scancenter aangeleverd ontwerp of hij levert zelf een kant en klaar 
ontwerp aan.



Dyna CADCAM

Voor wat betreft freeswerk gaat vrijwel geen enkel werkstuk te ver. Natuurlijk willen we daarbij een uit-
stekende kwaliteit bieden en zal alles in overleg met de klant ontworpen en geproduceerd worden. Het 
aanbod van suprastructuren is uitgebreid, maar behelst voornamelijk de volgende producten:

Dolder Bar AbutmentsPreci Horix Bar Round Bar

Diverse soorten Custom made devices

Implantaat brug Titanium Implantaat brug Pekkton Bar (Hybride / Wrap around)

Infraframes ter versteving van de prothese zijn ook onderdeel van het aanbod. De mogelijkheid be-
staat een infraframe te nemen waarbij de ruiters al dan niet afgedekt worden. De schroefgaten worden 
altijd vrijgelaten. Voor de bovenprothese is er een deluxe versie met metalen rand al dan niet met 
inkerving. Zelfs een roze coating behoort tot de mogelijkheid.

Infraframe covered Infraframe deluxe coveredInfraframe uncovered Roze coating

Infraframes

your comfort is our goal! 



Elitor®

Doral

Elitor®

Titanium

Elitor®

Naam Kleur Materiaalsamenstelling

Au% Pt% Pd% Ag% Cu% Ir% Other + ≤ 1%

Elitor Geel 68.60 2.45 3.95 11.85 10.60 0.05 Zn 2.50

Doral Helder grijs 15.00 22.00 49.30 13.70

Digitale hulpmiddelen - Libraries

Op verzoek zijn er via sales@dynadental.com of een vertegenwoordiger libraries op te vragen van de 
Dyna producten voor o.a. de Trios Mondscan, 3Shape en Exocad software. Bij de 3Shape en Exocad 
libraries is een aparte instructie bijgevoegd.

Elitor® Elitor®

Ruiters
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4661 TX  Halsteren
The Netherlands

T. +31 (0)164 25 89 80
F. +31 (0)164 25 83 90
E. dyna@dynadental.com
W. www.dynadental.com 32

13
-0

3.
01

your comfort is our goal! 


