
Form 2
Impressão 3D de alta precisão 
para laboratório dentário e 
prática odontológica

A Form 2 permite que a impressão 3D industrial seja acessível a clínicas 
dentárias de qualquer dimensão e garante uma produção digital 
rentável e personalizada em massa, de uma ampla gama de 
produtos dentários

Oferece um r ápido  retorno  do i nvestimento 
As Resinas FormLabs da Form 2 (impressora 3D SLA) são materiais especializados para a área dentária. As resinas 

dentárias (biocompatíveis) da FormLabs permitem criar modelos de coroas e pontes, guias cirúrgicos de implantes, 

aparelhos invisíveis e aparelhos de contenção com uma exatidão incrível (com um desvio máximo de ±100 

micros) e com  custos de material muito baixos por peça (1.4 - 3.3 €), o que amortiza o uso da Form 2      com as resinas 

dentárias em apenas poucos meses.

Impressão na
Form 2

Quadrante com
elementos amovíveis
(Dental Model)

Arcada Completa 
com amovíveis
(Dental Model)

Quadrante de 

cirúrgico

Guia cirúrgicos
Arcada Completa

Alinhadores / 
Conteção
(Dental LT Clear)

Modelo Ortodôntico 
de Arcada Completa 
(Grey)

PEÇAS POR
IMPRESSÃO

16 quadrantes
e amovíveis

4 arcadas 
e amovíveis

18 guias 12 guias 12 alinhadores 9 arcadas

TEMPO A 50µ 
DE ALTURA DE 
MOLDE

2 quadrantes / 3 hr

16 quadrantes / 
8.5 hr

2 arcadas / 5.5 hr 

4 arcadas / 8 hr

1 guia / 2.5 hr

18 guias / 6 hr

1 guia / 2.5 hr

8 guias / 7.5 hr

1 guia / 2.5 hr

12 guias / 9.5 hr

1 arcada / 2.5 hr

9 arcadas / 7.5 hr

CUSTO
POR PEÇA

1,4€ / quadrante 2,8 - 4,7€ / arcada 1,8 - 2,8€ / guia 2,8 - 4,7€ / guia 3,7 - 5,6€ / guia 1,4 - 3,3€ / arcada

Guia



Resinas         Dentárias
Com uma ampla gama de materiais dentários, uma única impressora pode utilizar uma vasta gama de 

aplicações. Os cartuchos de resina automáticos e os reservatórios de resina intermutáveis podem ser 

substituídos em menos de um minuto sem sujar ou desperdiçar o material. 

RESINA DENTAL MODEL

Aplicações principais: modelos de 
coroas e pontes com amovíveis.

RESINA DENTAL SG 

Aplicações principais: impressão 
interna de guias cirúrgicos para 
implantes e elementos de 
suporte à cirurgia de implantes 
guiada. 

RESINA STANDARD GREY

Aplicações principais: modelos 
ortodônticos, de diagnóstico e 
educativos.

RESINA DENTAL LT CLEAR 

Aplicacações principais: aparelhos 
invisíveis (alinhadores), aparelhos de 
contenção e outros produtos de 
ortodontia para impressão direta. 

Acessórios Essenciais para Impressão
 Otimize os seus fluxos de trabalho com acessórios profissionais para conseguir uma impressão consistente e bem-sucedida. 

RESERVATÓRIO RESINA LT

Alto rendimento da 
produção e vida útil 
prolongada. 

FORM WASH

Lavagem automática de 
peças com capacidade 
até 70 impressões. 

FORM CURE

Curador otimizado para 
maior resistência e rigidez 
do material. 
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