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NEODENT® E CARES®

ACESSO ÀS SOLUÇÕES 
EFICIENTES DA CARES®.

TRABALHAR COM SOLUÇÕES 
PERSONALIZADAS, ESTÉTICAS E 
DE CONFIANÇA

Obtenha soluções abrangentes de opções de restauração com a CARES®.

As soluções Neodent® estão disponíveis com a CARES®, que se destina a impulsionar 
fluxos de trabalho eficientes e a fornecer restaurações eficazes em termos de custos aos 
laboratórios dentários.

 • Pilares personalizados (titânio ou CoCr);
 • Bases de titânio com coroas/pontes personalizadas;
 • Pontes e barras aparafusadas CARES® – SRBB;
 • Mangas e pino de fixação para cirurgia guiada;
 • Modelo impresso em 3D com análogos híbridos.

A Neodent®, juntamente com a CARES®, asseguram a qualidade consistente de todos os 
componentes Neodent® originais através de um fabrico de alta precisão e processos de inspeção 
extremamente exigentes.

FLUXO DE TRABALHO VALIDADO QUE 
LHE DÁ CONFIANÇA

A Neodent® proporciona aos clientes a liberdade para alcançarem soluções 
protéticas fiáveis, eficientes e com uma estética notável através de um fluxo 

de trabalho validado dirigido pelos especialistas CARES®. A CARES® revê 
atentamente o desempenho a cada passo da criação protética – da seleção 

das matérias-primas, digitalização e interface de desenho até ao rigor fiável ao 
longo da produção.



CARES® Scan & Shape para Neodent®

O CARES® Scan & Shape permite-lhe beneficiar dos conhecimentos e experiência de uma equipa de peritos dentários 
altamente treinada em CAD/CAM que lhe prestarão um serviço de conceção personalizada. Os clientes podem ainda 
tirar partido dos nossos serviços de digitalização e conceção para complementarem o seu atual fluxo de trabalho 
em laboratório. 

Sem investirem em hardware e software e sem que sejam necessários conhecimentos especializados em desenho digital.

*Consulte os materiais acerca do Scan&Shape para obter informações mais detalhadas.

**CARES® Scan & Shape está disponível em alguns países. Contacte o representante comercial no seu país para mais pormenores.

NEODENT® E CARES®

ACESSO ÀS SOLUÇÕES 
EFICIENTES * .

Flexibilidade estética e de conceção com 
o pilar personalizado

A elevada flexibilidade de conceção combinada com os elevados padrões de 
precisão, fazem dos nossos pilares personalizados uma vantagem notável, 
tanto para os médicos dentistas como para os técnicos dentários.

Esta solução está também disponível para o fluxo de trabalho CARES X-Stream 
recebendo o pilar personalizado e a restauração correspondente em conjunto.

Titânio CoCr

Uma excelente solução para os casos mais complexos e 
edêntulos com as pontes e barras aparafusadas CARES®

As pontes e barras aparafusadas (SRBB) CARES®são constituídas por uma 
ampla gama de materiais e formatos de conceção que permitem tratar casos 
complexos e também situações edêntulas ao nível do pilar.

PolímeroZircónioTitânio CoCr

Solução protética num só passo: 1 digitalização, 1 conceção, 
1 entrega

O CARES® X-Stream™ proporciona uma solução totalmente protética, de utilização 
flexível, para restaurar implantes Neodent®. Com apenas uma digitalização e uma 
conceção do elemento protético simultânea e adaptável, as bases de titânio e 
cerâmica e as suas coroas de restauração e pontes relevantes são fabricadas 
e são fornecidas em conjunto numa só entrega, com um excelente ajuste entre 
os componentes.

PolímeroZircónioCoCr Cerâmica
vítrica

Conetividade com o sistema CARES® ou outros 
sistemas CAD/CAM

Ligação imediata ao seu software de desenho CARES® Visual ou ao seu 
atual software Dental Wings® e 3Shape® sem ter de investir em hardware 
adicional. Os clientes elegíveis da Dental Wings® e 3Shape® de alguns 
países têm acesso ao portfólio protético CARES®.

*Verifique a disponibilidade do software junto do seu representante comercial.

CARES Visual 3Shape Dental Wings

Titânio CoCr Polímero Cerâmica vítrica Zircónio

Titânio coron® polycon® ae n!ce®, IPS e.max®
zerion® LT, zerion® UTML zerion® ML, 

3M™ Lava™ , Plus 3M™ Lava™ Esthetic

Descrição geral do portfólio e conectividade digital para a gama Neodent® e CARES

GAMA NEODENT® 
E CARES Pilar personalizado Base de titânio e 

cerâmica + Coroa
Base de titânio 

+ Ponte
Barra/Ponte 
aparafusada

Modelos impressos 
em 3D

Serviço 
Scan&Shape

NÍVEL DO IMPLANTE

NÍVEL DO PILAR

O Pilar Neodent® GM Smart é uma solução patenteada única 
que combina um corpo digitalizador digital e um pilar temporário 
num componente único, parte da solução Neodent® EasyPack.

A coroa sobre o Pilar Neodent® GM Smart é disponibilizada através de uma fresagem 
centralizada, permitindo o acesso de próteses temporárias de PMMA pelo fluxo 
de trabalho do CARES. O Pilar Neodent® GM Smart não se encontra disponível 
individualmente. Só a coroa fresada é disponibilizada pelo fluxo de trabalho do CARES.

Polímero


