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Com o aumento das expetativas e da conscienciali-
zação dos doentes, é essencial que continuemos a 
oferecer experiências diferenciadas.
Atraia doentes oferecendo acesso a uma experiência 
única de restauração digital e soluções de tratamento 
personalizadas que cumprem todas as expetativas, 
bem como situações individuais.

Satisfaça as crescentes 
expetativas dos seus 
doentes

Atualmente, os doentes 
procuram cada vez 
mais tratamentos 
confortáveis

100%  
dos doentes preferem 

digitalização intraoral devido 
ao maior conforto e rapidez1.

61% 
dos doentes acredita que é mais confortável 
do que a moldagem convencional, uma vez 
que reduz:1

• Náuseas;
• Dificuldade respiratória;
• Sensibilidade dentária e periodontal;
• Desconforto enquanto a boca está aberta.



As clínicas dentárias que disponibilizam 
restaurações realizadas através do scanner 
intraoral e através do CAD/CAM estão a 
aumentar e irão continuar a crescer cada 
vez mais rapidamente nos próximos anos2,3

1 em 4 clínicas dentárias 
efetuam digitalização intraoral2

e 1 em 3,5 clínicas de grupos 
utilizam sistemas de fresagem 

CAD/CAM2

E S T A D O S  
U N I D O S 

E U R O P A

1 em 8 clínicas dentárias 
efetuam digitalização intraoral2

e 1 em 7 clínicas de grupos 
utilizam sistemas de fresagem 

CAD/CAM2



Proporcione uma experiência única aos doentes 
através de um acesso completo ao fluxo de 
trabalho restaurativo digital.

O planeamento do tratamento utilizando scanner intraoral 
permite poupar tempo e proporciona um elevado nível de 
conforto aos doentes. Os scanbodies Neodent® foram 
concebidos para assegurar de forma precisa a posição da 
restauração numa experiência confortável para o utilizador.

Comece com precisão

SCANBODY INTRAORAL NEODENT® NEODENT® SMART ABUTMENT™

Os scanbodies em titânio Neodent® 

apresentam um tratamento especial 

da superfície criado para um rigor de 

digitalização ótimo e eficiente, que 

proporciona flexibilidade ao permitir 

digitalização intraoral e laboratorial.

O Neodent Smart Abutment é um produto 

3 em 1 que faz parte da solução EasyPack e 

pode ser utilizado como scanbody intraoral.

Artigo de utilização única fabricado em titânio 

para moldagens ao nível do implante. 

exocadDental Wings

3ShapeCARES Visual

Scanner intraoral 

Straumann® Virtuo Vivo™

3Shape TRIOS 

ou outro scanner 

intraoral

MOLDAGEM DIGITAL SOFTWARE CAD

1. aquisição de dados 2. desenho da prótese



A impressão 3D do modelo dentário possibilita 
resultados previsíveis e repetíveis, que proporcionam um 

encaixe ideal em menos tempo. Além disso, permite a 
impressão de geometrias complexas com a visualização 

precisa de detalhes. Aceda ao mais elevado nível de 
realismo com o híbrido análogo Neodent®.

Terminar com eficiência

SCANBODY INTRAORAL 3SHAPE 
PARA NEODENT®

ANÁLOGO HÍBRIDO 
REPOSICIONÁVEL

Os scanbodies 3Shape simplificam 

a transferência de posição do 

implante e identificação do sistema: 

Autorreconhecimento utilizando 

TRIOS*; várias utilizações, fabricado 

em titânio e autoclavável; para 

moldagem ao nível do implante.

Para modelos impressos ou 

em gesso; anti-rotacional 

com um posicionamento 

de encaixe preciso; para 

moldagem ao nível do 

implante e do pilar.

Série CARES C ou 

Série CARES M

ZirkonZahn M4 

ou qualquer 

outra fresadora

Outras 

impressoras 3D

Sirona Cerec 

MC XL

Impressora 3D 

Série CARES P

FRESADORAS IMPRESSORAS 3D

3. fabrico 4. acabamento



Dominar todos os passos do fluxo de trabalho restaurador é essencial para os médicos 
dentistas. Proporcione resultados estéticos imediatos com um aspeto natural com a 
Neodent® através de um portefólio de restauração completo, que abrange todas as 
indicações, desde restaurações unitárias até aos casos edêntulos.

Cumpre as expetativas dos doentes ao 
proporcionar opções de tratamento de 
restauração abrangentes

COPING HÍBRIDO DE UMA ETAPA

• Para restaurações ao nível do pilar multi-unit ou 

de casos edêntulos;

• Para barras e pontes aparafusadas;

• Proporciona um encaixe passivo;

• Permite uma divergência máxima de 28°.
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BASES DE TITÂNIO PARA PONTES NEODENT®

• Para restaurações multi-unit;

• Diversas alturas da gengiva (de 0.8 a 4.5 mm);

• Diversos diâmetros de pilares (3.5, 4.5 e 5.5 mm);

• Permite uma divergência máxima de 10° para ø 3.5 e de 16°  

para ø 4.5 e ø 5.5;

• Roscas internas adicionadas para impedir que os parafusos caiam  

e para facilitar a remoção do pilar, quando for necessário.

2

SOLUÇÃO ANGULADA DE BASES 
DE TITÂNIO NEODENT®

• Para restauração unitária com canal  

de parafuso angulado;

4

• Diversas alturas da gengiva  

(de 0.8 a 2.5 mm);

• Diversos diâmetros de pilares  

(4.0, 4.5 e 5.5 mm);

• Permite uma angulação máxima 

de 25°, dependendo da altura da 

gengiva e da área cimentável.

BLOCO DE TITÂNIO NEODENT®

• Para restaurações unitárias ou multi-unit; 

• Para suporte Medentika em dois diâmetros diferentes:  

11.5 e 15.8 mm;

• Para suporte Amann Girrbach num diâmetro: 12 mm;

• Permite uma angulação máxima de 30°.
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Exem
plos de restaurações unitária

s

COPING DE TITÂNIO

• O coping deve ser utilizado entre a coroa personalizada e  

os pilares Neodent®;

• Para próteses unitárias aparafusadas;

• Disponível para pilares GM e micro pilares GM;

• Possibilita um fluxo de trabalho digital.

NEODENT® SMART ABUTMENT™

• Para restaurações unitárias provisórias;

• Disponível com um diâmetro de 4.5 mm e uma altura da gengiva de 2.5 mm;

• Alturas de chaminés flexíveis e personalizáveis (4 ou 6 mm);

• Roscas internas adicionadas para impedir que os parafusos caiam e para facilitar  

a remoção do pilar, quando for necessário.

PILAR UNIVERSAL NEODENT®

• Para restaurações unitárias; 

• Pilares retos e angulados (17° e 30°);

• Diversas alturas da gengiva (de 0.8 a 5.5 mm para pilares retos e de 1.5 a 3.5 mm  

para pilares angulados);

• Diâmetros de pilares (3.3 e 4.5 mm);

• Roscas internas adicionadas para impedir que os parafusos caiam e para facilitar  

a remoção do pilar, quando for necessário.
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BASES C DE TITÂNIO NEODENT®

• Para restauração unitária;

• Para fluxo de trabalho CEREC;

• Diversas alturas da gengiva  

(de 0.8 a 5.5 mm);

• Permite a personalização da coroa 

e uma angulação máxima de 20°;

• Roscas internas adicionadas para 

impedir que os parafusos caiam e 

para facilitar a remoção do pilar, 

quando for necessário.

BASES DE TITÂNIO NEODENT® 
PARA COROA

• Para restauração unitária;

• Diversas alturas da gengiva (de 0.8 a 4.5 mm);

6

• Diversos diâmetros de pilares (3.5, 4.5 e 5.5 mm);

• Permite a personalização da coroa e uma angulação máxima de 30°;

Roscas internas adicionadas para impedir que os parafusos caiam e 

para facilitar a remoção do pilar, quando for necessário.
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* Para a indicação, angulação e espessura de parede mínima do material de restauração, consulte as instruções de utilização de cada fabricante.

Para download da biblioteca, visite: www.neodent.com/cadcam  

ou https://www.straumann.com/connectivity.html#download



JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NEW SMILES EVERY DAY

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

毎日、とびっきりの笑顔を

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

новые улыбки каждый день

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES
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podem não estar ainda disponíveis para venda. Para mais informações, contacte o seu distribuidor local. 

Neodent®, Grand Morse ® são marcas comerciais registadas da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. 3Shape e TRIOS é são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da 3Shape A/S.
Straumann®, CARES e Virtuo Vivo™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Straumann Holding AG. Dental Wings é uma marca comercial ou marca comercial 
registada da Dental Wings Inc. Sirona e CEREC são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sirona Dental Systems GmbH. exocad é uma marca comercial ou marca 
comercial registada da exocad GmbH. Medentika é uma marca comercial ou marca comercial registada da Medentika GmbH. Zirkonzahn é uma marca comercial ou marca comercial 
registada da Zirkonzhahn GmbH. Amann Girrbach é uma marca comercial ou marca comercial registada da Amann Girrbach AG.
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