
Informações sobre produtos

Straumann® CARES® Scan & Shape

Torne-se digital.
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PRECISÃO
Restaurações altamente precisas

EFICÁCIA EM TERMOS 
DE CUSTOS

Investimento zero em equipamento 
e treinamento associado

EFICIÊNCIA 
Beneficie-se imediatamente com 

a tecnologia digital

Tenho usado o serviço Scan & Shape desde o 
seu lançamento pela Straumann®. Considero-o 
rápido, confiável e eficiente em termos de 
custos. A capacidade de pré-visualizar o caso 
antes da produção, assegura que vou receber 
o pilar de que preciso. 
Doug Bean, Finesse Dental Lab, West Barnstable, Massachussetts, E.U.A.
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Os laboratórios dentários enfrentam enorme pressão por parte dos médicos 
dentistas especializados em restaurações para fornecer restaurações perso-
nalizadas mais rapidamente, mantendo ainda assim os custos reduzidos. O 
serviço Straumann® CARES® Scan & Shape¹ oferece um novo nível abrangente 
de serviços de desing CADCAM mediante pedido, para todos os casos, desde as 
soluções tradicionais implantossuportadas às restaurações dentossuportadas.
Independentemente do fluxo de trabalho que utilizar, digital ou tradicional, o 
serviço Straumann® CARES® Scan & Shape disponibiliza uma plataforma de 
pedidos on-line para entrega de todas as suas próteses personalizadas com 
qualidade Straumann sem investimento em equipamentos, tecnologias ou 
treinamento.

FLEXIBILIDADE
Acesso a materiais adicionais, 

disponíveis apenas através do fluxo 
de trabalho digital

SIMPLICIDADE
Fluxo de trabalho digital sem compli-

cações para todas as suas próteses 
personalizadas

ARQUIVO STL ABERTO
Envie o seu arquivo STL aberto² 

diretamente para a nossa 
plataforma on-line

100 % de precisão Straumann.
Com 0 % de investimento.
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O serviço Straumann® CARES® Scan & Shape permi te 
que se beneficie com o conhecimento e experiência 
de uma equipe altamente treinada de especialistas 
dentários em CADCAM que lhe prestarão um serviço 
de design adaptado. Quer esteja dando os primeiros 
passos nos fluxos de trabalhos digitais ou seja expe-
riente neste campo, damos resposta às suas necessi-
dades e fornecemos a precisão e alta qualidade carac-
terísticas da Straumann.

Com a opção de envio do arquivo STL aberto², o serviço Straumann® CARES® Scan & 
Shape reduzirá o tempo despendido nos processos e aumentará a rentabilidade do seu 
consul tório. Pode se beneficiar imediatamente das soluções digitais Straumann® CARES® 
e da nossa tecnologia de fresagem e de corte de alta velocidade, sem investir em equipa-
mento, novas tecnologias ou treinamento associado.

Disponibilizamos máxima flexibilidade em termos de materiais e indicações para 
os produtos Straumann originais. Agora disponibilizamos também MEDENTiKA® e 
 Createch Medical⁴.
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O pedido on-line que lhe traz 
tranquilidade. Dos fluxos de 
trabalho tradicionais aos digitais.

 |  Eficiência em 
termos de custos

O serviço Straumann® CARES® Scan & Shape 
permite-lhe fornecer componentes com encaixe 
perfeito sem ter de investir em novas tecnologias. 
O serviço Straumann® CARES® Scan & Shape inclui 
todas as vantagens da tecnologia CADCAM, com 
investimento zero em equipamento e treinamento 
associado.

 | Precisão
Com mais de 60 anos de experiência e investigação 
no campo da medicina dentária de restauração, a 
Straumann oferece-lhe tranquilidade, fornecendo 
restaurações personalizadas de alta precisão. Os 
nossos centros de produção centralizada fornecem 
soluções protéticas de alta qualidade e consistência.

 | Simplicidade
Tire partido da nossa plataforma intuitiva de 
pedidos on-line para todas as suas próteses perso-
nalizadas. Aproveite ao máximo o fluxo de trabalho 
digital sem complicações, sem necessidade de 
modelos ou wax-ups, com a nossa nova opção de 
envio de arquivo STL aberto.²

 | Eficiência
Beneficie imediatamente dos nossos serviços de 
desenho digital, corte de alta velocidade e fresagem. 
Desta maneira, pode concentrar-se no crescimento 
do seu consultório e na expansão da sua base de 
clientes, enquanto nós fornecemos uma solução 
eficiente que responde às suas necessidades.

 | Flexibilidade
O serviço Straumann® CARES® Scan & Shape dá-lhe 
acesso a uma vasta gama de combinações de 
materiais e a uma oferta de produtos abrangente. 
A nossa nova plataforma on-line permite acesso 
imediato a pilares personalizados CARES®, Próteses 
Protocolo e Próteses Fixas Múltiplas Aparafu-
sadas (SRBB) CARES® and Createch Medical, solu-
ções X-Stream™, indicações dentossuportadas e 
Modelos Impressos 3D.

 |  Envio de arquivo 
STL aberto

Facilitamos ainda mais o pedido de restaurações: 
envie simplesmente os seus arquivos STL abertos² 
diretamente para a nossa plataforma on-line. Pode 
confiar na nossa resposta pronta e envio rápido de 
todas as restaurações, mesmo as SRBBs CARES®.
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Mesmo os laboratórios que utilizam CADCAM podem 
aproveitar o nosso serviço de design. Se estiver utilizando 
3Shape®, exocad® ou qual quer outro software de design 
dentário, pode simplesmente enviar os seus arquivos STL 
abertos.² Podemos também fornecer-lhe o design de SRBBs 
para várias unidades. Mesmo que não tenha expe riência em 
medicina dentária digital, pode apro veitar as vantagens de 
um fluxo de trabalho digital sem investimento de capital. 
Basta colocar o seu pedido através da plata forma de pedidos 
Straumann® CARES® Scan & Shape, descreva o seu caso e 
inicia remos imediatamente o processo de design com base 
nas suas especificações e preferências.
Logo que o design esteja concluído, enviaremos uma 
proposta de design. Após aprovação, o seu pedido pode ser 
processado num dos nossos centros de produção centrali-
zada. Os nossos técnicos dentários certificados entendem as 
suas necessidades enquanto laboratório dentário e podem 
aconselhá-lo e ajudá-lo com o planeamento do caso, pres-
tando-lhe o melhor serviço possível. 

A página de internet Scan & Shape agora oferece também a 
possibilidade de colocar pedidos para próteses fixas múlti-
plas e próteses protocolo aparafusadas Createch Medical⁴.
Createch Medical é um membro do Grupo Straumann e 
destaca-se pelas próteses protocolo e próteses fixas múlti-
plas aparafusadas para próteses fixas e removíveis.
A Createch complementa a oferta de portfólio da Straumann 
de próteses protocolo e próteses fixas múltiplas aparafu-
sadas com restaurações complexas que exigem um alto grau 
de individualização.
Além disso, os profissionais de odontologia agora podem 
também se beneficiar com as estruturas compatíveis da 
Createch, que podem ser usadas com mais de 30 marcas de 
implante e mais de 200 conexões de implante.
Além disso, juntamente com a linha da Neodent® e 
MEDENTiKA®, a Straumann oferece uma combinação única 
de soluções compatíveis flexíveis para todos os principais 
sistemas de implantes, como Nobel Biocare®, BIOMET 3i®, 
DENTSPLY® Implants, Zimmer® Dental, MIS®¹ e BioHorizons®¹.

Opte pela via mais fácil. 
Use o nosso serviço de design.

O serviço Straumann® CARES® Scan & Shape é um componente-chave das 
soluções digitais Straumann® CARES®. Foi adaptado para servir os clientes que 
precisam subcontratar o design e produção de restaurações personalizadas.
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FUNCIONALIDADE DIGITAL
 ѹ Envie o seu caso a partir de qualquer sistema aberto, 

como o 3Shape®, exocad®, Dental Wings® etc. 
 ѹ Envie o seu arquivo STL aberto² do maxilar inferior, 

maxilar superior, registo de oclusão e exame da 
gengiva, juntamente com um modelo wax-up de 
diagnóstico das restaurações SRBB CARES®

O PROCESSO DE PEDIDO
 ѹ A plataforma de pedido on-line do Straumann® 

CARES® Scan & Shape constitui uma única fonte para 
todas as suas próteses personalizadas

 ѹ Envie os arquivos digitais através do nosso serviço de 
envio de arquivos STL abertos²

 ѹ Para os fluxos de trabalho tradicionais – envie-nos o 
seu modelo mestre e/ou wax-up3

Contacte já o seu representante local da  
Straumann ou visite www.straumann.com.

ENTREGA DO 
PRODUTO

CONTROLE DE 
QUALIDADE

PRODUÇÃO 
CENTRALIZADA

APROVAÇÃO

PROPOSTA DE DESIGN
MODELO MESTRE

WAX UP3

A PLATAFORMA ONLINE STRAUMANN® CARES® SCAN & SHAPE¹
Envie os seus arquivos por via digital ou tradicional.

ARQUIVO STL²

 Straumann® CARES® Scan & Shape 7

SOLUÇÃO PARA VÁRIAS PLATAFORMAS
 ѹ Fornece uma experiência agilizada de pedido e um 

fluxo de trabalho digital eficiente
 ѹ Beneficie da gama completa de serviços Straumann® 

CARES® Scan & Shape para todas as principais plata-
formas de implantes através da MEDENTiKA®1 

 ѹ Próteses fixas múltiplas e próteses protocolo apara-
fusadas da Createch Medical¹ com mais de 30 marcas 
de implantes e mais de 200 conexões implante

O MELHOR SERVIÇO STRAUMANN® 
 ѹ Design personalizado de pilares 
 ѹ Conexão Straumann® Original 
 ѹ Décadas de fabricação de precisão suíça
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International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01  
www.straumann.com

Exocad® é uma marca comercial registada da exocad GmbH, Alemanha. 3Shape® é uma marca comercial registada da 3shape A/S, Dinamarca. 
Dental Wings® é uma marca comercial registada da Dental Wings Inc., Canadá.

© Institut Straumann AG, 2018. Todos os direitos reservados.  
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas 
comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas. 49
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REFERÊNCIAS

1 A oferta de produtos pode variar de país para país. Nem todos os produtos e fluxos de trabalho estão disponíveis em todos os países. 2 A disponibilidade da opção 
de envio de arquivos STL abertos pode variar de país para país 3 Nem todos os produtos estão disponíveis através do fluxo de trabalho com wax up 4 A oferta 
de produtos da Createch Medical pode variar de país para país. Os produtos Createch Medical podem não estar disponíveis em todos os países.
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