Confira:
veja como o sistema CAD/CAM
mudou a forma como fazemos prótese

A odontologia do século XXI tem como ferramenta
indispensável os sistemas CAD/CAM, responsáveis
pela produção totalmente automatizada de próteses.
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Conheça o sistema da renomada Amann Girrbach.

Scanner Ceramill Map
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Este equipamento possui sensores 3D altamente sensíveis
e uma inovadora e sofisticada estratégia de DNA Speed
Scanning, o que gera dados em alta resolução, com rapidez e precisão: o tempo de escaneamento é reduzido
à metade e a alta precisão é constante durante todo
o processo. Um escaneamento da arcada completa dura
apenas 24 segundos!

Cores e texturas reais em imagem escaneada pelo Ceramill Map

Este software inteligente, concebido pela e para a lógica
protética com a ajuda de técnicos em próteses, caracteriza-se pela facilidade de uso e segurança de processos.
O planejamento simplificado se aplica a um amplo
espectro de trabalhos, desde coroas e pontes até
trabalhos complexos de implantes ou próteses totais.
Os recursos do software são complementados continuamente por novos módulos e atualizações, o que o torna
sempre inovador.
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Software Ceramill Mind

Fresadora Ceramill Motion
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Uma unidade para tudo: com esta fresadora de alta
performance com cinco eixos podemos usinar uma ampla
variedade de materiais e peças com muita agilidade.
Suas funções com irrigação e a seco, além de grande
número de ferramentas e brocas possíveis com troca automática, permitem um espectro ilimitado de indicações,
desde próteses totais até fresagem de titânio.

Deixe a tecnologia transformar
os seus trabalhos!

Quando o assunto é odontologia,
atingir a satisfação de clientes requer
dedicação, técnica e um toque de arte.

 ossa maior motivação é ser uma empresa parceira na
N
construção de sorrisos e, principalmente, na construção
de carreiras sólidas de cirurgiões-dentistas, marcadas por
sucesso e dedicação, melhorando e promovendo a saúde
bucal e a boa qualidade de vida das pessoas. Para atingir
esses objetivos, nossos trabalhos carregam a nossa
filosofia: unir dedicação, habilidade técnica
e sensibilidade artística.

VENHA VISITAR
NOSSO LABORATÓRIO!

 ssim, buscamos unir profissionais altamente
A
qualificados com o melhor da tecnologia para
sempre oferecer as melhores soluções em próteses,
tanto convencionais como sobre implantes. Além
disso, participamos constantemente de cursos
e eventos para trazer aos nossos clientes todas
as novidades do mercado.
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