
Artwork: 
soluções completas em odontologia digital
conheça o sistema cad/cam straumann® cares®



completando a infraestrutura digital disponibilizada pelo 
artwork dental lab está o sistema cad/cam straumann® 
cares®, reconhecido por sua confiabilidade, segurança, 
versatilidade e precisão. 



os scanners straumann® asseguram a qualidade 
da digitalização de modelos pelo uso de laser azul, 
um sistema de última geração com componentes 
ópticos e mecânicos de alta precisão.

Design DigitAl

digitalização 
AutomáticA 

e desenho de até 
12 troquéis 

em até 10 minutos!
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Design DigitAl

os scanners são dotados do software cares® Visual 
totalmente integrado, possibilitando o desenho de 
uma vasta gama de restaurações protéticas seguido 
pela transferência direta à fresadora.
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Design de 
restAurAções 
complexas e de 
AltA precisão



Design De restAurAções 
complexAs e De AltA precisão

o sistema de fresagem straumann® é muito versátil 
devido à possibilidade de usinagem irrigada ou a seco 
e permite a confecção de próteses a partir de um am-
plo leque de materiais, o que o torna ideal para qual-
quer caso clínico, desde inlays, onlays, rmF e coroas 
simples até pontes e restaurações parafusadas.



mAteriAis cAD/cAm De Alto 
Desempenho pArA trAbAlhos 
De excelênciA

cerA

Acrílicos
• Splintec
• PEEK
• Temp
• Temp multicamada
• PMMA

metAis
• Pilares personalizáveis
• Sintron®

cerâmicA
• Zolid® ht
• Zolid® ht preshade
• ZI
• IPS e.max® cad
• Straumann® n!ce™

• VITA® suprinity
• VITA® Mark II e TriLuxe

cerâmicA híbriDA
• 3M™ espe™ lava™ ultimate
• VITA® enamic



o sistema straumann® cares® Lab oferece soluções CAD/
cam que satisfazem todas as necessidades do clínico, sem-
pre à altura dos mais rígidos padrões de qualidade para 
assegurar resultados precisos e confiáveis.



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

VenhA VisitAr 
nosso lAborAtÓrio!

 Nossa maior motivação é ser uma empresa parceira 
na 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. 

 Assim, b uscamos unir profissionais altamente 
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.



contato@artworkdentallab.com.br
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