
PRECISÃO AGILIDADE CONFORTO



ESCANEAMENTO
INTRAORAL

VEM PRO DIGITAL

 
"Ser digital é conhecer novas
relações, estabelecer novos padrões
e principalmente, fazer parte de uma
nova maneira de se praticar
odontologia".



 

AGILIDADE EM TODO O PROCESSO
FLUXO DIGITAL

Avaliação
clínica

 

Escaneamento
intraoral e exames

de imagem
 

Planejamento
do caso

 

Execução
 



MÉTODO ANALÓGICO
A aquisição de moldes era vista sempre

com deconforto pelos pacientes, além de
que tratava-se de uma técnica suscetível
à erros, ocasionando muitas repetições.

ESCANAMENTO DIGITAL
Os moldes digitais, além de rápidos,

confortáveis e precisos, exibem imagens em
alta qualidade.



 FLUXO ANALÓGICO
 

Confecção do modelo
 

Moldagem 
 

Transporte
 

Laboratório
 

Consultório
 



Laboratório
 

 FLUXO DIGITAL
 

 

Escaneamento

Consultório
 



 

Anatomia
dentária

Visualização aproximada
da anatomia dentária

- Desgastes;
- Fraturas;
- Trincas;

- Lesões cervicas;

Mapeamento
da oclusão

Estudo dos contatos
dentários em oclusão
cêntrica e excêntrica e

sua relação com as
condições clínicas dos

pacientes

Porque utilizar o escaneamento como uma
ferramenta de diagnóstico?

Salvar a situação clínica
do paciente no

momento inicial do
tratamento e se

necessário
(trauma/fratura) for

necessário, recuperar a
forma original dos

dentes para a
reabilitação.

Backup
anatômico

Planejamento inicial da
reabilitação dentária

associada a fotografias e
escaneamento facial,

facilitando a
comunicação com o

pacientes, laboratórios e
dentistas parceiros do

caso.

Enceramento
diagnóstico



VANTAGENS DO ESCANEAMENTO
 

Precisão Alta qualidade de
imagens

Tecnologia
inovadora

Vantagem
competitiva

Aplicação em todas as
especialidades



 

ORTODONTIA
 

ENDODONTIA
 

PRÓTESE/DENTÍSTICA
 

IMPLANTODONTIA
 

Aplicação por especialidade

PERIODONTIA
 

CIRURGIA ORTOGNÁTICA
 



 

ARMAZENAMENTO DE IMAGENS
 

Além de otimizar os espaços
físicos, não precisando ser feita

a impresão dos
escaneamentos, todo banco de

dados de imagens fica salvo
em nuvem, podendo ser

resgatado e compartilhado em
qualquer momento.



 

CUSTO BENEFÍCIO
 

Pensando em levar o Scanner IntraOral
para dentro do seu consultório, abrindo

entrada para essa ferramenta e suas
funcionalidades, preparamos alguns

combos de desconto especial para
quem deseja entrar agora para a era

digital. 



 

Além de todos os benefícios elencados acima, o
escaneamento intraoral é uma vantagem

competitiva, funcionando como uma estratégia de
marketing para sua clínica. Aliando conforto e

rapidez nos tratamentos, as indicações de novos
clientes e a fidelização do público tendem a

aumentar.

DIFERENCIAL DE COMPETITIVIDADE

  



 

CONTATE-NOS E
SAIBA MAIS

oral-rad@hotmail.com

@oralradodontologia

55 999723069

55 33329169


