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 Lideres em sistemas CAD/CAM abertos para Odontologia

Digitalização Examinar – Analisar – Desenho Criar

A Planmeca oferece uma seleção abrangente de soluções CAD/CAM de alto nível para diversas 
necessidades. Diferentes fl uxos de trabalho clínicos são convenientemente realizados do início ao 
fi m com nossos dispositivos e software CAD/CAM abertos e de alta qualidade. A escolha é sua!

Impressora 3D
Planmeca Creo® C5

Unidades de fresagem 
de consultório
Planmeca PlanMill® 40 S

Unidades de fresagem 
de consultório
Planmeca PlanMill® 30 S

Unidade de fresagem 
de laboratório
Planmeca PlanMill® 50 S

Scanner intraoral
Planmeca Emerald™ S

Scanner intraoral
Planmeca Emerald™

Scanner intraoral
Planmeca PlanScan®

Software de digitalização e análise
Planmeca Romexis® Model Analyser

Software de digitalização e design
Planmeca PlanCAD® Easy

Software de design avançado
Planmeca PlanCAD® Premium

Scanner de mesa
Planmeca PlanScan® Lab
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 CAD/CAM para clínicas 
odontológicas
Desde a digitalização intraoral ultrarrápida até o desenho sofi sticado e a fresagem em consultório 
de alta precisão, o nosso sistema de ponta Planmeca FIT® para clínicas odontológicas inclui todas 
as ferramentas necessárias para um fl uxo de trabalho totalmente integrado e digital. As interfaces 
abertas entre os dispositivos e o software permitem escolher todo o fl uxo de trabalho no consultório 
ou se comunicar sem problemas com o laboratório parceiro através do serviço de transferência de 
imagens Planmeca Romexis® Cloud.

O Planmeca FIT® é uma abordagem totalmente simplifi cada para atendimento odontológico de 
alta qualidade. Em vez de várias visitas, permite que os pacientes sejam tratados em uma hora – sem 
coroas temporárias ou modelos dentários físicos. Garante a total satisfação do paciente e efi ciência 
em todas as fases com a odontologia de uma hora do Planmeca FIT!

Prepare e digitalize Desenho Fresagem Polimento fi nal Ajuste e cimentação

Prepare e digitalize

Prepare e digitalize

Ajuste e cimentação

Ajuste e cimentação

Prepare e digitalize Ajuste e cimentação

Prepare e digitalize

Desenho Fresagem Polimento fi nal

Desenho Fresagem Polimento fi nal

Desenho Fresagem Polimento fi nal

Desenho Fresagem Polimento fi nal

Ajuste e cimentação

Um usuário

Dois usuários em diferentes locais

Dois usuários trabalhando como equipe

FLUXOS DE TRABALHO OTIMIZADOS 
PARA O CONSULTÓRIO
Trate 1 paciente em 1 hora

TEMPO DE ATIVIDADE MAXIMIZADO
Trate 3 pacientes em 1,5 horas

1h

1,5h

O Planmeca FIT® permite que você maximize o tempo de atividade de sua clínica, eliminando 
as etapas não produtivas. Com o licenciamento inteligente do software Planmeca Romexis®, 
diferentes fases de trabalho (digitalização, design e fabricação) podem ser realizadas 
simultaneamente por diferentes usuários. Isso permite que você trate mais pacientes em um 
período de tempo mais curto e utilize ao máximo os recursos disponíveis.
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 Scanners intraorais Planmeca
Nossa grande variedade de scanners intraorais inclui um scanner adequado para todas as necessidades. 
Todos os nossos scanners estão totalmente integrados aos dispositivos e software Planmeca, permitindo 
fl uxos de trabalho excepcionalmente suaves. Ao mesmo tempo, a arquitetura aberta permite que os usuários 
compartilhem suas verifi cações como quiserem. A mais nova adição à nossa família de scanners, Planmeca 
Emerald™ S, é uma versão premium Planmeca Emerald™. O novo scanner é duas vezes mais rápido que o 
antecessor e oferece uma experiência de digitalização verdadeiramente agradável!

Planmeca Emerald™ S – digitalização em alta velocidade com usabilidade superior
Todos os excelentes recursos do Planmeca Emerald™ original, combinados com melhorias espetaculares:

• Velocidade da digitalização superior

• Usabilidade excepcional – experiência de digitalização mais fácil 

• Cores bonitas, vivas e naturais

• Assistente de tonalidade dentária

Planmeca Emerald™ S e Planmeca Emerald™

Capturar impressões digitais nunca foi tão fácil!

Planmeca PlanScan® – scanner intraoral 
econômico para trabalhos protéticos
Pontas de digitalização autoclaváveis e ativamente 
aquecidas disponíveis em diferentes tamanhos.

Planmeca Emerald™ – a joia da coroa 
original da digitalização intraoral
• Rápida e precisa

• Pequeno e leve

Novo!
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 Pontas diferentes para 
diferentes necessidades
Sempre a ferramenta certa em suas mãos

Com dois tamanhos de pontas de digitalização diferentes, os scanners Planmeca Emerald™ atendem 
a todas as suas necessidades. Eles também permitem o uso da tecnologia de transiluminação para 
detecção de cáries: basta alterar a ponta e você tem dois excelentes dispositivos em um!

✔ Pontas autoclaváveis para controle perfeito de infecção

✔ Ponta aquecida para prevenção de névoa ativa

✔ Mude a ponta a qualquer momento e continue digitalizando

Basta mudar 
a ponta e você 

está pronto 
para começar!

Ponta padrão
A ponta de digitalização padrão é a ferramenta 
perfeita para realizar a digitalização intraoral 
geral de maneira extremamente rápida 
e conveniente.

Ponta SlimLine
A ponta SlimLine é mais fi na e menor que a ponta padrão 
e é a escolha ideal para digitalizar pacientes com bocas 
menores. Torna o alcance dos dentes posteriores e a 
captura de áreas interproximais ainda mais fáceis.

Ponta Cariosity
A ponta de digitalização Cariosity é uma excelente 
ferramenta para o diagnóstico de cárie: ajuda os 
dentistas a detectar cáries aproximais, oclusais 
e secundárias, além de rachaduras nos estágios 
iniciais.

Com a ponta Cariosity, você pode ver através do 
dente. Você pode acender a luz de um lado de 
cada vez ou simultaneamente de ambos os lados 
para obter a melhor visualização possível para o 
diagnóstico.

Em breve!

A combinação imbatível de examinar lado 
a lado a visualização de cores HD e detecção de 
cárie facilita ainda mais os procedimentos de 
diagnóstico. As visualizações também podem 
ser salvas e documentadas sem esforço.

A detecção de cárie é feita com uma luz 
infravermelha próxima, livre de radiação, 
que é segura para o paciente.

Todas as ferramentas de diagnóstico estão 
disponíveis ao mesmo tempo através da 
integração perfeita com imagens de raio X 
no software Planmeca Romexis®.

Veja os dentes sob uma nova luz!
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 Integração de unidade 
odontológica
Use o scanner intraoral Planmeca, 
como qualquer outro instrumento

A integração exclusiva do scanner intraoral com uma unidade odontológica Planmeca permite a 
digitalização na cadeira de uma maneira que você nunca experimentou antes. A integração da unidade 
odontológica garante um fl uxo de trabalho suave e posições de trabalho idealmente ergonômicas.

 Vasta gama de indicações
Amplie seus recursos clínicos

Os scanners intraorais fl exíveis Planmeca Emerald™ suportam vários fl uxos de trabalho diferentes. 
Com uma ampla gama de opções de tratamento, os scanners oferecem benefícios em várias especialidades.

Principais benefícios
• O fl uxo de trabalho efi ciente e fácil permite que você se 

concentre no seu paciente

• Telas adicionais na unidade odontológica podem ser utilizadas 
para obter ergonomia excepcional

• Operação sem uso das mãos com controle por pedal sem fi o

• Operação higiênica – Não é necessário tocar no mouse ou teclado

Aproveite a compatibilidade do scanner com vários sistemas ortodônticos: 
Veja a lista em constante crescimento de todos os fornecedores de 
soluções ortodônticas em www.planmeca.com/orthocompliance.

Digitalização completa 
da arcada
Digitalize uma arcada dentária completa 
em menos de um minuto. Envie 
digitalizações para o laboratório de sua 
escolha ou as use em seus próprios fl uxos 
de trabalho digital. Documente os dentes 
dos seus pacientes para uso futuro e para 
fazer comparações.

Instantâneo 2D 
Use o scanner como uma câmera intraoral 
e capture instantâneos 2D com cores 
naturais. Envolva os pacientes, documente 
as condições existentes ou consulte 
colegas.

Cariologia
Detecte cáries e rachaduras nos estágios 
iniciais com a ponta Cariosity.

Implantologia
Digitalize as posições dos implantes 
com a ajuda dos corpos de digitalização 
para o design do abutment. Digitalize 
os abutments para criar coroas e 
pontes sobre eles. Combine dados de 
digitalização com uma imagem CBCT para 
planejamento de implante digital e para 
design do guia cirúrgico.

Prótese dentária
Obtenha feedback instantâneo: verifi que 
seus preparativos na tela do computador. 
Digitalize os preparativos e abutments 
para criar coroas, inlays e onlays, lentes de 
contato e pontes. Digitalize restaurações 
temporárias e modelos em cera para criar 
designs fi nais. Digitalize arcos completos 
para criar splints dentários, próteses 
removíveis e outras indicações protéticas.

Cirurgia maxilofacial
Combine digitalizações intraorais com 
dados CBCT para planejamento de 
tratamento e fabricação de próteses.

Ortodontia
Digitalização da arcada dentária completa 
para planejamento digital do tratamento 
ortodôntico. Combine os dados da 
digitalização intraoral com uma imagem 
CBCT para ver os movimentos da raiz. Siga 
o progresso e os resultados do tratamento. 
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 Software de 
digitalização e design
Ferramenta de desenho fácil e efi ciente para trabalhos protéticos

• Ampla gama de aplicações: coroas, abutments, inlays, onlays, 
lentes de contato e pontes

• Design fácil de usar – rápido, fácil e sem complicações
- salvamento automático
- design automático: resistência ao contato, forma anatômica 

e espessura mínima do material
- remoção automática de dados indesejados

• Opção para modifi car a anatomia manualmente após o 
desenho automático

• Parte do software Planmeca Romexis®

Planmeca PlanCAD® Easy é a nossa suíte de software CAD aberta, projetada especialmente 
para dentistas. É a ferramenta perfeita para o sofi sticado design e planejamento em 3D em 
uma clínica odontológica. O software é fácil e rápido de usar e ideal para projetar uma ampla 
gama de trabalhos protéticos – de uma única coroa a pontes.

Usabilidade 
suave e 

desenho 
automático de 
restaurações

Fluxo de trabalho de implantes sem pontos para clínicas

• Alinhamento automático das digitalizações do corpo às informações correspondentes da biblioteca de implantes

• Coroas de abutment híbrido retidas por parafuso em bases de titânio

• Ferramentas para criar um perfi l de emergência ideal

Fluxo de trabalho simples da descrição ao fresamento
• Descrição do trabalho

• Digitalização

• Marcando a linha de margem

• Desenhando

• Fabricação – enviar para Planmeca PlanMeca® 40 S ou Planmeca PlanMill® 30 S

O novo fl uxo de trabalho de implantes do software Planmeca PlanCAD Easy 
é uma solução ideal para clínicas odontológicas efi cientes. Permite projetar 
coroas de abutment híbridas e fabricá-las no consultório.
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 Software de 
digitalização e análise
Ferramenta inovadora para digitalizar, 
analisar e transferir impressões digitais

O Planmeca Romexis® Model Analyzer é um novo módulo de software fácil de usar, 
dedicado ao trabalho fácil com digitalizações intraorais. Ele simplifi ca os fl uxos de 
trabalho, especialmente em ortodontia, e os leva a um nível totalmente novo. 

Principais características
• Digitalização intraoral direta com os scanners intraorais 

Planmeca Emerald™, Planmeca Emerald™ S e 
Planmeca PlanScan®

• Examine modelos digitais usando visualizações pré-defi nidas

• Examine a largura do dente, o comprimento da arcada e as 
medições livres

• Compare as digitalizações capturadas em diferentes momentos: 
siga os resultados do tratamento ou o desgaste dos dentes

• Crie bases para modelos imprimíveis em 3D

• Envie impressões digitais a terceiros usando o serviço de 
transferência Planmeca Romexis® Cloud
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  Planmeca PlanMill® 40 S
Poderoso e preciso
• Rápida velocidade de fresagem – dois mandrils, 8 a 10 minutos 

por restauração

• Troca de ferramentas automatizada para 10 ferramentas

  Planmeca PlanMill® 30 S
Efi ciente e econômico
• Fresadora de mandril único de alta velocidade, 11 a 13 minutos 

por restauração

• O eixo rotativo permite fresar ambos os lados do bloco 
com um único mandril

• Troca de ferramentas automatizada 
para 5 ferramentas

 Unidades de fresagem 
de consultório
Elevando o nível da fresagem

Nossas unidades de fresagem Planmeca PlanMill® são a principal escolha para fresagem 
rápida e precisa diretamente em uma clínica odontológica. Com seu desempenho 
aprimorado e vários recursos inteligentes, as unidades oferecem a experiência de fresagem 
mais avançada do mercado.

• Motores lineares para maior precisão

• Computador de bordo para um fl uxo de trabalho 
independente e controle otimizado

• Ampla gama de aplicações – abutments, coroas, inlays, 
onlays, lentes de contato e pontes de até 6 unidades

• Caminhos de ferramenta inteligentes – otimizados para 
atender às características do material 

• Manutenção guiada – desde limpezas diárias e mudanças 
de água a notifi cações anuais de manutenção preventiva

• O pioneiro módulo de software Planmeca Romexis® Clinic 
Management para efi ciência máxima: monitoramento em 
tempo real do status da tarefa, estatísticas de fresagem, 
visualização de registros de diagnóstico e guias rápidos

Materiais

Cerâmica de vidro
• IPS Empress CAD

• IPS Empress CAD Multi

• VITABLOCS Mark II

• VITABLOCS TriLuxe forte

Cerâmica de vidro 
reforçado
• IPS e.max CAD

• VITA SUPRINITY PC

• Straumann n!ce

Compostos reforçados
• VITA ENAMIC

• VITA ENAMIC multiColor

• GC CERASMART

• Tetric CAD

Materiais temporários
• Telio CAD

Materiais de zircônia
• IPS e.max ZirCAD
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  Impressora 3D para 
fabricação em consultório
A melhor impressora 3D para consultório, projetada para acelerar

Planmeca Creo® C5 é a combinação de velocidade e precisão que você estava esperando. Projetada 
especifi camente para clínicas odontológicas, a impressora 3D durável e compacta no consultório 
permite fabricar aplicações odontológicas, como guias cirúrgicos, em uma única visita ao paciente.

O Planmeca Creo® C5 é uma solução rápida e sem calibração, 
desenvolvida em cooperação com alguns dos melhores 
especialistas clínicos em tecnologia odontológica. A tecnologia 
de LCD sem distorção e o robusto corpo de alumínio da impressora 
garantem uma precisão mecânica excepcional, o que resulta em 
impressões altamente precisas e previsíveis. A tecnologia LCD permite 
imprimir vários objetos ao mesmo tempo, sem prolongar o tempo de 
impressão, economizando seu tempo para o próximo paciente.

Principais benefícios
• Qualidade industrial a um preço acessível

• A tecnologia de impressão LCD e a construção em alumínio 
permitem uma impressão altamente rápida e precisa

• Fácil de colocar em operação – só plug and play

• Importação aberta para os formatos de arquivo STL e PLY

• Confi gurações otimizadas de material pré-programadas

• Sem necessidade de calibração ou intervalos de manutenção fi xos

Materiais de impressão otimizados com 
sofi sticado sistema de manuseio de resina
Para garantir resultados seguros e de alta qualidade, os materiais 
de impressão da Planmeca Creo C5 são medicamente aprovados 
e especifi camente otimizados para a impressora. Diferentes resinas 
para diferentes aplicações permitem que você ofereça novos 
serviços no consultório, para seus clientes.

Os materiais vêm em cápsulas novas e convenientes. Eles são uma 
maneira completamente única de distribuir materiais de impressão 
3D de alta qualidade – sem que nenhum material seja desperdiçado.
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 CAD/CAM para laboratórios odontológicos
O fl uxo de trabalho do Planmeca CAD/CAM™ Lab inicia no Planmeca PlanCAD® Premium, que conecta 
todas as etapas do fl uxo de trabalho em um software. O sistema é uma excelente opção para todos os 
laboratórios odontológicos – com opções de importação abertas, um scanner de mesa rápido e preciso, 
software sofi sticado de design para uma gama completa de indicações e uma fresadora precisa de 5 eixos.

Digitalização do 
molde de gesso
Planmeca PlanScan® Lab

Unidade de fresagem
Planmeca PlanMill® 50 S

Impressora 3D
Planmeca Creo® C5

Digitalização intraoral
Planmeca Emerald™ S
Planmeca Emerald™
Planmeca PlanScan®

Desenho
Planmeca PlanCAD® Premium

Importar
Arquivo STL
Arquivo PLY

Capturar impressão digital Desenho Criar
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  Scanner de mesa
Scanner de mesa de alta qualidade para moldes de gesso

O Planmeca PlanScan® Lab é o nosso scanner de mesa rápido e preciso para digitalizar moldes e 
impressões em gesso. O scanner é fácil de operar e pode ser usado para várias indicações, que variam 
de coroas unitárias e abutments a pontes para a arcada inteira e barras de implantes. Principais características

• Digitaliza modelos e impressões

• Exatidão: 5 μm

• Tecnologia de luz estruturada

• Placa de vários moldes para 9 moldes 

• Tempo de digitalização para uma 
mandíbula completa: 40 segundos

• Saída: dados abertos STL, PLY, OBJ

• Baixa manutenção

• Software de digitalização operado a 
partir do Planmeca PlanCAD® Premium
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  Software de 
design avançado
Software de desenho perfeito para restaurações protéticas

Destaques
• Importação de scanner intraoral da Planmeca – lê modelos 

de textura em cores, dados de linhas de margem e descrições 
de pedidos

• Opção de lançamento rápido do Planmeca Romexis®

• Ferramentas de fácil utilização para modifi car 
designs, incluindo um articulador virtual

• O software pode ser adaptado para diferentes necessidades 
do usuário: o usuário pode trabalhar no assistente ou com 
um fl uxo de trabalho personalizado

• Bibliotecas de implante abertas para o desenho de 
abutment personalizado

• Importação e exportação de STL aberto

Uma gama completa de indicações
• Desenho de pontes e coroas

- copings, copings anatômicos, restaurações monolíticas, 
estruturas, provisórios

• Inlays, onlays e lentes de contato

• Desenho de enceramento

• Coroas telescópicas

• Abutments personalizados
- parafusados e cimentados

• Desenho da ponte e barra de implante

• Modelos com impressão em 3D

• Placas de mordida

• Desenho

• Enviar para Planmeca PlanMill® 50 
S para fabricação

• Importar uma digitalização de um 
scanner intraoral Planmeca ou do 
Planmeca PlanScan® Lab

Fluxo de trabalho aberto e fácil para desenho 
e fabricação fl exíveis

Importa 
digitalizações 

de um scanner 
intraoral ou de 

mesa

Nosso software aberto Planmeca PlanCAD® Premium para laboratórios 
odontológicos é uma ferramenta ideal para projetar restaurações de alta 
qualidade para uma gama completa de indicações. 
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Materiais

Placa padrão de 98 mm com ombro 
• Zircônia

• PMMA

• WAX

• Peek

Blocos PlanMill
• Cerâmica de vidro

• Cerâmica de vidro reforçado

• Compostos reforçados

• Materiais temporários

Abutments pré-fabricados
• Titânio

• CoCr

 Unidade de fresagem 
de laboratório
Potente unidade de fresagem de 5 eixos para laboratórios odontológicos

A unidade Planmeca PlanMill® 50 S de 5 eixos é uma ferramenta 
poderosa para a fresagem a seco e a disco de discos e blocos. Equipada 
com um mandril de alta velocidade e um trocador automático 
para 12 ferramentas, a poderosa unidade de fresagem foi projetada 
especifi camente para laboratórios odontológicos.

 Centro de fresagem
Serviços de fresagem para laboratórios odontológicos

Nosso centro de fresagem PlanEasyMill™ oferece serviços de fresagem de ponta para 
laboratórios odontológicos. As entregas rápidas e o serviço superior, em combinação com uma 
ampla seleção de materiais, garantem os resultados com sucesso.

O Planmeca PlanMill® 50 S pode ser usado para fresar discos, blocos 
e abutments pré-fabricados de titânio ou cromo cobalto. O software 
CAM fácil de usar da unidade suporta arquivos STL abertos. 



28 29

Planmeca Emerald™ 
scanners intraorais
Indicações Inlays/onlays

Lentes de contato

Coroas

Pontes

Arcos completos

Digitalização dos corpos

Moldes

Impressões

Integração Integrado em uma unidade odontológica 
Planmeca ou conectado a um computador

Saída de dados Digitalizações da arcada inferior e superior em 
oclusão exportadas como arquivos abertos STL 
e PLY

Opções de digitalização Cor verdadeira

Digitalização tips 2 opções de ponta digitalização autoclavável: 
Padrão e SlimLine. Ponta autoclavável Cariosity 
para detecção de cáries

Tecnologia anti-embaçamento Ponta ativamente aquecida: Operação 
garantida contra o embaçamento quando usada 
intraoralmente

Cabo da interface Conexão tipo USB A na ponta do laptop 

Conexão tipo USB C na ponta do scanner

Todos os cabos são projetados para transmitir 
dados via USB 3.0

Fonte de luz Lasers vermelho, verde e azul

Tecnologia de digitalização Triagem de padrão projetada

Dimensões (scanner com 
ponta)

41 x 45 x 249 mm

Peso (scanner com ponta) Planmeca Emerald S: 229 g

Planmeca Emerald: 235 g

Requisitos mínimos do sistema do computador
Computador Laptop ou Desktop

Processador Intel i7, 7ª geração (série 7700) ou superior

RAM Planmeca Emerald S: 32 GB

Planmeca Emerald: 16 GB

Disco rígido 512 GB

Placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1070 4 GB ou superior

Monitor Resolução Full HD

Cabo da interface USB 3.0

Sistema operacional Windows 10 (64 bit) Pro

Planmeca PlanCAD® Easy 
software de digitalização e design
Principais características Digitalização com os scanners intraorais 

Planmeca

Tirando fotos em 2D

Projetando restaurações

Importação e exportação: STL, PLY

Criando formulários de pedido de laboratório 
(PDF)

Indicações Inlays/onlays

Lentes de contato

Coroas

Pontes

Abutments

Licenças Suspensas Licença de digitalização

Licença de desenho e fresamento

Licença completa (digitalizar, desenhar e fresar)

Licença apenas para fresar

Sistemas operacionais Windows 8,1 (64 bit) Pro

Windows 10 (64 bit) Pro

Planmeca Romexis® Model Analyser
software de digitalização e análise
Principais características Digitalização com os scanners intraorais 

Planmeca

Tirando fotos em 2D

Análise e visualização do modelo

Largura do dente, comprimento da arcada e 
medições livres

Análises de Bolton e espaço

Criação de modelo básico

Comparação de digitalizações

Importação e exportação: STL, PLY

Criando formulários de pedido de laboratório 
(PDF)

Planmeca PlanMill® 40 S
unidades de fresagem de consultório
Requisitos de potência 100/240 VAC

Frequência da rede 50/60 Hz

Entrada de alimentação 1000 W

Weight 72,6 kg

Dimensions when closed 
(W x H x D)

662 x 441 x 544 mm

Limitações mínimas exigidas Laterais 51 mm

Fundo 25 mm

Parte superior 305 mm

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC

Condições de funcionamento 5–40 ºC 

0–80% de umidade relativa 

altitude máxima de 2000 metros

Requisitos de suprimento de ar Pressão e fluxo:

Constante 3,5–9,0 bar

Mínimo 60 l/min

Pureza do ar:

Contaminantes sólidos (classe 3); nível de 
filtração melhor que 5 μm para sólidos

Teor de água (classe 4); ponto de orvalho 
de pressão máxima +3ºC

Teor total de óleo (classe 3); teor máximo 
de óleo 1 mg/m3

Trocador de Ferramentas 10 posições de ferramentas automatizadas 

Mandril 80 000 rpm

Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Planmeca PlanMill® 30 S
unidades de fresagem de consultório
Requisitos de potência 100/240 VAC

Frequência da rede 50/60 Hz

Entrada de alimentação 1000 W

Weight 61 kg

Dimensions when closed 
(W x H x D)

662 x 441 x 544 mm

Limitações mínimas exigidas Laterais 51 mm

Fundo 25 mm

Parte superior 305 mm

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC

Condições de funcionamento 5–40 ºC 

0–80% de umidade relativa 

altitude máxima de 2000 metros

Requisitos de suprimento de ar Pressão e fluxo:

Constante 3,5–9,0 bar

Mínimo 60 l/min

Pureza do ar:

Contaminantes sólidos (classe 3); nível de 
filtração melhor que 5 μm para sólidos

Teor de água (classe 4); ponto de orvalho 
de pressão máxima +3ºC

Teor total de óleo (classe 3); teor máximo 
de óleo 1 mg/m3

Trocador de Ferramentas 5 posições de ferramentas automatizadas 

Mandril 100 000 rpm

Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Planmeca Creo® C5
Impressora 3D
Importação aberta STL, PLY

Tecnologia de impressão LCD

Materiais de Impressão Materiais de impressão para modelos dentários e 
guias cirúrgicos. Em breve mais materiais.

Área de construção 68 x 120 x 100 mm 

Dimensions Ø 300 mm, h 500 mm

Resolução X, Y < 50 μm

Resolução Z 25–100 μm

Weight 32 kg

Planmeca PlanScan® 
Scanner intraoral
Indicações Inlays/onlays

Lentes de contato

Coroas

Pontes

Arcos completos

Digitalização dos corpos

Moldes

Impressões

Integração Integrado em uma unidade odontológica 
Planmeca ou conectado a um computador

Saída de dados Digitalizações da arcada inferior e superior em 
oclusão exportadas como arquivos abertos STL 
e PLY

Opções de digitalização Em cores ou na escala de cinza

Digitalização tips 4 opções autoclaváveis: Pontas padrão em 
escala de cinza, paisagem e retrato e uma ponta 
colorida

Tecnologia anti-embaçamento Ponta ativamente aquecida: Operação 
garantida contra o embaçamento quando usada 
intraoralmente

Cabo da interface Firewire 800 ou Thunderbolt (via adaptador) 

Fonte de luz Laser azul

Tecnologia de digitalização Triagem de padrão projetada

Dimensões (scanner com 
ponta)

48 x 53 x 276 mm

Peso (scanner com ponta) 544 g (19.2 oz)

Software de digitalização de 
apoio

Windows 8,1 (64 bit) Pro

Windows 10 (64 bit) Pro
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Planmeca PlanScan® Lab 
scanner de mesa
Dimensões quando fechado 
(L x A x P)

250 x 450 x 450 mm 

Peso 20 kg

Computador Computador de alto desempenho com monitor

Digitalização com múltiplas 
matrizes

Sim

Calibração Automatizado com uma placa de calibração

Tempos de digitalização 40 seg. arcada completa

Precisão 5 mícrons

Fonte de luz Luz branca

Tecnologia de digitalização Luz estruturada, 2 câmeras

Área de digitalização 90 x 80 x 55 mm 

Digitalização de impressão Sim

Software Integração total com o Planmeca 
PlanCAD® Premium

Formato de arquivo de 
exportação

STL, OBJ, OFF, PLY

Planmeca PlanMill® 50 S
unidade de fresagem de laboratório
Dimensões quando fechado 
(L x A x P)

566 x 612 x 665 mm

Peso 95 kg

Tampa Capa giratória com bloqueio de segurança

Consumo de ar comprimido Aprox. 60 l/min (mín. 6,5 bar)

Mandril 60 000 rpm

Trocador de Ferramentas 12 posições de ferramentas automatizadas

Software CAM Cálculo automatizado do percurso com o 
software Planmeca PlanCAM™

Planmeca PlanCAD® Premium 
software de design avançado
Formato de arquivo de 
importação

STL, OBJ, OFF, PLY

Formato de arquivo de 
exportação

STL

Atualizações Atualizações anuais opcionais

Módulos de software
Padrão: Coroas, copings, copings anatômicos, 

restaurações monolíticas e estruturas

Pontes

Inlays, onlays e lentes de contato

Design "wax-up"

Coroas telescópicas

Adicional: 
Abutment e barra de implante/
módulo de ponte

Abutments personalizados 
(parafusados e cimentados)

Desenho da ponte e barra de implante

Adicional: 
Módulo de placa de mordida

Placas de mordida

Adicional: 
Módulo de criação de moldes

Modelos com impressão em 3D

Adicional: 
Módulo provisório

Coroas e pontes provisórias

Adicional: 
Biblioteca de dente ZRS

Uma extensa biblioteca de dentes 
naturais por Manfred Wiedmann

 Planmeca CAD/CAM™ Lab
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A Planmeca Oy projeta e fabrica uma linha completa de equipamentos dentários líderes no setor, incluindo dispositivos 

de imaginologia 3D e 2D, soluções CAD/CAM, unidades e software de cuidados dentários. A Planmeca Oy, empresa controladora do Finnish 

Planmeca Group, está fortemente comprometida com o melhor cuidado através da inovação, e é a maior empresa privada na área.

As imagens podem conter itens opcionais não incluídos na entrega padrão. As confi gurações e os recursos disponíveis podem ter variações específi cas de país e área. 
Alguns produtos exibidos acima podem não estar disponíveis em todos os países ou áreas. Direitos de alteração reservados.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentroVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca ActiveAqua, Planmeca AINO, 
Planmeca ARA, Planmeca CAD/ CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, 

Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, 
Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, 

Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, 
Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, 

Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy e Ultra Relax são marcas comerciais registradas ou não registradas da Planmeca em vários países.

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.com

Siga-nos nas redes sociais!

Planmeca

Romexis
Software

 multifuncional

Distribuidor Ofi cial
Univen Healthcare Ltda

SAC 0800 608 2125, sac@univen.com.br, www.univen.com.br

Distribuidor Oficial

1
0
0
3
9
1
5
0
/0

9
1
9
/p

t



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Export News'] [Based on '[PDFX4 2008]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-4:2008, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-4 compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


