
Planmeca Emerald™

A melhor tecnologia de leitura intraoral
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Por que mudar para digital?
Melhora a usabilidade e o conforto  
com varreduras intraorais

Seja digital e 
inspire-se!

Mais rápido, mais fácil e mais confortável 

Consultas únicas para economizar tempo 

Precisão digital superior 

Novas possibilidades de tratamento 

Transferência e armazenamento digital 

Redução de custos em materiais e envio 

Faz todo o sentido entrar no mundo da digitalização intraoral 
- impressões digitais são mais convenientes para a sua equipe 
capturar e mais confortáveis para seus pacientes. Elas oferecem 
inúmeras vantagens sobre as impressões tradicionais.
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Planmeca Emerald™

Scanner intraoral da próxima geração

Recurso anti-embaçante ativo
A prevenção automática de embaçamento 
permite que a leitura da imagem seja feita sem 
interrupções agilizando o trabalho

Precisão superior com 
excelente velocidade
Captura imagens na velocidade da luz com 
uma paleta de cores mais rica e vibrante

Controle confiável de infecções
Pontas menores, autoclaváveis e com 
design inteiriço para controle aprimorado 
de infecções

Fácil de compartilhar
O recurso plug-and-play permite o 
compartilhamento sem esforço entre os 
equipamentos e laptops

Pequeno e leve
Corpo compacto e ergonômico - cabe 
facilmente na sua mão para maior controle 
durante a captura de imagens

Cabo substituível
Reduz o desgaste, prolongando 
o ciclo de vida do scanner

Requisitos mínimos do sistema do computador 

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

Memória RAM 16 GB 

Placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 4 GB ou superior 

Monitor Resolução Full HD 

Cabo da interface USB 3.0

Sistema operacional Windows 10 (64 bit) Pro 

O Planmeca Emerald™ representa o nível mais alto de varredura intraoral 
disponível no mundo atualmente. O scanner rápido, leve e preciso foi 
projetado com a usabilidade superior em mente.

Operação higiênica através de mãos-livre
Os dois botões do scanner permitem que o software de 
digitalização seja operado sem tocar em um mouse ou 
teclado. O scanner integrado da unidade odontológica 
também pode ser controlado a partir de um pedal

Especificações 

Integração de unidades odontológicas Planmeca ✔

Função inteligente de dois botões ✔

Digitalização em cor verdadeira ✔

Digitaliza intraoralmente, impressões e moldes ✔

Espelho aquecido garante operação sem embaçamento ✔

Ponta autoclavável ✔

Digitalização sem pó ✔

Saída de dados STL e PLY abertos

Tecnologia de digitalização Triagem de padrão projetada

Fonte de luz Lasers vermelho, verde e azul 

Campo de visão 17,6 x 13,2 mm

Dimensões Scanner com ponta: 41 x 45 x 249 mm

Peso Scanner com ponta: 235 g

Cabo de conexão USB 3.0/USB-C
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Vasta gama de indicações
Amplie seus recursos clínicos

Implantologia
• Digitalize as posições dos implantes com a ajuda dos corpos 

digitalizados para o projeto do pilar

• Digitalize os pilares 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

Ortodontia
• Digitalização da arcada dentária completa para planejamento 

digital do tratamento ortodôntico
 - Combine dados de digitalizações intraorais com uma imagem 

de CBCT
 - Alinhadores de design, outros equipamentos e bandejas de 

colagem indireta

• Digitalização de arcada com aparelho ortodôntico

• Siga o progresso do tratamento e os resultados

• 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.

Prótese dentária
• Receba um feedback instantâneo

 - Verifique a sua preparação na tela do computador
 - Meça para verificar se há espaço suficiente para restaurações

• Digitalize as preparações e pilares para criar
 - Coroas
 - Obturações e onlays
 - Facetas
 - Pontes

• Digitalize restaurações temporárias e modelos em cera para criar 
designs finais

• Digitalize arcada completa para criar:
 - Talas dentárias, próteses removíveis e outras 

indicações protéticas

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 fluxos de 
trabalho digital

• Documente os dentes dos seus pacientes para 
uso futuro e para fazer comparações

Instantâneo 2D 
• Use o Planmeca Emerald como uma câmera intraoral 

e capture instantâneos 2D com cores naturais

• Envolva pacientes, documente as condições 
existentes ou até mesmo consulte os colegas

O Planmeca Emerald™ é um scanner intraoral flexível que suporta vários 
fluxos de trabalho diferentes. Com uma ampla gama de opções de tratamento, 
o scanner oferece benefícios em diversas especialidades.

Cirurgia maxilofacial
• Combine varreduras intraorais com dados CBCT para 

planejamento de tratamento e fabricação de próteses
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Software de digitalização 
inteligente
Continue melhorando com o Planmeca PlanCAD® Easy

Usabilidade intuitiva
O Planmeca PlanCAD® Easy da Planmeca Emerald é fácil de usar e 
intuitivo - oferecendo flexibilidade para combinar com seu fluxo de 
trabalho preferido.

Software aberto
O Planmeca PlanCAD Easy é verdadeiramente aberto e permite 
exportar impressões digitais para terceiros. Você pode facilmente 
enviar suas digitalizações para laboratórios de odontologia usando 
nosso serviço de nuvem.

Digitalizações de alta qualidade
Planmeca Emerald e Planmeca PlanCAD Easy fornecem precisão 
garantida - com linhas de margem claras e cores bonitas devido à 
tecnologia de digitalização avançada e imagens em alta resolução 
que podem ser sobrepostas nas digitalizações.

O software intuitivo Planmeca PlanCAD® Easy garante uma experiência de digitalização suave 
em todos os momentos. Com opções abertas de exportação e importação, atualizações periódicas 
e constantemente novos recursos, o software está sempre na vanguarda da varredura intraoral.

Software tudo em um
Não há necessidade de importações e exportações 
de dados demoradas - o nosso software tudo em um, 
Planmeca Romexis®, permite que as digitalizações 
intraorais sejam combinadas com imagens de CBCT 
por ex., planejamento de implante e design de guias.
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Integração completa 
do consultório
Aumente a produtividade com  
fluxos de trabalho otimizados

O Planmeca Emerald™ é parte integrante do sistema do consultório CAD/CAM Planmeca FIT®. 
Oferece um fluxo de trabalho rápido e conveniente para produzir restaurações de alta qualidade - 
digitalizar com o Planmeca Emerald, desenhar com o Planmeca PlanCAD® Easy e fabricar com as 
unidades de fresagem Planmeca PlanMeca® 40 S ou Planmeca PlanMill® 30 S.

O Planmeca FIT® é uma abordagem totalmente simplificada para atendimento odontológico de alta 
qualidade. Em vez de duas visitas, ele permite que os pacientes sejam tratados em uma hora - sem ser 
necessário utilizar coroas temporárias ou moldes dentários físicos. Garante a total satisfação do paciente 
e eficiência em todas as fases com a odontologia de uma hora do Planmeca FIT!

Prepare e digitalize Desenho Fresagem Polimento final 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 final

Desenho Fresagem Polimento final

Desenho Fresagem Polimento final

Desenho Mill Polimento final

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

Digitalização Desenho Fresagem

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, desenho 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.

1h

1,5h



Um software para tudo.

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.

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

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 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.
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Distribuidor Ofi cial
Univen Healthcare Ltda

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

Distribuidor Oficial


