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Planmeca PlanScan®

Scanner intraoral preciso para CAD/CAM aberto

Para digitalização intraoral fl exível e efi ciente
• Digitalização em escala de cinza ou colorida

• Três tamanhos de ponta - autoclavável e substituível para um 
controle impecável de infecção 

• Digitalização sem pó com orientação sonora

• A ponta ativamente aquecida evita o embaçamento

• Suporte para formatos abertos de arquivos STL e PLY 

• Dispositivo Plug e Play - fácil de compartilhar

• Digitaliza intraoralmente, impressões e moldes

Descubra os benefícios exclusivos dos 
nossos scanners intraorais integrados à 
unidade odontológica
• O fl uxo de trabalho efi ciente e fácil permite que você se 

concentre no seu paciente

• Acesso constante aos dados de digitalização em tempo real

• Utilize telas adicionais na unidade odontológica para obter 
uma posição ergonômica de trabalho excepcional 

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

• Pode ser atualizado para qualquer unidade odontológica 
Planmeca disponível atualmente

Descubra o Planmeca PlanScan® - nosso aclamado scanner intraoral para impressões 
digitais precisas em 3D. Esta solução de digitalização intraoral de alto desempenho 
pode ser integrada em sua unidade odontológica Planmeca digital ou conectada 
a um laptop. O Planmeca PlanScan oferece uma experiência de usuário contínua e 
suporta um fl uxo de trabalho de tratamento digital ideal.
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Planmeca PlanScan® Lab
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 pivôs a barras de implante e pontes para a arcada inteira.Com a plataforma de software Planmeca Romexis®, o seu laboratório odontológico está 

sempre pronto para receber impressões digitais. A digitalização de dados e todas as outras 
informações necessárias são enviadas através do nosso serviço seguro de transferência de 
imagens Planmeca Romexis® Cloud - ou através de um banco de dados compartilhado com 
a clínica. O resultado é uma solução imbatível para um fl uxo de trabalho totalmente digital.

Caso da Clínica 1

Caso da Clínica 2

Caso da Clínica 3

Caso da Clínica 4

Clínica 1

Clínica 2

Clínica 4

Clínica 3

Transferência de dados em tempo 
real do Planmeca Emerald™ ou 
Planmeca PlanScan®

Digitalizador 
intraoral Planmeca
Recebe dados independentemente do horário e local
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Scanner intraoral 
Planmeca Emerald™

Indicações Obturações/onlays
Facetas
Coroas
Pontes
Arcos completos
Digitalização dos corpos
Moldes
Impressões

Integração Integrado em uma unidade odontológica 
Planmeca ou conectado a um computador 
- em breve a integração com o Microsoft 
Surface Pro 

Saída de dados Digitalização de arcos inferiores e 
superiores em oclusão exportadas como 
arquivos STL abertos

Opções de digitalização Cor verdadeira

Ponta de digitalização 1 opção; removível, autoclavável, 
esterilizável

Campo de visão (largura x 
altura)

17,6 x 13,2 mm

Tecnologia 
anti-embaçamento

Ponta ativamente aquecida, operação 
garantida sem embaçamento quando 
usada intraoralmente

Velocidade de captura A captura de vídeo exibe mais de 36 
conjuntos de dados 3D por segundo

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 
(1,6 x 1,8 x 9,9 pol.)

Peso Corpo do scanner: 218 g (7.5 oz)
Ponta do scanner: 17 g (0.6 oz)

Requisitos mínimos do sistema do computador
Computador Laptop ou computador de mesa - 

especificações do tablet Microsoft Surface 
que virão mais tarde

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

Especifi cações técnicas

Software 
Planmeca PlanCAD® Easy 
Indicações Obturações/onlays

Facetas
Coroas
Pontes
Pivôs

Licenças Suspensas Licença de digitalização
Licença de desenho e fresamento
Licença completa (digitalizar, desenhar 0e 
fresar)
Licença apenas para fresar

Sistemas operacionais Windows 8.1 (64 bit) Pro
Windows 10 (64 bit) Pro

Unidade de fresamento 
Planmeca PlanMill® 40 S
Requisitos de potência 100/240 VAC
Frequência da rede 50/60 Hz
Entrada de alimentação 1000 W
Peso 72,6 kg (160 lbs)
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

661 x 455 x 508 mm (26 x 17,5 x 20 pol.)

Limitações mínimas 
exigidas

Laterais 51 mm (2 pol.)
Fundo 51 mm (2 pol.)
Parte superior 305 mm (12 pol.)

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC (-40–158ºF)

Condições de 
funcionamento

15–35ºC (59–95ºF)
0 a 90% de umidade relativa
altitude máxima de 2000 metros (6.592 pés)

Requisitos de suprimento 
de ar

Pressão e fluxo:
Constante 3,5–9,0 bar (50–130 psi)
Mínimo 60 l/min (2 cfm)
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 +3 ºC
Teor total de óleo (classe 3);
teor máximo de óleo 1 mg/m3

Tanque de lubrificante de 
refrigeração

3,4 l

Trocador de Ferramentas 10 posições de ferramentas automatizadas
Fuso 80 000 rpm
Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Unidade de fresamento 
Planmeca PlanMill® 30 S
Requisitos de potência 100/240 VAC
Frequência da rede 50/60 Hz
Entrada de alimentação 1000 W
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

661 x 455 x 508 mm (26 x 17,5 x 20 pol.)

Limitações mínimas 
exigidas

Laterais 51 mm (2 pol.)
Fundo 51 mm (2 pol.)
Parte superior 305 mm (12 pol.)

Temperatura de 
armazenamento

-40–70ºC (-40–158ºF)

Condições de 
funcionamento

15–35ºC (59–95ºF)
0 a 90% de umidade relativa
altitude máxima de 2000 metros (6.592 pés)

Requisitos de suprimento 
de ar

Pressão e fluxo:
Constante 3,5–9,0 bar (50–130 psi)
Mínimo 60 l/min (2 cfm)
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 +3 ºC
Teor total de óleo (classe 3);
teor máximo de óleo 1 mg/m3

Tanque de lubrificante de 
refrigeração

3,4 l

Trocador de Ferramentas 5 posições de ferramentas automatizadas
Fuso 80 000 rpm
Conexão de dados Cabeamento Ethernet Cat5 ou Cat6

Scanner intraoral 
Planmeca PlanScan® 
Indicações Obturações/onlays

Facetas
Coroas
Pontes
Arcos completos
Digitalização dos corpos
Moldes
Impressões

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

Saída de dados Digitalização de arcos inferiores e 
superiores em oclusão exportadas como 
arquivos STL abertos

Opções de digitalização Em cores ou na escala de cinza
Pontas de digitalização Removível, autoclavável, esterilizável
Campo de visão (largura x 
altura)

Cor da ponta: 11,8 x 18,0mm
Tamanho 2, ponta padrão: 15,0 x 20,0 mm
Tamanho 1, ponta paisagem: 12,7 x 9,2 mm
Tamanho 0, ponta do retrato: 12,5 x 11,8 mm

Tecnologia 
anti-embaçamento

Ponta ativamente aquecida, operação 
garantida sem embaçamento quando 
usada intraoralmente

Velocidade de captura Captura de vídeo exibindo mais de 
10 conjuntos de dados 3D alinhados por 
segundo

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 

(1,9 x 2,1 x 10,9 in.)
Peso Corpo do scanner: 516 g (18 oz)

Ponta do scanner: 28 g (1 oz)
Software de digitalização 
de apoio

Windows 8.1 (64 bit) Pro
Windows 10 (64 bit) Pro
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Scanner de mesa 
Planmeca PlanScan® Lab 
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

250 x 450 x 450 mm (9,8 x 17,7 x 17,7 pol.)

Peso 20 kg (44 lbs)
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 (3,54 x 3,15 x 2,17 pol.)
Digitalização de impressão Sim
Software Integração total com o Planmeca PlanCAD® 

Premium
Formato de arquivo de 
exportação

STL, OBJ, OFF, PLY

Especifi cações técnicas

Unidade de fresamento 
Planmeca PlanMill® 50 
Requisitos de potência 115/230 VAC
Frequência da rede 50/60 Hz
Corrente 1,5/3,0 A
Saída nominal 750 W
Dimensões quando 
fechado (L x A x P)

620 x 612 x 664 mm (24,4 x 24,1 x 26,1 pol.)

Tipo de atuador Motores de passo
Controle IMC40
Capa protetora Tampa pivotante (para ser levantada)
Guias Guias de aço de precisão nos eixos X, Y, Z
Intervalos de movimento Eixo X: 150 mm/parafuso de chumbo 5 mm

Eixo Y: 115 mm/parafuso de chumbo 5 mm
Eixo Z: 90 mm/parafuso de chumbo 5 mm
Eixo A: 360 graus
Eixo B: 110 graus

Requisitos de suprimento 
de ar

6–9 bar (com aplicação constante)
Mínimo 60 l/min (2 cfm)

Tanque de lubrificante de 
refrigeração

2,5 l

Fuso Fuso Jäger 60 000 rpm
Trocador de Ferramentas 10 posições de ferramentas automatizadas
Condições de 
funcionamento

Altitude máxima de 2000 metros

Fusível (micro fusível 5x20 
mm)

T10AH / 250V UL/CSA

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

Software 
Planmeca PlanCAD® Premium 
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 coroas veneer
Design "wax-up"
Coroas telescópicas

Adicional: Pivô e barra de 
implante/módulo de ponte

Pilares personalizados (parafusados e 
cimentados)
Desenho da ponte e barra de implante

Adicional: 
Módulo de mordida Splint

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

Impressora 3D 
Planmeca Creo™ 
Tecnologia de impressão Processamento Digital da Luz (PDL)
Resolução (XY) 68 μm, 1920 x 1080
Espessura da camada 50 μm (possível ajustar entre 5–200 μm)
Fonte de luz LED
Garantia de vida LED 5.000 hours
Volume de compilação 130 x 81,5 x 130 mm (5,1 x 3,2 x 5,1 pol.)
Entrada AC 100/240 V
Peso 30 kg (66 lbs)
Dimensões (L x A x D) 42 x 72 x 32 cm (16,5 x 28 x 12,5 pol.)
Limitações mínimas 
exigidas

Frente: 50 cm (19.7 pol.)
Laterais: 10 cm (3.9 pol.)
Traseira: 5 cm (2 pol.)
Parte superior: 10 cm (3.9 pol.)

Temperatura de operação 15–32 °C (60–90 °F)
Materiais de Planmeca

Planmeca CAD/CAM™ Lab


