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A Planmeca ProMax® 3D é uma família de produtos que 
consistem de excepcionais unidades independentes. Com três 
diferentes tipos de imagiologia tridimensionais – bem como 
panorâmica, bitewing extraoral e imagiologia cefalométrica 
– esses produtos inteligentes podem atender todas as suas 
necessidades de imagiologia maxilofacial.

Quinteto fantástico
Conheça a família Planmeca ProMax® 3D

Unidades verdadeiramente independentes 
para todas as suas necessidades de imagiologia.

Compatível com 
Mac e Windows

4 5

Planmeca ProMax® 3D s Planmeca ProMax® 3D Classic

Planmeca ProMax® 3D Mid

Planmeca ProMax® 3D Max

Planmeca ProMax® 3D Plus

Volume estendid 
Ø110 x 80 mm

Novo!
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A Tomografi a computadorizada de feixe cônico (CBTC) é uma 
tecnologia de imagiologia de raios X em que é feito um grande 
número de imagens 2D de um paciente a partir de diferentes 
ângulos. Uma imagem 3D volumétrica é então calculada a partir 
dessas projeções 2D. As imagens resultantes podem ser visualizadas 
com nosso software de imagiologia avançada a partir de qualquer 
ângulo, incluindo os planos axial, coronal, sagital e transversal.

CBCT
Por que a Tomografi a computadorizada de feixe cônico? 

Veja mais do 
que nunca

Combinação 3D única

O renomado cirurgião de implantes dentários Franck Renouard 
não poderia imaginar como trabalhar sem CBCT

“Eu adquiri meu Planmeca ProMax® 
3D Classic em 2007 e fui um dos 
primeiros usuários na França. A escolha 
foi feita rapidamente, pois a unidade da 
Planmeca estava bem à frente dos seus 
 concorrentes”.

Todas as informações de 
diagnóstico necessárias em 
uma única unidade
”Em casos de implante, eu normalmente 
começo a análise realizando uma radio-
grafi a panorâmica ou uma radiografi a 
intraoral simples. Assim que descubro 
uma ambiguidade ou baixo volume, 
recorro a CBCT. Para algumas indicações, 
como elevações dos seios ou enxertos de 
osso onlay, eu sempre uso CBCT.

Eu normalmente realizo estudos de 
grandes volumes imediatamente. Isso 
permite um diagnóstico de lesões 
endodônticas ou ósseas que podem 
passar despercebidas em locais diferen-
tes do local do implante. A resolução 
da unidade é mais que sufi ciente para 
exames diários. Em casos em que um 
paciente possui muitas restaurações de 
metal em sua boca ou um problema em 
permanecer imóvel, o fi ltro de artefato é 
bastante útil”.

Visualização de seio completa
”Eu realizo um estudo de CBCT sistemati-
camente antes de uma elevação de seio. 
Ele oferece a visualização da anatomia 
do seio e me permite ver se existe uma 
patologia entre os seios ou características 
anatômicas como septos. Ele permite 
também a detecção de possíveis artérias 
antrais espessas, que são comuns na 
parede do osso. Preciso saber esses parâ-
metros antes da cirurgia. 

Atualmente, não gosto de receber exames 
de papel, pois os radiologistas normal-
mente não fornecem visualizações axiais, 
que são essenciais para o estudo de seio. 
Quando eu mesmo realizo as radiografi as, 
posso escolher a parte que me interessa”.

Mais satisfação para o cliente
Então eu uso CBCT para verifi car a inte-
gração do meu enxerto quando preencho 
o tecido antes de colocar o implante. 
Eu também preciso de CBCT quando 
existem complicações, que ocorrem em 
3-5% dos casos. Posso garantir a você que 
os pacientes estão contentes em receber 
seu diagnóstico e tratamento imediata-
mente, sem a necessidade de visitar um 
centro radiológico especialista. 

O Planmeca ProMax 3D Classic é uma 
unidade radiológica bem concebida. 
Em resumo, usar o 3D tornou-se natural 
para mim. Eu só fi co imaginando como 
fazíamos antes do 3D!”

Dr. Franck Renouard, DDS, Paris, França

O Dr. Renouard deixou claro que ele não recebeu 
qualquer compensação fi nanceira ou outro benefício 
para esta entrevista.
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Planmeca
ProMax® 3D Classic

Dr Pekka Nissinen, GPD e 
Dr Kim Lemberg, DDS, PhD, 
Especialista em Radiologia 
Oral e Maxilofacial

West Vantaa Dental Clinic, 
Finlândia

Tamanhos de volume
Ø80 x 80 mm
Ø80 x 50 mm
Ø50 x 80 mm
Ø50 x 50 mm
Volume estendido Ø110 x 80 mm
Volume da junção 140 x 105 x 80 mm

Clinica dentária fi nlandesa escolhe 
o Planmeca ProMax® 3D Classic

”Decidimos comprar um Planmeca 
ProMax® 3D Classic 8x8 para nossa 
clínica, pois queríamos começar a realizar 
imagens de CBCT e não ter que enviar 
nossos pacientes a outro lugar para que 
eles pudessem obter seus raios X 3D. Em 
tais casos, há sempre o risco de que o 
processo de tratamento sofra devido à 
falta de atividade do próprio paciente. 
Agora temos nosso próprio radiologista e 
as coisas estão caminhando muito bem. 
Nós também temos dois cirurgiões tra-
balhando conosco, pois fazemos muitos 
tratamentos de implantes e tratamos 
também de casos endodônticos compli-
cados”.

A aceitação de casos de 
implante dispararam
“Após adquirir o Planmeca ProMax 
3D Classic, a quantidade de casos de 
implante tratados na nossa clínica 

cresceu consideravelmente. Os pacientes 
fi cam sempre impressionados quando 
nos oferecemos pra realizar suas imagens 
3D imediatamente. A unidade também é 
especialmente adequada a casos endo-
dônticos complicados, pois você pode 
perceber tudo em um volume 3D. Também 
é excelente para casos de siso que 
cresceram em um ângulo trabalhoso. 

A qualidade da imagem produzida pelo 
Planmeca ProMax 3D Classic é excelente. 
Eu acho que é seguro dizer que nós temos 
a melhor unidade 3D na Finlândia. Essa 
opinião é compartilhada por nossos cirur-
giões e por muitos radiologistas.

O software Planmeca Romexis® é uma 
ótima ferramenta de trabalho. Ela é lógica, 
fácil de usar e funciona bem – realmente 
um ótimo software”. 

Pekka Nissinen, GPD, 
West Vantaa Dental Clinic, Finlândia

Qualidade de imagem 
ideal para cada campo de 
odontologia
”Eu uso o Planmeca ProMax 3D Classic 
desde sua introdução no mercado, 
em 2007, e tenho usado para todas as 
fi nalidades imagiológicas. A qualidade 
da imagem provou ser confi ável em cada 
campo da odontologia, mesmo nos casos 
de imagiologia mais exigentes. A unidade 
é bastante fácil de usar, e todo o processo 
de obtenção da imagem pode ser 
realizado de uma maneira descomplicada.

O software Planmeca Romexis é, 
na minha opinião, o melhor software 
no mercado quando se trata de 
 imagiologia 3D”.

Kim Lemberg, radiologista, 
West Vantaa Dental Clinic, Finlândia

Os profi ssionais orgulhosamente apresentam

Novo tamanho de volume estendido 
para o programa Teeth 
• Tamanho de volume estendido que aumenta 

o diâmetro de Ø80 x 80 mm para Ø110 x 80 
mm

• Captura uma área de diagnóstico maior sem 
aumentar a dose do paciente

• Digitalização completa da dentição com o 
programa Planmeca ProMax® 3D Classic Teeth

• Digitalização de rotação única sem pontos
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Qual deles é adequado para você?
Planmeca ProMax® 3D s
O Planmeca ProMax® 3D s é uma unidade 3D ideal para captura de pequenos 
detalhes. É perfeito para implante simples, endodontia e casos de sisos. 

Planmeca ProMax® 3D Classic
O sensor de imagiologia Planmeca ProMax® 3D Classic abrange toda a área da 
dentição, de maneira que a unidade dá uma clara visão da mandíbula e da maxila. 

Planmeca ProMax® 3D Plus
O mais novo membro da nossa família 3D, o Planmeca ProMax® 3D Plus, oferece 
uma ampla variedade de diferentes tamanhos de volume e é uma ótima escolha 
para qualquer necessidade de imagiologia.

Planmeca ProMax® 3D Mid
Graças à sua ampla seleção de tamanho de volume, o Planmeca ProMax® 3D Mid 
lida com uma ampla gama de tarefas de diagnóstico sem comprometer as 
melhores práticas.

Planmeca ProMax® 3D Max
O Planmeca ProMax® 3D Max é um dispositivo de imagiologia 3D dedicado que 
produz todos os tamanhos de volume exigidos ao diagnosticar a região maxilofacial 
– desde os menores casos especiais a imagens de toda a cabeça.

Os profi ssionais 
orgulhosamente 
apresentam a família 
Planmeca ProMax® 3D

Os entrevistados não receberam qualquer compensação fi nanceira 
ou outro benefício para as entrevistas a seguir.


