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Software 3D mais avançado
O software Planmeca Romexis® oferece ferramentas de imagem 3D especialmente 
projetadas para implantodontistas, endodontistas, prostodontistas, periodontistas, 
ortodontistas, cirurgiões maxilofaciais e radiologistas.

Ferramentas excelentes 
para imagens de qualidade
Com um conjunto de ferramentas completo para 
visualização, melhoramento, medição, desenho e 
anotações de imagens, o Planmeca Romexis® melhora o 
valor do diagnóstico de radiografi as. Impressão versátil e 
funcionalidades de importação e exportação de imagens 
também estão incluídas. O software consiste de diferentes 
módulos – portanto você pode escolher aqueles que melhor 
adéquam às suas necessidades.

Diagnóstico 3D conveniente
A visualização de renderização do Planmeca Romexis 3D 
oferece uma visão geral imediata da anatomia e serve 
como uma excelente ferramente de educação do paciente. 
As imagens podem ser visualizadas instantaneamente a 
partir de diferentes projeções ou convertidas em imagens 
panorâmicas e cortes transversais. Ferramentas de medição 
e anotação – como rastreio do canal mandibular – auxiliam 
no planejamento do tratamento seguro e preciso.

Destaques da imagem 3D do Planmeca Romexis®

• Planejamento de implantes com modelos realistas de implantes e 
designer de pivôs

• Projeto de guia de implante

• Reconstrução multiplanar transversal

• Visualizações panorâmicas e cefalométricas

• Análise das vias aéreas

• Aumento da região 3D – segmentação volumétrica assistida por software

• Módulo de achados radiológicos

• Análise de ATM

• Planejamento de tratamento ortodôntico

• Fotos 3D e imagens de superfície 

• Mesclagem de modalidades para criar um paciente virtual em 3D

Imaginologia 3D

Sobreposição de CBCT
Novo no Planmeca Romexis 3D, o módulo permite a sobreposição de duas imagens de 
CBCT. É uma ferramenta valiosa para comparações de antes e depois e pode ser usada 
para acompanhamentos de cirurgia ortognática, bem como para tratamentos ortodôn-
ticos, por exemplo. O módulo também permite que os usuários comparem imagens de 
CBCT e MRI lado a lado –  fornecendo uma visão abrangente da anatomia do paciente.

Segmentação do dente
O Planmeca Romexis oferece uma ferramen-
ta nova, intuitiva e efi ciente para segmenta-
ção de um dente e de sua raiz a partir de uma 
imagem de CBCT. O processo guiado permite 
rápida segmentação de toda a dentição de 
um paciente. Os modelos de superfície de 
dentes segmentados podem ser visualizados, 
medidos e utilizados, p. ex. no Planmeca 
Romexis® 3D Ortho Studio para tratamento 
ortodôntico.
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Imaginologia 3D

Marque o nervo na imagem 
da CBCT

Sobreponha a digitalização 
do modelo 3D à imagem 
da CBCT com o software 
Planmeca Romexis®

Use a biblioteca de coroas 
Planmeca Romexis®

ou importe uma coroa 
específi ca do paciente 
do sistema CAD para 
o software

Selecione o implante 
(pivô) preferido e a luva da 
extensa biblioteca Planmeca 
Romexis® e encontre a 
posição ideal para ele de 
uma perspectiva protética 
e cirúrgica

Desenhe o guia de 
implantes cirúrgicos com 
apenas alguns cliques no 
Planmeca Romexis® – o 
software criará um arquivo 
STL aberto do desenho

O fl uxo de trabalho 
completo do implante
Nosso módulo Planmeca Romexis® 3D Implant Planning oferece todas as ferramentas 
necessárias para a implantologia totalmente digital – desde o planejamento até 
a cirurgia guiada. A biblioteca de implantes do software inclui modelos e pivôs de 
implantes realistas, bem como coleções de luvas para cirurgia guiada. Depois de 
concluir o plano de implante, um guia cirúrgico pode ser imediatamente desenhado 
no mesmo software Planmeca Romexis® com apenas alguns cliques.

A plataforma de software Planmeca Romexis® fornece o ambiente 
perfeito para o planejamento de implante de cima para baixo. 
Ao sobrepor uma coroa e um modelo dentário aos dados da CBCT, 
os usuários podem criar uma confi guração virtual completa para 
otimizar o posicionamento das perspectivas prostodônticas e 
cirúrgicas dos implantes.

Imprima o guia cirúrgico 
com o Planmeca Creo™ ou 
qualquer outra  impressora 
3D adequada

Modelos 
de implantes 
realistas de 
mais de 80 
fabricantes

A lista completa e atualizada está disponível em 
planmeca.com/romexisimplantlibrary
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Imaginologia 3D

Protocolo de 
imaginologia de 
aparelhos ortodônticos 
para unidades do 
Planmeca ProMax® 3D
Nosso protocolo de imaginologia de 
aparelhos ortodônticos* especial oferece 
confi gurações de exposição otimizadas para 
pacientes de imaginologia com braquetes. As 
imagens adquiridas podem ser utilizadas para 
desenhar aparelhos ortodônticos. O protocolo 
de imagem de aparelhos ortodônticos é 
otimizado para uso com suresmile.

Certifi cação suresmile®

As unidades Planmeca ProMax 3D foram 
certifi cadas para uso com suresmile pela 
OraMetrix. 

O suresmile do sistema de gerenciamento 
de tratamento abrangente foi projetado 
para permitir aos ortodontistas 
visualizar e simular várias confi gurações 
de diagnóstico e desenhar arcos 
personalizados para cada paciente. 
A precisão dos exames do paciente 
desempenha um papel crítico na 
maximização da efi cácia do sistema.
*Disponível para o Planmeca ProMax® 3D Classic, o 
Planmeca ProMax® 3D Mid e o Planmeca ProMax® 3D Max.

O módulo Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio fornece várias ferramentas inovadoras 
à ortodontistas e laboratórios odontológicos. O software avançado foi projetado 
para avaliação e análise de modelos dentários digitalizados, como por exemplo, com 
unidades de raio X Planmeca ProMax® 3D ou os scanners intraorais Planmeca Emerald™

ou Planmeca PlanScan®. Ele inclui um extenso conjunto de ferramentas especiais para 
planejamento do tratamento em 3D. 

Análise de modelo dentário
As impressões dentárias e os moldes de gesso escaneados com o modo de 
escaneamento do Planmeca ProMax® 3D podem ser alinhados com o índice 
de mordida usando o software Planmeca Romexis®. Exame, análise e planeja-
mento de tratamento são feitos de maneira  conveniente no módulo Planmeca 
Romexis® 3D Ortho Studio.

O módulo torna a análise do modelo dentário mais fácil do que nunca oferecen-
do todas as ferramentas necessárias para a criação da base virtual, inspeção de 
oclusão e medições versáteis de dentes e arcada.

Exportação dos modelos dentários digitais em formato STL
O Planmeca Romexis 3D O Ortho Studio gera uma série de modelos dentais digitais 
para cada etapa de tratamento. Os modelos podem ser exportados no formato STL para 
impressão 3D e design e fabricação personalizada do aparelho. 

O módulo é compatível com o sistema operacional Windows.

Ferramentas 3D para ortodontistas 
e laboratórios odontológicos

Molde de gesso no Planmeca ProMax® 3D

Escaneamento de impressão no 
Planmeca ProMax® 3D

Planmeca Emerald™

Planejamento e verifi cação de tratamento em 3D
Um plano de tratamento em etapas pode ser estabelecido no Planmeca Romexis 
3D Ortho Studio deslocando os dentes em uma confi guração de dentes virtual, 
enquanto visualiza interseções e contatos.

Para melhor visualização, raízes segmentadas e superfícies ósseas de imagens de 
CBCT podem ser combinadas.

Todas as alterações aplicadas, como movimentos dos dentes, reduções interproximais 
e extrações dentárias estão resumidas em um relatório detalhado do plano de trata-
mento. O plano de tratamento pode ser facilmente compartilhado com outros.

Também é possível fazer comparações 3D de modelos de planos de tratamento e 
leituras do paciente para verifi car o progresso do tratamento.


