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Planmeca Emerald™ S – Scanner intraoral de alta velocidade para fluxos de 
trabalho digitais perfeitos 

A Planmeca tem o orgulho de apresentar um novo scanner intraoral de alta velocidade com uma 
usabilidade superior. A Planmeca Emerald™ S é uma versão aprimorada do extremamente bem-sucedido 
Planmeca Emerald™, combinando a captura de imagens em alta velocidade com novos recursos de 
diagnóstico. O scanner extremamente rápido e excepcionalmente preciso oferece uma experiência de 
primeira classe para profissionais de odontologia e pacientes. 

Os célebres recursos do scanner Planmeca Emerald™, como seu tamanho compacto, pontas de 
digitalização antiembaçante autoclaváveis e capacidade plug-and-play, continuam a ser os elementos de 
base do novo Planmeca Emerald™ S. Ao mesmo tempo, o scanner foi aprimorado com incríveis novos 
recursos para atender até mesmo às mais exigentes necessidades de diagnóstico. Digitalizando mais de 
duas vezes mais rápido que seu predecessor, o Planmeca Emerald S torna a captura de impressões digitais 
mais fácil do que nunca. 

Com o Planmeca Emerald S, os usuários também podem aproveitar a nova ponta do transiluminador. A 
nova ponta de cáries permite aos dentistas verem através do dente e detectar cárie e rachaduras em seus 
estágios iniciais com uma luz infravermelha próxima, livre de radiação. Uma vez que a captura da 
tonalidade do dente de um paciente pode ser um desafio, o Planmeca Emerald S também foi equipado com 
um assistente de tonalidade de dentes. O assistente simplifica o processo de ajuste de cores por meio da 
uniformidade de cores otimizada. 

O scanner utiliza um novo algoritmo de varredura para facilitar a experiência de varredura superior, 
eliminando automaticamente dados indesejados. O scanner também é totalmente integrado aos 
dispositivos e softwares da Planmeca, permitindo um fluxo de trabalho excepcionalmente suave para as 
clínicas odontológicas. Ao mesmo tempo, a arquitetura aberta permite que os usuários compartilhem 
facilmente suas digitalizações com colegas e especialistas externos.  

“Para profissionais de odontologia, o Planmeca Emerald S oferece usabilidade premium e velocidade 
incrível. Para os pacientes, isso significa aproveitar a conveniência de tratamentos mais rápidos. Estou 
confiante de que nossos clientes apreciarão todas as melhorias e métodos adicionais de diagnóstico 
oferecidos pelo scanner ”, afirma Jukka Kanerva, Vice-presidente das Unidades de atendimento 
odontológico e divisão CAD/CAM. 

A Planmeca irá apresentar o Planmeca Emerald S no IDS 2019. 

 

Para mais informações, entre em contato com: 
Jukka Kanerva, Vice-presidente  
Unidades de atendimento odontológico e divisão CAD/CAM, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5848 
E-mail: jukka.kanerva@planmeca.com 
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Planmeca Oy e Grupo Planmeca 
A Planmeca Oy é um dos principais fabricantes mundiais de equipamentos odontológicos com uma linha de produtos que abrange 
unidades odontológicas digitais, soluções CAD/CAM, dispositivos de imagem 2D e 3D de classe mundial e soluções abrangentes de 
software. Com sede em Helsinque, na Finlândia, os produtos da Planmeca são distribuídos por mais de 120 países em todo o mundo. 
Com um forte comprometimento com inovações e desenvolvimento pioneiros, é a maior empresa privada da sua área. A Planmeca 
Oy faz parte do grupo finlandês Planmeca, que atua no campo da tecnologia em saúde. O volume de negócios do Grupo em 2018 foi 
superior a 735 milhões de euros e emprega cerca de 2.800 pessoas em todo o mundo. 
www.planmeca.com 
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