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Apresentando o Romexis® 6.0 da Planmeca – a nova versão do software líder mundial 

 

A versão totalmente reprojetada do inovador  software all-in-one da Planmeca, Planmeca Romexis®, já está 
disponível para compra. A nova versão do software introduz uma aprimorada interface de usuário com usabilidade 
superior, bem como uma ampla seleção de novas ferramentas e recursos. 

A plataforma de software Planmeca Romexis® 6.0 suporta a mais versátil gama de modalidades de imagem, de 2D e 
3D a CAD/CAM. O software único fornece uma solução all-in-one para todas as especialidades e para clínicas de 
todos os tamanhos. A versão 6.0 apresenta um visual moderno que destaca a capacidade de usabilidade. A 
navegação fácil com menos cliques e uma interface de usuário personalizável simplificam o fluxo de trabalho. Além 
disso, o Romexis 6.0 apresenta assistentes de fluxo de trabalho flexíveis que tornam o uso do software fácil e 
agradável desde o primeiro dia. 

A nova versão do software elimina a divisão entre imagens 2D e 3D, introduzindo um navegador de imagem 
unificado para todos os tipos de imagens do paciente, incluindo raios-x 2D e 3D, fotos, fotos 3D, varreduras 
intraorais, casos CAD/CAM e até vídeos. Além disso, um tipo de captura ou digitalização de imagem pode ser iniciado 
a partir da mesma exibição com apenas um clique. O Romexis 6.0 também torna a importação e exportação de todos 
os tipos de dados incrivelmente sem esforço. 

O Romexis 6.0 traz várias melhorias e adições à seleção de ferramentas. Os modelos de estudo 2D foram 
redesenhados, tornando-os mais fáceis de gerenciar. A visualização dual-screen de imagens 2D com imagens 3D 
agora é possível com janelas pop-up destacáveis de imagem. Além disso, o Romexis 6.0 foi projetado para trabalhar 
com Planmeca Solanna Vision ™. O refletor de luz com câmeras 4K integradas permite que você capture tanto 
imagens e vídeos de qualidade premium, trazendo dimensões completamente novas para a educação do paciente, 
consulta com colegas e documentação do tratamento. 

O módulo romexis® CMF Surgery permite o planejamento digital completo da cirurgia Ortognática, do desenho do 
splint à simulação de tecido mole. O módulo Romexis® Implant Guide foi atualizado com um recurso de extração de 
dente virtual, e o módulo Romexis® Smile Design com recorte e orientação automática de imagem baseado em IA 
(inteligência Artificial), bem como simulações fotorealistas melhoradas. O exclusivo módulo Romexis® Dental PACS 
permite o uso do Romexis como arquivo de imagem independente de dispositivos com recursos completos de 
planejamento de tratamento e aumenta o suporte para operações clínicas em múltiplos lugares. 

"O software Romexis é um companheiro perfeito para os equipamentos da Planmeca, fornecendo o fluxo de 
trabalho mais suave para aquisição de imagens, diagnóstico e planejamento de tratamento. Como uma plataforma 
de software aberto, o Romexis também é capaz de armazenar e visualizar imagens de dispositivos de terceiros, o 
que significa flexibilidade e liberdade nunca antes vistas. Com uma nova, bela interface de usuário e melhor 
usabilidade, trabalhar com romexis 6.0 é agradável, ele simplesmente faz o seu trabalho fluir," afirma Helianna 
Puhlin-Nurminen, Vice-Presidente de Imagem Digital e Aplicações da Planmeca. 

 

Para mais informações, por favor contate: 
Helianna Puhlin-Nurminen, Vice-Presidente 
Divisão de Imagens e Aplicações Digitais, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 779 5731 
Email: helianna.puhlin@planmeca.com 
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Planmeca Oy e Planmeca Group 
Planmeca Oy é um dos principais fabricantes mundiais de equipamentos odontológicos com uma gama 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, Finlândia, os produtos da Planmeca estão distribuídos em mais de 120 países em todo o mundo. Com forte compromisso com 
inovações e design pioneiros, é a maior empresa privada em sua área. A Planmeca Oy faz parte do Grupo Finlandês Planmeca, que atua na 
área de tecnologia em saúde. O volume de negócios do Grupo em 2019 foi de 770 Mio EUR e emprega cerca de 2.800 pessoas em todo o 
mundo. www.planmeca.com 
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