
PARCERIA



Com todo reconhecimento mundial que a ABRO desfruta e

devido possuir vários associados que utilizam o NemoScan, a

empresa espanhola Nemotec procurou à diretoria da associação

para uma parceria.

A parceria Nemotec / ABRO oferece aos associados, condição

imperdível para  montar uma Central de Planejamento Digital,

em seus  centros de diagnósticos. 

Valor de tabela     3.500,00 (três mil e quinhentos euros). 

Valor para os associados ABRO  2.300,00 (dois mil e

trezentos euros), incluindo treinamento On-line com 4 sessões

de 2 horas de duração.

Para usufruir da condição especial, o associado ABRO deverá

apresentar para equipe comercial da Nemotec o certificado digital de

associado ativo.

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA OS ASSOCIADOS

ABRO ADQUIRIREM O SOFTWARE NemoScan.

Venha para o mundo digital, e faça o
seu centro de diagnóstico por
imagem acompanhar a quarta

revolução tecnológica.



MANUAL



O NemoScan é um software para o diagnóstico e planejamento de

tratamentos de implantodontia. Funciona com impressões digitais dos

modelos superiores e inferiores. Permite:

 

•   Visualizar Tomografias;

•   Reparar, editar, transformar, esculpir e realizar outras operações

com malhas;

•    Segmentação dos dentes;

•   Usar vários bancos de dados de implantes;

•   Alinhar os diferentes tipos de modelos à tomografia (escâner intra-

oral, quadros digitalizados);

•   Planejamento de tratamento em implantodontia;

•   Planejamento e geração de acessórios à medida e padrão;

•   Geração de produtos: FRI, Biomodelos (pré-operatório, ósseos, etc.)

e vários guias cirúrgicos.

 

Além das ferramentas mencionadas acima, uma das principais

vantagens de trabalhar com o NemoScan é a capacidade de

integração com outros softwares da Nemotec.

CARACTERÍSTICAS (FUNÇÕES)



MAIS DE 25 ANOS DE EXPERIÊNCIA
 
A Nemotec é uma empresa espanhola, pioneira no desenvolvimento de
soluções em informática para o setor odontológico. Fundada em 1992,
com o intuito de fornecer para cirurgiões-dentistas, clínicas, laboratórios
e empresas de tecnologia, ferramentas fabricadas com a última
tecnologia para diagnosticar, planejar, imprimir e comunicar visualmente
e efetivamente os planos de tratamento para pacientes em
especialidades odontológicas como Ortodontia, Cirurgia Ortognática,
Implantodontia e Estética.
 
Após 25 anos de experiência, a Nemotec possui atualmente mais de 50
funcionários em diferentes filiais especializadas, vendas em mais de 60
países e 14 distribuidores instalados em áreas estratégicas do mundo,
pelo que a tecnologia Nemotec é aprovada por profissionais de prestígio
em diferentes disciplinas.
 
DA TELA À BOCA DO PACIENTE
 
A Nemotec oferece soluções exclusivas e de ponta, integradas à única
plataforma digital multidisciplinar aberta e flexível no mundo da
odontologia, conhecida como NemoStudio. Um conjunto que inclui
módulos baseados em experiência e excelência, reconhecidos por
líderes de opinião ao nível internacional.
As soluções da Nemotec permitem diagnosticar, planejar e projetar em
3D todos os planos de tratamento que abrangem as diferentes
especialidades da Odontologia: Ortodontia, Implantodontia, Design de
Sorrisos e Cirurgia Ortognática.
 
Os módulos Nemotec permitem aos dentistas projetar e fabricar seus
próprios produtos para transferir o planejamento para a boca do paciente
com absoluta precisão e segurança.

POR QUE NEMOTEC?



Além do planejamento digital, a suíte NemoStudio permite a
fabricação do produto final conectando-se a qualquer impressora 3D
no mercado:

• Biomodelos (alinhadores e férulas de ligação indireta);
• Guias cirúrgicos;
• Simulações;
• Esplintes intermediários e finais;
 
Portanto, os dentistas estão equipados com ferramentas para
comunicar visualmente e efetivamente os diferentes planos de
tratamento aos pacientes.

SUÍTE MULTIDISCIPLINAR ÚNICA

 A NemoStudio é a única plataforma digital multidisciplinar aberta e
flexível em todo o mundo no setor de odontologia.



Rapidez, segurança, comunicação e confiança em
tratamentos de implantodontia.

O NemoScan é uma solução para o diagnóstico e planejamento

de tratamentos de implantodontia. O implantodontista, usando a

tecnologia mais avançada, pode planejar tratamentos de

implantodontia e mostrar ao paciente o que vai fazer com total

segurança, garantia e confiança em algumas etapas simples. É

um software que exibe a boca do paciente em 3 Dimensões, com

o qual se pode mostrar, com uma comunicação clara, como ficará

a sua boca antes e depois do tratamento. Além disso, o software

permite gerar um guia cirúrgico que pode ser impresso em

qualquer impressora 3D.

SOLUÇÕES CIRÚRGICAS
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