
DENTS PRECIOSES

L'interès per lluir unes dents perfectes no 
és només una moda del present. 
Fa uns 2.500 anys, els antics maies tam- 
bé es preocupaven per l'estètica de les 
seves peces dentals d'una manera molt 
cridanera: utilitzaven un trepant primitiu 
per realitzar petits orificis a la zona 
central de les seves dents i els decora-
ven amb les més variades pedres 
precioses.
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Per fer un bon tractament odontològic és imprescindi-
ble efectuar el millor dels diagnòstics i per a això es 
requereix sempre la millor tecnologia a l'abast de les 
nostres mans.

I aquest és el cas de la tecnologia cone beam emprada 
per la unitat PLANMECA Promax 3DS recentment 
adquirida per la nostra clínica, dissenyada per obtenir 
una completa informació de l'anatomia del pacient 
fins del més mínim detall. 

Unes  unitats de raigs X intel·ligents i multiusos, que 
proveeixen imatges panoràmiques, cefalomètriques i en 
3D, així com fotografia 3D.

QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA CONE BEAM?

La tecnologia cone beam és una última tecnologia que 
permet l'escanejat i l'adquisició de volum específic 
del cap del pacient i que genera dades en 3D, amb

utilització de dosis de radiació moltes vegades 
menor que un TAC convencional. 

També s'aconsegueix una imatge més exacta i una 
gran velocitat d'escaneig. En només 10 segons obte-
nim el nostre TAC i una gran comoditat per als nostres 
pacients que ja no han de passar pels clàssiques màqui-
nes i ficar-se en enormes tubs, a més de sotmetre’s a 
nivells de radiació molt alts per únicament veure una 
peça o una zona de l'os alveolar abans de la col·locació 
d'un simple implant o de l'extracció d'un cordal (queixal 
del judici).

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?

:)
Un butlletí de

RASPALLAT A TOT RITME

Que en l'actualitat l’smartphone s'ha 
convertit en una cosa imprescindible 
en les nostres vides ningú ho discu-
teix, i què millor que fer-lo servir també 
per mantenir una bona higiene dental. 
Aquest és el cas de Brush DJ, una 
interessant aplicació mòbil que ens 
ajudarà amb el mesurament del temps 
emprat per rentar-nos les dents al ritme 
de la millor música de les nostres playlists.
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COMPLETA GAMMA DE DIAGNÒSTIC

Planmeca ProMax 3DS s'utilitza en el diagnòstic de 
les especialitats d'endodòncia, periodòncia, 
ortodòncia, implantologia, cirurgia dental i 
maxil·lofacial i l'anàlisi de l'ATM (Articulació Tempo-
ral Mandíbules). Les imatges es poden prendre en 
qualsevol lloc dins de la regió maxil·lofacial.

Aquesta màquina té un gran avantatge: pot captar 
volums molt petits i és útil en totes les especiali-
tats odontològiques. 

A més, té trets de baixa radiació, que s'assemblen 
molt més a la radiació d'un ortopantomògraf (imatge 
en 2D) però en aquest cas aconseguiríem imatges 
en 3D.

Planmeca ProMax 3DS és ideal per a les imatges 
amb un petit camp de visió:

La mida de les imatges és òptim (per exemple, en 
el cas d'un implant d'un queixal del judici, així com 
per a la cirurgia d'implants i el tractament ortodòn-
tic i periodontal).

Els volums bàsics també poden ser cuits per gene-
rar una visió més àmplia de l'anatomia del pacient 
fins de 90 mm. d'ample.

Es tracta d'una solució de software completa per a 
l'adquisició, visualització, i processament de radio-
grafies 3D, fotografia 3D i escaneig de la superfície 
intraoral.

La poderosa combinació d'aquestes modalitats 
proveeix informació precisa de l'anatomia del pacient 
segons les necessitats.

E l  sof tware ofere ix e ines especia lment d issenya-
des per implantò legs,  endodoncistes,  per iodon-
cistes,  c i rurg ians maxi l · lo fac ia ls i  radiò legs.  Molt  
út i l  per fer  també te le-radiograf ies de per f i l  per a 
l 'estudi  cefa lomètr ic i  estèt ic en e l  d iagnòst ic i  
p lan i f icació de t ractaments d'ortodòncia tant  en 
nens com en adul ts,  sempre amb la mín ima 
radiac ió,  cosa molt  important sobretot  en e l  cas 
dels nens.  

Amb aquest sistema, s'aconsegueix l'excel·lència en 
el diagnòstic, amb la mínima radiació per als nos-
tres pacients, amb el menor temps i d'una manera 
fàcil i senzilla. 

A més, la mateixa màquina pot fer també trets en 2D 
ortopantomografies panoràmiques i tele-radiografies 
amb només prémer un botó.

TECNOLOGIA PUNTA EN ESCÀNER PER CLÍNIQUES DENTALS (continuació)
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