
AORALSCAN
SCANNER INTRAORAL



DIGITALIZAÇÃO INTRAORAL
RÁPIDA E FÁCIL

SEM PÓO Aoralscan simplifica a experiência da digitalização intraoral.
A facilidade de operação oferece conforto aos pacientes, ao mesmo 
tempo em que fornece resultados de varredura confiáveis. O Aoralscan 
permite que dentistas e técnicos obtenham impressões digitais com 
facilidade.

Sem necessidade de pó, garantindo um processo de digitalização 
simplificado e melhorando a experiência clínica dos pacientes.

COR REALISTA

Digitalização em tempo real, cores realistas e uma linha 
de margem nítida.

FÁCIL OPERAÇÃO

Comece facilmente por meio de uma interface amigável.
Permita o escaneamento estéril por um único técnico ou dentista 
usando a função de detecção de movimento.

ESCANEAMENTO INTELIGENTE

O software de digitalização auto-desenvolvido integra funções ricas de 
processamento de dados para obter impressões digitais de alta qualidade.
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AORALSCAN

Adotando a tecnologia de luz estruturada, o Aoralscan pode obter dados 3D em cores de dentes e gengivas diretamente..

Digitalização de 2 ângulos diferentes.

Sensor de movimento.

LED indicador de funcionamento.

Autoclavável

Design compacto e portátil.

Anti-embaçamento automático
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INTELIGENTE
EXPERIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO INTRAORAL

OTIMIZAÇÃO INTELIGENTE DE DADOS

RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE VARREDURA

Antes da otimização

Depois da otimização

Rastreamento de varredura automática

O sistema de digitalização 3D autodesenvolvido do SHINING 3D, 
integrando uma rica função de processamento de dados e otimização 
inteligente de dados, garante aos usuários fácil acesso a impressões 
digitais de alta qualidade.

Com o uso da IA, o software pode identificar e excluir automaticamente 
dados diversos, como o lado bucal / lingual, para realizar a otimização 
automatizada dos dados.

Quando alguma parte da varredura está faltando durante a varredura, 
esta função de reconstituição permite que os usuários voltem para a 
área ausente para uma nova varredura; alinhar os dados sem 
problemas.
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INTELIGENTE
EXPERIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO INTRAORAL

KIT DE FERRAMENTAS CLÍNICAS

Verificar
mordida

Marcar dentes

Importar para
exocad

ajustar
coordenada

Verificar corte
inferior

extrair linha
de margem

O kit de ferramentas clínicas pode ajudar os usuários a avaliar os dados digitalizados nas clínicas. Isso inclui funções como "ajustar 
coordenada", "extrair linha de margem", "verificar mordida", "marcar dentes", "verificar corte inferior", etc. Isso facilita a comunicação eficaz entre 
clínicas e laboratórios dentários enquanto economiza tempo, garantindo alta eficiência e qualidade para projetos de design e restauração.
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APLICAÇÃO UNIVERSAL

Coroas simples

Veneers

3-Unit bridges Implantes

Ortodontia

Inlays/Onlays

INDICAÇÕES

DATA CLOUD PLATFORM

O scanner intraoral Aoralscan pode ser utilizado para indicações de implante, restauração e ortodontia. Seja em tratamentos 
instantâneos na cadeira ou integração "clínica + laboratório dentário", o Aoralscan sempre oferece uma experiência de usuário tranquila.

Atenda aos requisitos para uma variedade de 
indicações, incluindo coroas simples, inlays / 
onlays, pontes, facetas, ortodôntica e implantes.

A plataforma de dados em nuvem do SHINING 
3D permite a transmissão de dados, tornando-a 
conveniente para rastreamento de pedidos e 
facilitando a comunicação entre clínicas e 
laboratórios dentários.
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Scanner Análise
do caso

Enviar para
laboratório

Scanner Scanner Implante 
cirurgia

Enviar para
laboratório

Scanner 

Scanner 

Scanner Design

Conferir
dados

Design

Fabricação

Fabricação Completo

Pronto
para uso

Enviar para
laboratório

Recebe
dados

Design Fabricação

FabricaçãoRecebe
dados

Design

Enviar para
clínica

Completo

FLUXO DE TRABALHO FLEXÍVEL

CADEIRA
RESTAURAÇÃO
IMEDIATA

CLÍNICA +
LABORATÓRIO
RESTAURAÇÃO

CLINICA + 
LABORATÓRIO
TRATAMENTO
IMPLANTE

ORTODONTIA

CADEIRA
TRATAMENTO
MPLANTE IMEDIATO 

CLÍNICA LABORATÓRIO DENTAL
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Velocidade de digitalização 15 fps (baseado em vídeo)

Temperatura
10°C - 40°C (A precisão pode ser influenciada por temperatura
muito alta ou muito baixa)

Dados de saída STL, OBJ

Interface USB 3.0

Fonte de alimentação DC12V  1.67A

Processador i7-7700 or higher

RAM 16GB or more

Placa de vídeo NVIDIA   GeForce   GTX 1060 6GB DDR ou superior

Sistema operacional Windows 10 64bit

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
AORALSCAN

CONFIGURAÇÕES DE MÁQUINA
RECOMENDADAS
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