VITA Easyshade® V – Modo de branqueamento
Documentação profissional e comunicação fácil com pacientes durante tratamentos
de branqueamento
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Descrição da função
O quê?

• Em combinação com o VITA mobileAssist App, o modo de branqueamnto do VITA Easyshade V
se torna uma ferramenta de comunicação digital precisa para documentação, controle e comunicação
de tratamentos de branqueamento.

Para quê?

• Ele é usado para agilizar e facilitar os processos de documentação e controle, bem como
para a comunicação entre o dentista e o paciente durante o tratamento de banqueamento

Com o quê? • Uma medição das cores dos dentes 2, 4 e 6 no modo de braqueamento está disponível para uso individual,
que pode ser comunicada, documentada e compartilhada de maneira confiável usando-se o aplicativo
VITA mobileAssist.

mais dados dos produtos

VANTAGENS DA FUNÇÃO

USO FUNCIONAL

Determinação precisa da cor
• Resultados de medição apurados com confiabilidade
graças à tecnologia inteligente de medição digital.

• O modo de branqueamento do VITA Easyshade V, em combinação
com o VITA mobileAssist App e o VITA Bleachedguide
3D-MASTER, proporciona uma solução de sistema confiável.

Planejamento e controle profissional do tratamento
de clareamento
• Planejamento e controle confiáveis do tratamento de
branqueamento graças à medição digital e precisa das
cores dos dentes 2, 4 e 6 antes e depois do tratamento.

Preciso e confiável
Determinação da cor, inclusive
Transferência de dados
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Simulação de branqueamento convincente
• Simulação digital e natural dos possíveis resultados
de branquemento graças à função de banqueamento
ajustável por etapas e documentação fotográfica com
o VITA mobileAssist App.*
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*) Atualmente já disponível para dispositivos com sistema operacional iOS.
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Comunicação eficiente com os pacientes
• A comunicação com o paciente é otimizada, pois a
informação das cores dos dentes e as fotos dos
pacientes podem ser combinadas usando o aplicativo
VITA mobileAssist.
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2.

VITA Easyshade V

VITA mobileAssist App

1. Modo de branqueamento do VITA Easyshade V.

1. Detecção/determinação automática da área de branqueamento.**

2. Medição digital e precisa das cores dos dentes 2, 4 e 6 antes e
depois do tratamento.

2. Simulação digital de possíveis resultados de braqueamento na
foto do paciente.**

**) O material da imagem foi ampliado para uma melhor visualização.
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NOVAS FUNÇÕES

