
Melhor para eles.
Melhor para você.  

3Shape TRIOS



Ofereça excelentes resultados

Descubra o porquê da precisão dos 
escaneamentos digitais oferecerem um excelente 
suporte nos resultados dos tratamentos.

Engage-se mais com os pacientes

Aprenda como aumentar a aceitação dos 
tratamentos com os scanners digitais 3Shape 
TRIOS® e os aplicativos que cativam e conquistam 
os pacientes. 
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Melhor atendimento ao paciente hoje e amanhã.
Entre no mundo da odontologia digital com o 3Shape TRIOS® em mãos  
e descobra uma longa lista de oportunidades. Oportunidades que vão  
além de um escaneamento mais rápido, mais fácil e mais confortável 
para seus pacientes. 

Você terá ainda mais oportunidades de cativar e aconselhar seus 
pacientes. O que por si só gera uma oportunidade de criar confiança 
e de aumentar a aceitação do tratamento. E isso será determinante 
para resultados de longa duração, de grande valor estético e de 
funcionalidade natural nos tratamentos que o escaneamento preciso 
com o TRIOS torna possível.  

A odontologia digital com o 3Shape TRIOS também oferece oportunidades para sua  
clínica/consultório. Como a oportunidade para ampliar sua experiência com novas opções  
de tratamento e possibilidades mais econômicas de atender seus pacientes e para o seu 
negócio. 

Todas essas oportunidades vêm com o tipo de tranquilidade que você só pode experimentar 
quando trabalha com um produto de qualidade que dezenas de milhares de dentistas como 
você usam com sucesso todos os dias. Ele também vem com o respaldo e o suporte da 
empresa que iniciou a revolução na odontologia digital há mais de vinte anos. A mesma 
empresa que vem aperfeiçoando o escaneamento intraoral desde então. 

Então por que não dar seus primeiros passos na odontologia digital agora mesmo?
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Tratamentos odontológicos  
que refletem seus padrões.

Dentista, Londres, RU

Adotar o digital me permite  
melhorar todos os aspectos 
do tratamento.

“
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A precisão das moldagens digitais oferece o suporte aos 
resultados nos tratamentos com os quais seus pacientes 
ficarão satisfeitos e você poderá se orgulhar.

1. 80% dos estudos (4 de 5) mostram que os pacientes escolhem os escaneamentos digitais em vez das moldagens convencionais. 88% dos estudos (7 de 8) mostram que os profissionais escolhem    
os escaneamentos digitais em vez das moldagens convencionais (Chandran et al. 2019). 
2. Joda T et al 2016: Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional implant impressions: a randomized controlled trial. 

Seus pacientes podem dizer adeus a muito desconforto e ao tempo na cadeira. 
Eles estarão livres da ansiedade e do desconforto que tantas vezes acompanha 
as moldagens convencionais. 

E você terá a certeza que cada escaneamento obtido com um scanner intraoral 
TRIOS® será tão preciso quanto uma moldagem convencional - ou até mais.1

A precisão dos escaneamentos digitais oferecem um excelente suporte nos resultados 
dos tratamentos. Assim, você poderá desfrutar da satisfação de oferecer tratamentos 
com resultados duradouros e de aparência natural que refletem seus altos padrões - 
com mais rapidez e eficácia.2
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Confie na precisão.
Os scanners TRIOS® utilizam inteligência artificial a fim de mimetizar  
o que está na boca para a obtenção de resultados duradouros e com uma 
aparência natural nos tratamentos. Você pode até capturar e enviar  
a oclusão precisa e o movimento excursivo da arcada para o seu laboratório 
a fim de obter uma adaptação perfeita. E os escaneamentos digitais são 
mais precisos do que as moldagens convencionais. Na verdade, 67% das 
moldagens digitais são mais precisas do que as convencionais.1

22 de 24 estudos 
mostram o mesmo nível 
de aceitabilidade clínica1

16 de 24 estudos mostram que os 
escaneamentos digitais são mais 
precisos1 (em mícrons)

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:

92%

67%

92%

67%
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Conforto para eles.
Menos tempo na cadeira, menor ansiedade e menos 
desconforto. Seus pacientes terão uma experiência melhor 
porque o escaneamento é mais rápido1 e menos invasivo.  
Você pode concluir escaneamentos completos e precisos  
em minutos. E os tratamentos requerem apenas 2-3 consultas, 
em média.1 Não é à toa que 4 de 5 estudos mostram que os 
pacientes preferem o digital.2 

Satisfação para você.
É rápido, fácil e confortável. Por isso, achamos que você  
gostará da experiência de realizar escaneamentos digitais.  
E não há nada como a satisfação nos resultados dos tratamentos 
que agradam seus pacientes e correspondem aos seus elevados 
padrões. É provavelmente por isso que 7 de 8 estudos mostram 
que os dentistas também preferem o digital.2

Saiba mais sobre os excelentes resultados. 

1. Joda T et al 2016:
2. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:
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Você pode sentir
o envolvimento do paciente.

Dentista, Chatswood, Austrália

Estamos criando uma conexão  
emocional com nossos pacientes.“
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Não há dúvida  
de que os pacientes  
se beneficiam  
das recomendações.  
Ou que o envolvimento 
gera confiança. 

Aumente a aceitação do tratamento, envolvendo seus pacientes 
ainda mais. O uso dos escaneamentos 3D em cores do TRIOS® 
permite mostrar aos pacientes sua dentição e compartilhar 
informações sobre a saúde de seus dentes e gengiva. Os aplicativos 
de engajamento do TRIOS ajudam você a compartilhar ainda mais. 
Juntos, os escaneamentos do TRIOS e os aplicativos de engajamento 
adicionam um peso a mais às suas recomendações. O que, por 
sua vez, melhora a aceitação do tratamento. Seus pacientes irão 
perceber a diferença. E você sentirá o engajamento.
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Personalize a experiência deles.
O 3Shape TRIOS® e os aplicativos de engajamento da 3Shape são ferramentas visuais. 
Eles ajudam a personalizar as experiências dos pacientes e a garantir que todas  
as preocupações sejam abordadas. Juntos, eles criam uma oportunidade perfeita  
para os pacientes verem e entenderem a condição de sua dentição e de sua gengiva. 

Sinta o envolvimento deles.
Os escaneamentos 3D em cores tão reais ajudam os pacientes a entender sua situação 
e suas opções. O TRIOS Patient Monitoring rastreia com precisão as alterações, 
para que você possa mostrar exatamente por que eles precisam de tratamento. 
O TRIOS Treatment Simulator gera simulações 3D dos resultados dos tratamentos 
ortodônticos. E o TRIOS Smile Design cria uma imagem de seu sorriso em potencial 
que eles podem compartilhar com amigos e familiares. 

Obtenha a aceitação dos 
tratamentos.
Quanto mais você e sua equipe se engajarem com seus pacientes, mais eles se 
beneficiarão e mais confiantes se sentirão. É por isso que usar o TRIOS e os aplicativos 
de engajamento da 3Shape adiciona um peso maior às suas recomendações. E é por 
isso eles são tão valiosos para a aceitação do tratamento.

Saiba mais sobre o engajamento dos pacientes.
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TRIOS Patient 
Monitoring. 
Meça com precisão as mudanças na dentição ao 
longo do tempo, escaneando todos os pacientes 
em todas as consultas com o TRIOS Patient 
Monitoring. É uma ferramenta visual valiosa que 
ajuda a identificar as necessidades de tratamento, 
ao mesmo tempo que cria uma oportunidade 
perfeita para engajar e fortalecer a comunicação 
com os pacientes.

TRIOS Treatment 
Simulator.
Qual a melhor maneira de ajudar os pacientes  
a aceitar seus planos de tratamento ortodôntico 
do que mostrando os potenciais resultados antes 
mesmo de começar? O TRIOS Treatment Simulator 
simula correções ortodônticas na tela com base em 
um escaneamento intraoral do 3Shape TRIOS. Em 
cores. Em apenas alguns segundos. Uma grande 
revelação!

TRIOS Smile 
Design.
Todos querem saber como ficarão os dentes 
após o tratamento restaurativo. Agora você pode 
mostrá-los. O TRIOS Smile Design permite que 
você desenhe digitalmente seu novo sorriso 
diante de seus olhos. Em seguida, você pode 
compartilhar uma foto que eles poderão até 
mostrar aos amigos e família.

TRIOS – Aplicativos para cativar e conquistar os pacientes.
Nossos aplicativos para engajamento tornam mais fácil do que nunca a comunicação com seus pacientes e aumentam a aceitação de seus planos de tratamento.

Explore o TRIOS Patient Monitoring. Explore o TRIOS Treatment Simulation. Explore o TRIOS Smile Design.
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3Shape  
TRIOS MOVE+  
para o máximo  
em engajamento.
Agora você pode posicionar os escaneamentos 
digitais em 3D e os aplicativos de engajamento do 
TRIOS® exatamente onde seus pacientes podem 
vê-los melhor - na cadeira. O TRIOS MOVE+ é uma 
estrutura configurada para escaneamento intraoral 
que torna ainda mais fácil a interação. E muito mais 
confortável para vocês dois. 
 
Saiba mais sobre o maior engajamento.

Dentista, Jutlândia do Norte, Dinamarca

Com o MOVE+ a visualização, 
a comunicação e o plano de 
tratamento são levados à um 
nível totalmente novo. Com o 
MOVE+, vejo que a aceitação 
do tratamento aumenta.

“
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Uma experiência digital  
como ela deve ser.

Dentista, Hellerup, Dinamarca

Para mim, entrar no mundo digital 
tem sido uma aventura fascinante.“
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Sua experiência digital 
deve fazê-lo sorrir  
de satisfação.
Para isso, fizemos parcerias com mais de 20.000 laboratórios  
e tornamos mais fácil para você encontrar o que deseja.  
É rápido e fácil. Além disso, os scanners intraorais TRIOS®  
se encaixam confortavelmente na sua mão e tornam  
o escaneamento uma satisfação. 

Os pacientes também preferirão os escaneamentos digitais 
pelo seu conforto.1 E o contrato de prestação de serviços 
TRIOS Care para este produto inclui suporte ilimitado, rápida 
substituição e muito mais.*

Basta escanear e enviar.

Há uma boa chance de seu laboratório favorito ser um de 
nossos mais de 20.000 parceiros. Tornamos mais fácil para 
você encontrar laboratórios parceiros da 3Shape. Com isso, 
você pode simplesmente escolher o de sua preferência, 
realizar um escaneamento com seu scanner intraoral TRIOS  
e enviá-lo. É rápido, fácil e higiênico.2

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:
2. Barenghil, et al. 2019: A Look at Infection Prevention in Dental Settings
*  Oferecemos suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana em todos os idiomas principais e em todos os fusos 

horários. E se você é novo na 3Shape, pode aproveitar os benefícios "premium" do TRIOS Care a custo zero por 12 
meses. (A substituição rápida está disponível apenas em mercados selecionados)
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Cabe confortavelmente  
em sua mão. 
Você vai adorar escanear com nossos premiados scanners intraorais.  
Eles são leves, com empunhadura ergonômica em formato de caneta 
que se encaixam confortavelmente na sua mão. Escolha um de nossos 
exclusivos modelos sem fio e use-o com a configuração do 3Shape TRIOS 
MOVE®+ para uma maior liberdade de movimento. 

Saiba mais sobre o engajamento dos pacientes.

Um produto reconhecido.
Confie no TRIOS® - tivemos quatro gerações para aperfeiçoá-lo. Dezenas 
de milhares de dentistas escaneiam com ele todos os dias - contamos 
5.680.795 de escaneamentos com o TRIOS realizados apenas entre 2019  
e 2020. O contrato de prestação de serviços TRIOS Care para este produto 
inclui suporte ilimitado, rápida substituição e muito mais.* 

7 de 8 estudos mostram 
que os mesmos profissionais  
escolhem os escaneamentos  
digitais1

88% 88%

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:
*  Oferecemos suporte 24 horas por dia, 5 dias por semana em todos os idiomas principais e em todos os fusos horários. 

E se você é novo na 3Shape, pode aproveitar os benefícios "premium" do TRIOS Care a custo zero por 12 meses.  
(A substituição rápida está disponível apenas em mercados selecionados)
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Mais de 20.000 
parceiros.
O ecossistema aberto da 3Shape significa 
que você pode escolher a quem enviar seus 
escaneamentos intraorais do TRIOS® em nossa 
longa lista de parceiros. Com o uso do 3Shape 
Communicate®, incluído gratuitamente com 
seu scanner intraoral TRIOS, você poderá 
compartilhar instantaneamente arquivos  
e informações de casos e colaborar diretamente 
com seus parceiros preferidos no projeto  
e produção para as melhores e mais econômicas 
opções adequadas a você e seus pacientes.

Laboratórios  
de Prótese Dentária

Núcleo Intra-radicular 
Exclusivo para o TRIOS 

Coroas, pontes,  
facetas, inlays  

e onlays

Pilares, pontes 
e barras sobre 

implantes

Fabricantes de 
implantes

PPRs e  
Próteses Totais

Alinhadores 
ortodônticos

Aparelhos para  
o tratamento da 
apneia do sono  

e ronco

Parceiros que 
ofereçam aparelhos 
intraorais para uso 

em sonopatias

Provedores  
de tratamentos  

com alinhadores 
ortodônticos

90+

55+

8+

20 000+
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Uma prática odontológica 
da qual você pode se orgulhar.

Dentista, San Sebastian, Espanha

Estamos no  
caminho certo. “

Ofereça excelentes 
resultados Introdução Engaje-se mais 

com os pacientes
Tenha uma grande 
experiência digital

Tenha orgulho 
de sua clínica

Confie no  
TRIOS 

Escolha seu contrato 
de prestação de serviços 

Ofereça tratamento 
odontológico 
no mesmo dia

VOLTAR AVANÇAR



VOLTAR AVANÇAR

Acreditamos que você descobrirá que seus pacientes 
estarão mais satisfeitos e felizes1, assim como sua clínica será 
mais bem-sucedida com os scanners intraorais do TRIOS.

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:

E garantiremos que você tenha tudo de que precisa para começar rapidamente 
e continuar em sua jornada digital quando estiver pronto com a integração  
e as oportunidades de um aprendizado mais avançado. 

Além disso, você decide com quais tratamentos deseja iniciar sua experiência digital 
de escaneamento dentário. Com isso - se assim desejar - você poderá explorar novas 
indicações em seu próprio ritmo.
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Uma clínica com 
maior sucesso.
Quanto mais felizes seus pacientes, melhor para sua clínica. 
Ofereça a eles uma experiência mais rápida e confortável com 
os scanners 3Shape TRIOS®. Eles retornarão e indicarão seus 
amigos. Você também pode promover sua clínica com a chance 
de experimentar o que há de mais moderno em tecnologia 
odontológica. E você ganhará na eficiência e lucro por meio  
da economia em materiais e despesas com laboratórios, 
processos simplificados e menos tempo gasto na cadeira.1

1.  Joda T et al 2016: Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional 
implant impressions: a randomized controlled trial .

4 de 5 estudos mostram 
que os pacientes escolhem 
os escaneamentos digitais1

80%

80%
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Uma jornada digital 
tranquila .
Tudo que você precisa para uma jornada digital tranquila.  
A integração realizada por nossos parceiros ajuda você a começar 
imediatamente. Em seguida, você terá acesso a um vasto treinamento 
on-line, desenvolvido por especialistas da 3Shape. E se você quiser 
se aprofundar, ficar atualizado com as inovações digitais ou explorar 
novas indicações, há uma longa lista disponível de oportunidades 
de aprendizado avançado. Sessões com os principais formadores 
de opinião, webinares sob demanda, guias de procedimentos e um 
fórum de suporte são apenas alguns exemplos.

Experiência ampliada.
Os scanners intraorais TRIOS® abrem as portas para ampliar sua 
experiência clínica. Oferecemos uma vasta seleção de opções  
de tratamento que abrangem alinhadores ortodônticos, ortodontia 
tradicional, implantodontia, cirurgia guiada e muito mais. Basta 
decidir com quais tratamentos deseja iniciar e, em seguida, fortalecer 
suas habilidades e conhecimentos em seu próprio ritmo. O TRIOS não 
o/a forçará a começar com mais do que você se sente confortável,  
e o acesso a milhares de laboratórios e fabricantes significa que você 
nunca se sentirá preso(a).

Calcule seu retorno de investimento.
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Scanners intraorais nos quais  
você pode confiar. 
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TRIOS 3 Basic 
Basta escanear e enviar.

O TRIOS 3 Basic oferece uma maneira simples e econômica de começar na odontologia digital. Use-o para 
realizar escaneamentos que sejam confortáveis para os pacientes e, pelo menos, tão precisos quanto 
as moldagens convencionais.1 Em seguida, envie os modelos para os laboratórios de sua escolha com 
apenas alguns cliques. E como nossos escaneamentos em cores criam uma oportunidade de mostrar 
aos pacientes sua dentição e compartilhar informações sobre seus dentes e gengivas, o TRIOS 3 
também facilita o engajamento dos pacientes.  
Explore o TRIOS 3 Basic. 

TRIOS 3 
Obtenha a aceitação dos tratamentos.

Este scanner da 3Shape vem com todos os aplicativos de engajamento do TRIOS®: TRIOS Treatment 
Simulator, TRIOS Smile Design e o TRIOS Patient Monitoring. Assim, você pode prever resultados 
ortodônticos e das restaurações. E você pode explicar mais facilmente sobre seus planos de tratamento. 
Você acrescentará mais peso às suas recomendações de tratamento. O que é uma ótima maneira de 
aumentar a aceitação dos tratamentos. E, é claro, nosso sistema de escaneamento e envio continua 
sendo tão fácil e conveniente como sempre.  
Explore o TRIOS 3.

TRIOS 4 
Auxílio extra para excelentes resultados.

O TRIOS 4 adiciona avançados recursos de diagnóstico à sua lista de vantagens digitais. Isso significa  
que agora você não precisa de um dispositivo de escaneamento separado para se beneficiar da avançada 
tecnologia fluorescente na detecção de cáries. Porque nós a incorporamos ao scanner. Você também 
obtém a conveniência adicional de 30% mais de vida útil da bateria e os espelhos que nunca embaçam 
ao escolher este scanner intraoral topo de linha. 
Explore o TRIOS 4.

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research:
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Wireless

AI Scan

Precisão da 3Shape

Cores reais e medição de tonalidade

Formato dos dados de saída

Ponteira inteligente

Auxílio na detecção de cáries

TRIOS Patient Monitoring

TRIOS Treatment Simulator

TRIOS Smile Design

TRIOS Patient Specific Motion

Aplicativos do Studio

Explore o portfólio.

DCM, STL e PLY

Opções adicionais

DCM, STL e PLY

Opções adicionais

DCM, STL e PLY

Opções adicionais

Encontre o scanner intraoral  
TRIOS certo para você.

Recursos do scanner

Software e aplicativos

TRIOS 4 TRIOS 3 TRIOS 3 Basic
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TRIOS Care - Escaneamento  
intraoral com um ótimo começo.

Garantia de qualidade 
padrão-ouro gratuita 
para todos os novos 
clientes TRIOS.
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VOLTAR AVANÇAR

TRIOS Care. Concentre-se no que é mais importante. 
Você está entre os 66%1 das clínicas que se preparam para investir em um sistema de escaneamento digital? Comece de forma inteligente escolhendo uma solução 
com um contrato de prestação de serviços que realmente dê certo para você. O 3Shape TRIOS Care oferece total tranquilidade assim que você liga seu novo 
scanner TRIOS®, permitindo que você se concentre em fornecer excelentes tratamentos e atingir seu completo potencial digital desde o primeiro dia!  
E se você for novo na 3Shape, pode aproveitar agora dos benefícios "premium" do TRIOS Care a custo zero por 12 meses. 

1. Intenção de compra, Pesquisa de Mercado da 3Shape, 2020 - dados em arquivo.
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Experimente  
o escaneamento 
intraoral com 
o TRIOS Only 
sem custos 
recorrentes.

Apresentando o TRIOS Only, um contrato básico 
de prestação de serviços que permite a você fazer 
parte da revolução do escaneamento digital sem 
custos contínuos. Novos clientes do TRIOS® podem 
mudar para o TRIOS Only após o término do contrato 
de 1 ano gratuito de prestação de serviços do TRIOS 
Care, com a opção de acessar o suporte técnico 
com base de pagamento por caso.
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Atualizações de softwares

Novos recursos

Assistência técnica

Garantia completa por 5 anos

Rápida substituição*

Pontos para a 3Shape Academy

25% de desconto nas assinaturas adicionais  
para TRIOS Care 

Oferta de modernização

Características 
dos serviços

Pague por caso

TRIOS OnlyTRIOS Care

* Varia de acordo com o país

Escolha o contrato de prestação de 
serviços que melhor se adapta a você.

TRIOS Only. 
O TRIOS Only inclui as principais funcionalidades  
do software do TRIOS com o escaneamento básico,  
bem como acesso ao material da Academy.

TRIOS Care. 
Tenha total tranquilidade com o TRIOS Care desde  
o momento em que liga seu novo scanner TRIOS® - um novo 
e aprimorado contrato de prestação de serviços com 
benefícios excepcionais a custo zero no primeiro ano.
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Faça tudo in-house. 

Agora você pode oferecer  
tratamento odontológico no mesmo dia.
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Junto com nossa seleção de aplicativos do Studio,  
o 3Shape TRIOS permite oferecer aos seus pacientes 
um tratamento rápido no mesmo dia.
Você poderá criar seus próprios tratamentos com alta margem de lucro, como alinhadores ortodônticos, splints e coroas, in-house em sua clínica.  
Seus pacientes vão agradecer - e também seus resultados financeiros. 
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Explore o TRIOS Design Studio. Explore o Implant Studio. Explore o Splint Studio.

Aplicativos do Studio.
Obtenha opções lucrativas de produção in-house com uma variedade de softwares do TRIOS®, acessórios e integrações para desenvolver seu negócio e oferecer 
serviços odontológicos atrativos no mesmo dia. Nosso pacote de softwares é a sua resposta.

3Shape TRIOS 
Design Studio®

Projete e confeccione uma ampla variedade 
de restaurações, incluindo coroas parafusadas 
padrão, inlays, onlays, facetas e pontes de três 
unidades. Um fluxo de trabalho detalhado  
e fácil de seguir permite que você projete onde 
e quando quiser: na sua estação de trabalho, 
outro laptop ou em casa.

3Shape Implant 
Studio™

Planeje as posições dos implantes, assim 
como projete e confeccione guias cirúrgicos 
personalizados e coroas parafusadas provisórias 
em um único fluxo de trabalho. O 3Shape Implant 
Studio fornece as ferramentas para entregar 
soluções para próteses totais ou provisórias 
aos pacientes no dia da cirurgia.

3Shape Splint 
Studio
Projete e produza splints, protetores noturnos, 
protetores bucais com um fluxo de trabalho 
guiado, rápido e intuitivo. O 3Shape Splint Studio 
é a solução ideal para placas oclusais  
no tratamento de bruxismo e distúrbios  
da articulação temporomandibular. 
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Contate seu revendedor sobre a disponibilidade  
dos produtos da 3Shape em sua região.

© 3Shape A/S, 2021. Todos os direitos reservados.  
O nome e logotipo da 3Shape e/ou outras marcas registradas aqui mencionadas  
são marcas registradas da 3Shape A/S, registradas no BRA e outros países.

3Shape A/S, Holmens Kanal 7, 1060 Copenhague K, Dinamarca • T: +45 7027 2620. www.3Shape.com

Sobre a 3Shape
A 3Shape está mudando a Odontologia junto com os profissionais da área em todo o mundo ao desenvolver inovações que oferecem um cuidado 
odontológico superior aos pacientes. Temos parcerias com líderes do setor para oferecer aos profissionais de odontologia opções abertas para  
o atendimento ao paciente, bem como apoiar a educação continuada dos profissionais. O portfólio de soluções da 3Shape inclui o premiadíssimo 
scanner intraoral 3Shape TRIOS® e os scanners de bancada para laboratórios de prótese dentária, assim como serviços de planejamento e as soluções 
de software para projeto e escaneamento líderes de mercado voltados às clínicas odontológicas e aos laboratórios de prótese dentária.

Nossos 1.700 funcionários atendem clientes em mais de 100 países a partir dos escritórios da 3Shape em todo o mundo. Os produtos e as inovações 
da 3Shape continuam a desafiar os métodos tradicionais, permitindo que os profissionais em Odontologia tratem mais, e mais eficazmente, os pacientes. 

https://utm.io/udjAN
https://www.instagram.com/3shape/
https://www.linkedin.com/company/3shape/
https://www.youtube.com/user/3shape
https://www.facebook.com/3Shape
https://twitter.com/3shape

