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É como um 
GPS para as 
suas brocas 
e implantes
Orientação interativa detalhada que lhe 
proporciona a capacidade de melhorar cada 
movimento da sua peça de mão para uma 
colocação do implante mais exata.

As aplicações 
DTX Studio™ 
fortalecem 
o X-Guide
O DTX Studio Clinic ajuda-o a adquirir e a 
consolidar dados de diagnóstico e o DTX 
Studio Implant permite elevar os seus 
tratamentos com implantes a um novo 
patamar. Agora, com o fluxo de trabalho 
X-Guide pode executar de forma dinâmica 
o seu plano de implantes, sem necessidade 
de férulas cirúrgicas.

O X-Guide é um sistema de navegação 
dinâmica 3D que permite a orientação 
interativa em tempo real da 
posição da broca durante a cirurgia, 
proporcionando-lhe a capacidade de 
melhorar a precisão da POSIÇÃO, 
ÂNGULO e PROFUNDIDADE do implante.
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Descrição geral

https://www.dtxstudio.com/


 
 
Cirurgia guiada 
no mesmo dia
Digitalize o seu paciente, planeie o seu 
tratamento e efetue a cirurgia numa única 
visita. Sem atrasos na produção de uma 
férula cirúrgica.



O X-Mark facilita o registo virtual da 
anatomia do paciente num plano de 
tratamento digital. É o primeiro processo de 
registo virtual de pacientes do setor para 
navegação dentária dinâmica a receber 
autorização 510(k) da FDA (Food and Drug 
Administration) dos Estados Unidos.

Surpreendente em 
qualquer situação

Com dentes 
e desdentado

Com e sem 
retalho

Extrações 
imediatas

Abertura de 
boca limitada

Elevação 
do seio

Cirurgia de 
emergência 
no mesmo dia

X-Mark™



Fluxo de trabalho
1. Digitalizar 

O X-Guide é compatível com a maioria dos 
sistemas de CBCT, incluindo FOV (Fields 
of Vision - Campos de Visão) pequenos. 
Sem necessidade de marcadores CBCT.

2. Planear 
Planeie a posição do implante com o DTX 
Studio Implant e exporte-o facilmente 
para o X-Guide .

3. Registar virtualmente 
Marque 3 pontos na imagem de CBCT no 
software do X-Guide. Registe os mesmos 
3 pontos na boca do paciente utilizando 
a ferramenta da sonda.

4. Realizar cirurgia 
Orientação interativa detalhada que lhe 
proporciona a capacidade de melhorar 
a precisão da posição, ângulo 
e profundidade do implante.

Solicitar 
demo
nobelbiocare.com/contact



Tecnologia 
X-Point
A tecnologia X-Point patenteada 
apresenta a posição, o ângulo e 
a profundidade num único alvo. 
Isto torna fácil olhar para o ecrã e 
concentrar-se num ponto de foco 
dinâmico para ajudar a orientar o 
implante cirúrgico com precisão.

Destaques
do produto



Padrões de 
rastreio ótico
As peças padrão de rastreio patenteadas 
são essenciais para a fiabilidade, precisão 
e velocidade de rastreio. 300 X-Corners 
comunicam continuamente em tempo real a 
localização da anatomia e dos instrumentos 
cirúrgicos durante a navegação. Todas as 
peças padrão podem ser autoclavadas 
para esterilização e eficiência.

Tecnologia 
Blue-OptiX
O X-Guide filtra a interferência da luz 
para assegurar a consistência do rastreio 
durante a navegação. Sem radiação.
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Solicitar demo
Contacte a nossa equipa de apoio 
ao cliente ou o seu representante 
comercial.
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