iTero Element Flex
Portátil

Olá, eu sou o iTero Element Flex e pode
transportar-me para qualquer lugar.
A configuração exclusiva e portátil
do manípulo coloca o poder da
tecnologia iTero Element nas
suas mãos, para que possa fazer
digitalizações de arcada completa
até em consultórios pequenos. Este
equipamento é a prova de que algo
pequeno pode ter muito poder.

O seu companheiro
de consultório

Funcionalidade do iTero Element Flex

Visualize um melhor consultório

• Configuração com manípulo portátil com acessórios como suporte
de manípulo, cabos de ligação, Flex Hub com software iTero

Juntos, podemos agilizar o seu fluxo de trabalho.
• Fluxos de trabalho ortodônticos e de restauração

• Mala de transporte personalizada para a máxima mobilidade

• Conectividade Invisalign otimizada

• Melhorias na cor para imagens fantásticas e precisas

• Ferramentas de visualização

• Faça digitalizações 3D nítidas, a cores e com alta definição em cerca
de 60 segundos*

• Integração de centro de fresagem no consultório

• Painel tátil tão intuitivo e fácil de utilizar como o seu smartphone

*O tempo de digitalização pode variar consoante o nível de experiência do indivíduo. Pode consultar os dados da Align Technology.

É recomendada a utilização do iTero Element Flex com uma lista de computadores portáteis
compatíveis, que pode consultar em www.itero.com/en/products/itero_element_flex.
Estes computadores portáteis devem ser apenas utilizados como parte do sistema
iTero Element Flex, não devendo ser utilizados para qualquer outro fim. O computador
portátil tem de ser adquirido separadamente.
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Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias da
divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Invisalign, iTero, iTero Element,
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*ZB0746PT*
ZB0746PT REV A 07/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.

