
Precisão restauradora
Instale implantes em locais ideais para 
restauração. O Software NobelClinician permite o 
posicionamento baseado na imagem completa, 
respeitando as considerações anatômicas e 
restauradoras para estética e função superiores.

Maior segurança dos pacientes
Conheça o planejamento e inspecione 
cuidadosamente a anatomia dos seus 
pacientes antes do tratamento.

Envolvimento precoce
Defi na o tratamento ideal para o seu paciente 
juntamente com todos os seus parceiros.

Melhor estimativa de custo
Planeje o tratamento completo com 
antecedência e passe ao seu paciente 
uma estimativa precisa do custo.

Software NobelClinician® – a chave para tratamentos bem 
sucedidos

Colabore com seu cirurgião.
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Colaboração efi caz.

Revise o planejamento do tratamento dos pacientes e compartilhe-os de forma 
segura através da rede online NobelConnect, fazendo o download gratuito do 
NobelClinician Viewer. O compartilhamento dos tratamentos é uma função 
totalmente integrada dentro do Software NobelClinician - a solução amigável 
para diagnóstico e planejamento de tratamento.

Planejamento fácil e fl exível
Visualize o planejamento do tratamento dos 
seus pacientes com visualizações 2D e 3D, 
utilizando várias estações de trabalho 
pré-defi nidas e ferramentas de diagnóstico.

Faça agora o download gratuito do 
NobelClinician Viewer.

Ajudando seus pacientes a 
entender o tratamento
Revise com seu paciente o que 
foi planejado através do aplicativo 
NobelClinician Communicator.

Relatórios signifi cativos
Receba relatórios do seu cirurgião para 
visualizar o tratamento planejado. Utilize 
essa informação para completar o 
prontuário dos seus pacientes.
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