
Conheça o membro mais 
recente da sua equipa –  
iTero Element 2.

Estou aqui para ajudá-lo a realizar 

o seu trabalho de uma forma ainda 

melhor. Posso melhorar o seu fluxo de 

trabalho digital e o seu atendimento em 

consultório graças a um processamento 

mais rápido e imagens mais nítidas. 

Além disso, poderá ajudar os pacientes 

a visualizarem os seus potenciais 

novos sorrisos e a sentirem-se mais 

envolvidos no tratamento.

iTero Element 2

Potente



A sua solução digital intuitiva

Visualize um melhor consultório

  Processador de  
próxima geração

Processamento de digitalização 
reduzido e tempo de arranque mais 
rápido, permitindo realizar uma 
digitalização de arcada completa 
em cerca de 60 segundos*

  Digitalização  
sem interrupções

Bateria duradoura e recarregável 
para se deslocar facilmente entre 
consultórios sem necessitar de 
ligar à eletricidade ou reiniciar 
o sistema** 

  Excelente 
processamento  
de imagens a cor

A otimização das cores 
proporciona uma análise mais 
aprofundada à saúde oral dos 
pacientes 

  Elementos visuais  
em alta-definição

Monitor fino e elegante com 
21,5 pol., formato panorâmico 
(16:9) e uma resolução 
melhorada para imagens 
extremamente pormenorizadas 

  Suporte ergonómico 
para manípulo

Concebido com um suporte 
central para proporcionar 
um manuseamento fácil 
e ergonómico durante 
a digitalização

  Digitalização  
inteligente

O painel tátil melhorado no 
manípulo é tão intuitivo como 
o seu smartphone e permite-
lhe alternar entre segmentos 
digitalizados ou rodar o 
modelo no ecrã

Juntos, podemos agilizar o seu fluxo de trabalho. 

• Fluxos de trabalho ortodônticos e de restauração

•  Conectividade Invisalign otimizada

•  Ferramentas de visualização

• Integração de centro de fresagem no consultório

*O tempo de digitalização pode variar consoante o nível de experiência do indivíduo. Pode consultar os dados da Align Technology.
**Com a bateria completamente carregada, o utilizador pode digitalizar durante 30 minutos sem ter de ligar à eletricidade. 
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