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Registrado Scan
Silicone de adição digitalizável paRa  
RegiStRoS de moRdida, Rígido e de pReSa Rápida

digitalização sem pó de 
escaneamento



Com o lançamento do Registrado Scan, a VOCO leva a 

consagrada linha de produtos Registrado para a era digital. 

Para a captura de dados 3D, o registro de mordida deve 

ser confeccionado com um material adequado a fluxos de 

trabalho digitais, a fim de que a oclusão seja reproduzida 

precisamente.  

Graças às suas propriedades ópticas especiais – luminosi-

dade e contraste otimizados –, o Registrado Scan cumpre os 

requisitos necessários para a digitalização. As propriedades 

ópticas do material permitem digitalizar o registro de mor-

dida sem a aplicação de pó de escaneamento. Desse modo, 

é possível escanear o registro rapidamente depois de retirá-lo 

da boca, sem quaisquer procedimentos adicionais.

Registrado Scan possui a mesma qualidade da consagrada 

linha Registrado. O material cobre uma ampla gama de in-

dicações, com um tempo de trabalho clinicamente favorável 

e uma precisão de reprodução de detalhes adequada a cada 

situação clínica, além de apresentar uma grande estabili-

dade dimensional.

 

 

A escolha é sua! Com Registrado Scan é possível trabalhar 

da maneira convencional e já rotineira. Depois de retirar 

o registro de mordida da boca, você é quem decide se 

prosseguirá o trabalho com recursos digitais ou não.

indicações

Registros de mordida

Fixação de registros com arco facial

Fixação de registros com pino de apoio intraoral

vantagens 

• Digitalização sem pó

• Reprodução precisa da oclusão

• Alto valor de dureza (Shore A)

• Curto tempo de presa intraoral

• Fácil de recortar

• Analógico ou digital

apresentação

REF 2038  Cartucho 50 ml, acessórios

REF 2158  Dispensador – tipo 2

REF 2196  Pontas misturadoras tipo 16, 50 un.

REF 2140  Pontas intraorais tipo 2, 50 un.
Registro de mordida digitalizável, com propriedades ópticas especiais

Registrado Scan
 

 mateRial paRa RegiStRoS de moRdida, digitalizável Sem pó de  
 eScaneamento – Silicone de adição Rígido e de pReSa Rápida

RegiStRado Scan

VC 81 002038 BR 0418 V

Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental


