
TECNOLOGIA PEL DENTISTA, SATISFACCIÓ PEL PACIENT
 

I·Finder
Presa d'impressió mitjançant CBCT per a pròtesis

cargolades sobre implants

Nº Patents:
EP2907474A1
P201930929

- Sense inversió específica
- Reducció de temps d'execució
- Ajust perfecte



L’odontòleg col·loca els nostres
pilars de cicatrització i·Finder.Abut

a la primera o segona cirurgia

Esperarem diverses setmanes
amb els taps de cicatrització 

 I·Finder.Abut cargolats als
implants

Feu només dues impressions simples amb
silicona (mandíbula superior i inferior) amb

una safata de plàstic.
No s'han de buidar amb guix. També

podeu crear la malla amb escàner
intraoral.

 

4. Registre de mossegada

Si és un edèntul, heu de fer un
registre de mossegades.

El registre de mossegada a boca ens
és útil per poder immobilitzar la

mandíbula en el moment de
realitzar el CBCT.

 

5. Tret de CBCT a el pacient i a
el registre de mossegada

6. ONservice envia els arxius
STL a laboratori

I·Finder

1. Col·locació del pilar de
cicatrització I-Finder-Abut

 

2. Cicatrització de la geniva
 

3. Simples impressions maxilar de
cirurgia i antagonistes

 

Tret de CBCT al pacient amb els pilars
de cicatrització i·Finder.Abut col·locats

i si correspon amb el registre de
mossegada també col·locat a la boca.

Tret de CBCT a cada safata sense
buidar  amb guix.

S'envien els arxius DICOM a
ONservice i ONservice prepara els

arxius STL per al laboratori, que
només té com a requisit treballar

amb els programes EXOCAD o
3Shape.

PACIENT
Optimització del nombre

de visites a la clínica,
evitant situacions no

desitjades (dolor, estrès,
etc ...) Garantia de no
rebuig dels implants a

causa d’un mal
ajustament de la pròtesi

CLINICA
Eliminació del temps per

prendre mesures per part
de l’implantòleg (cost

d’oportunitat, més temps
dedicat a altres pacients).

Garantia d’ajust de la
pròtesi.

LABORATORI
Reducció del temps de

fabricació de les pròtesis
(no cal escanejar els

models físics). Absència
de conflictes entre clínic i
laboratori per ajustos de

la pròtesi (absència
d’incidents en la presa de

mesures).

CENTRO DE FRESAT
Eliminació de repeticions

d’estructures a causa d’un
mal ajustament (estalvi de
producció). Absència de

conflictes entre el
laboratori i el centre de
fresat per problemes

d’ajust.

Com funciona?



DENTISTA
El dentista envia els arxius

DICOM de l'CBCT + les
impressions de maxil·lar de

cirurgia i antagonista
simples a ONservice

5 Minuts

DENTISTA
El dentista col·loca
la pròtesi final a la
boca del pacient.

1 Hora

PACIENT
Presa de CBCT al pacient

+ impressió de la
mandíbula de cirurgia

simple i antagonista i la
visita amb el dentista

30 Minuts

ONSERVICE
Verificar els arxius rebuts i
procedir a cercar posicions

i orientacions dels
implants
1.5 Hores

LABORATORI I
CENTRE DE

FRESAT
Disseny i fresat de

l'estructura
2 Hores

PROTÈSIC
Recepció de

peces i disseny i
creació de
pròtesis
48 Hores

REWORK
En cas que sigui

necessari realitzar un
nou treball, només s'ha
de tornar a prendre el

CBCT, el que afegiria 20
minuts al nostre temps

de cicle.

DENTISTA
Buit de les cubetes i

enviament a laboratori
1 Hora

DENTISTA
El dentista col·loca
la pròtesi final a la
boca del pacient.

1 Hora PACIENT
Presa de mides a la

boca del pacient
1 Hora

PROTÈSIC
Recepció i escaneig.
Enviament de l'arxiu

STL a centre de fresat
48 Hores

CENTRE DE
FRESAT

Fresat de la peça
2 Hores

PROTÈSIC
Recepció de peces i
disseny i creació de

pròtesis
48 Hores

REWORK
En cas que sigui necessari
realitzar un nou treball, el

dentista ha de prendre
mesures de la boca

novament, el que afegirà
52 hores al nostre temps

de cicle.

DENTISTA
Proba de metall al

pacient
1 Hora

Mètode I·Finder 

Mètode Tradicional

Cicle de 4 dies sense
repeticions

Cicle de 4 dies amb
repeticions

El temps del dentista
1,5 hores amb

repeticions

El temps del pacient
50 minuts amb

repeticions.

Cost d'oportunitat
guanyat

Cicle de 8 dies sense
repeticions

Cicle de 13 dies sense
repeticions

El temps del
dentista 6 hores
amb repeticions

El temps del pacient
4 hores amb
repeticions.

Cost d'oportunitat
perdut

Sense limitació en el
nombre d'implants

Sense diferenciació o
innovació de

productes

WorkFlow i Cicle



Sobre nosaltres

www.onservice.dental
onservice@onservice.dental

Telephone: 936 847 236

ONservice proporciona una tecnologia patentada que permet el dentista prendre mesures digitals de la
boca d'el pacient a través d'un CBCT. No es necessita cap mètode tradicional o escàner intraoral.
 
Des ONservice tractarem l'arxiu del CBCT i lliurarem al seu laboratori protètic l'arxiu amb les posicions i
orientacions dels implants del pacient, geniva i antagonista.

Som professionals dedicats al sector de la indústria amb més de 20 anys d'experiència. Treballem
constantment en noves tecnologies patentades per donar suport als diferents sectors a tenir
millors serveis per oferir. ONservice està especialitzat en el sector mèdic i segueix expandint

fronteres.

Beneficis

Sense estrès per al pacient ni per al doctor

Amb precisió en l'ajust

No necessita inversió específica

No requereix de formació

Elimina el temps de presa de mesures per al dentista, el realitza un auxiliar

Cost d'oportunitat, més temps per tractar altres pacients

No cal buidar cubetes amb guix

No hi ha problemes d'ajust amb el laboratori ni el laboratori amb el centre de fresat

Nombre il·limitat d'implants en boca


