


TÉCNICA E PIONEIRISMO JUNTOS NO MESMO SORRISO.
Podemos afirmar que a prótese odontológica é a arte de reproduzir a perfeição da natureza. Um trabalho 
minucioso que une a técnica e talento do profissional à tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas, tendo como 
objetivo principal superar expectativas e restaurar, com estética, a beleza de um sorriso.
 

VANTAGENS EM OPTAR POR UM TRABALHO PERSONALIZADO
Resgatar sorrisos genuínos no rosto de cada paciente é fundamental para uma parceria de sucesso entre 
dentista e Calgaro, que superam desafios e executam cada etapa do trabalho com funcionalidade, precisão e 
estética.

Atrás de um trabalho personalizado, existe o profissionalismo e o acompanhamento técnico-laboratorial. Uma 
etapa imprescindível onde o dentista alia todo um planejamento individual a singularidade e características da 
boca de cada paciente.

Fidelidade ao planejamento: o planejamento, enceramento e aplicação de cerâmica são realizados 
pelo mesmo profissional, o que minimiza divergências anatômicas. Quando necessário, o paciente 
poderá agendar visita ao laboratório para execução do Protocolo Fotográfico, tomada de cor e 
finalização do caso.

Escolha adequada da infraestrutura: além de todas as inovações em tratamentos 
personalizados, o Calgaro oferece todas as possibilidades em infraestruturas do mercado (E-max, 
Zircônia, In ceram e Metal).

Precisão do mock-up: baseado no Protocolo de Personalização desenvolvido por Murilo Calgaro, 
são utilizadas técnicas inovadoras de enceramento regressivo/progressivo que preservam ao máximo 
a região gengival, garantindo uma simulação perfeita na boca. De acordo com o caso, o Calgaro 
confecciona guias de desgaste para facilitar a adaptação da muralha.

Planejamento digital quando necessário: a utilização da técnica do DSD (Digital Smile Design by 
Christian Coachman), minimiza falhas no enceramento e analisa possíveis intervenções cirúrgicas.

Comunicação técnico-dentista: a parceria do técnico com o dentista faz deste trabalho um 
diferencial. 
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CADA TRABALHO É REALIZADO DENTRO
DE UM PROTOCOLO TÉCNICO EXCLUSIVO. 

Boa moldagem inicial utilizando silicone de adição e fio afastador para melhor reprodução
do perfil de emergência

Protocolo fotográfico conforme modelo no www.calgaro.com.br

REQUISITOS INICIAIS DOS TRABALHOS PERSONALIZADOS
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