
LEICA M320 
PARA 
ODONTOLOGIA

Microscópio de alta qualidade para cirurgia 
odontológica

Ajudando você a usar 
suas habilidades ao 
máximo hoje e 
amanhã.

INSPIRADO E DESENVOLVIDO 
PARA DENTISTAS

Microscópio odontológico com câmera 4K integrada

M320 para micro-odontologia
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INSPIRADO E DESENVOLVIDO  
PARA DENTISTAS
Aproveite a melhor visualização durante procedimentos odontológicos 
cirúrgicos e não cirúrgicos, beneficie-se do maior conforto físico e mostre 
sua expertise com colegas e pacientes com incríveis imagens digitais. 

Trabalhamos com dentistas por muitos anos para entender suas necessidades em micro-odontologia. É por isso que o microscópio odontológico M320 
combina a mundialmente renomada óptica Leica com design ergonômico, bem como qualidade de imagem 4K e recursos de streaming avançados.



“Para tratamento correto, eu preciso do 
máximo de informações e detalhes possível.

Trabalho com microscópio odontológico  
há 22 anos – ele realmente faz uma grande 
diferente e ajuda a alcançar melhores 
resultados de tratamento.”

Dra. Katia Greco,
Endodontista, Maglie, Lecce, Itália
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Otimize seus resultados
Alcance melhores resultados de tratamento 
trabalhando com um microscópio cirúrgico 
que é otimizado para os desafios em micro-
odontologia.

Páginas 4–5

Melhore seu conforto
Beneficie-se do design do microscópio 
ergonômico para melhorar seu conforto  
físico e aumentar a eficiência.

Páginas 6–7

Compartilhe sua expertise
Grave seus procedimentos digitalmente com 
uma qualidade impressionante para melhorar 
a comunicação com pacientes e colegas. 

Páginas 8–9



4

Processamento de imagens e visualização clara como cristal
 > Alta resolução e grande profundidade de campo para detalhes 
impressionantes

 > Óptica apocromática de alta qualidade combinada com iluminação 
LED para uma visualização aprimorada de cavidades profundas

 > Câmera média 4K totalmente integrada para imagens e vídeos 
brilhantes

Iluminação LED eficiente e poderosa 
 > Os LEDs com alta percepção de cor e reprodução para fácil 
diferenciação de detalhes anatômicos

 > Dois feixes de luz fornecem luz LED homogênea que é especialmente 
adequada para cavidades pequenas, profundas e estreitas

 > O conceito de iluminação direta com LEDs integrados no charriot 
óptico contribui para a alta intensidade de luz do M320

OTIMIZE SEUS RESULTADOS
Alcance melhores resultados de tratamento com um microscópio desenvolvido 

para diversas disciplinas da odontologia. A visualização clara de cavidades 

profundas e estreitas ajuda você a obter os melhores resultados possíveis – 

um pré-requisito para pacientes satisfeitos e leais.
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VEJA O QUE VOCÊ PRECISA VER 

Endodontia
 > Localize facilmente canais de raiz adicionais
 > Visualize estruturas complexas da polpa de 
forma precisa

 > Gerencie a obstrução ou perfuração em 
canais de raiz de forma precisa

 > Preencha raízes de maneira controlada
 > Use espelhos microcirúrgicos para tornar 
visíveis as cavidades muito profundas na 
região molar

Próteses e odontologia estética
 > Prepare o dente para coroas ou pontes  
com alta precisão

 > Evite tecidos adjuntos como gengivas 
ou membranas mucosas

 > Verifique as impressões durante toda 
a preparação precisa de próteses

 > Avalie o ajuste e a aderência de coroas 
ou pontes de forma precisa

Odontologia restauradora
 > Insira materiais de restauração e faça  
acabamentos de forma precisa

 > Diagnostique lesões por cáries nos 
estágios iniciais

 > Diferencie claramente entre tecidos saudá-
veis de tecidos com cárie sob a gengiva

 > Identifique trincas na dentina e até em 
enchimentos

Periodontia e implantologia
 > Inspecione o local cirúrgico em detalhes
 > Controle saliências facilmente
 > Gerencie tecidos macios e ósseos de 
maneira controlada

 > Suture os tecidos macios de forma precisa 
para pequenos traumas nos tecidos

 > Use técnicas de microssutura para fechar 
ferimentos primários mais facilmente para 
alcançar melhores resultados clínicos

FOCO NO QUE IMPORTA

Sem distrações, você pode melhorar o diagnóstico e o tratamento de 
seus pacientes. O M320 ajuda você a focar totalmente em seu paciente, 
durante procedimentos cirúrgicos e em tratamentos não cirúrgicos.

Fluxo de trabalho tranquilo
 > Mantenha a eficiência e a concentração trocando os níveis de foco 
de forma rápida e fácil

 > Aumente a precisão e exatidão com os recursos poderosos de 
visualização da óptica cirúrgica M320

 > Documente seus procedimentos de forma instantânea em resolução 
ultra-alta com o toque de um botão apenas 

 > Reduza as interrupções de fluxo de trabalho com o modificador 
de ampliação em 5 etapas
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Posição de trabalho curvada com lupas cirúrgicas Postura reta alcançada ao usar o microscópio odontológico M320

MELHORE SEU CONFORTO

Trabalhar em uma posição arqueada pode causar dores musculoesqueléticas, 

bem como movimentos repetitivos e dolorosos. Isso por afetar gravemente seu 

bem-estar e prejudicar sua vida pessoal e profissional. O design ergonômico  

do microscópio M320 permite que você trabalhe de forma mais confortável.

Canhão binocular  
para movimento 180°
Aprimore o conforto e a 
flexibilidade através uma 
faixa mais ampla de 
ângulos de visualização

Acessório  
ErgonOptic Dent
Aumenta o alcance 
do microscópio e permite 
girar o charriot óptico 
para qualquer ângulo 

CONFORTO FÍSICO AUMENTA A EFICIÊNCIA
Certifique-se de que está sentado de forma confortável para que você possa trabalhar sem interrupções para se reposicionar. A Leica Microsystems 
oferece uma opção das lentes objetivas, tubos binoculares e acessórios ergonômicos que se adequem ao seu corpo, especialidade e preferência de 
trabalho.

ErgoWedge  
para binoculares de 45°
Divirta-se trabalhando 
ergonomicamente com um 
ângulo de visão inclinável 
de 5–25°

Binoculares ultrabaixas 
para postura reta
Trabalhe em uma posição 
mais compacta com corpo  
e braços mais próximos  
ao campo de operação

Canhão binocular  
com ângulo de 45°
Trabalhe em posição 
padrão confortável com 
um ângulo de visualização 
de 45° fixo
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MANTENHA O FOCO

A objetiva MultiFoc opcional para o M320 permite que você alterne 
rápida e facilmente entre os diferentes níveis de foco durante exames 
e tratamentos. Basta ajustar a distância de trabalho dentro de uma 
faixa de 200 mm a 300 mm por micromovimentos do botão de ajuste. 
Ao limitar o tempo e o esforço de reajuste o foco, você mantém a 
eficiência e a concentração enquanto mantém a postura ergonômica.

 > Mantenha a eficiência e a concentração porque você trabalha sem 
ser interrompido

 > Mantenha uma posição de trabalho confortável porque você precisa 
se mover menos 

 > Posicione o botão de ajuste para a direita, esquerda ou centralmente

MAIS FÁCIL DE USAR  

DO QUE VOCÊ PENSA

O M320 é robusto, mas extremamente leve e fácil de manobrar, 
diminuindo o potencial esforço de movimentos difíceis.                         
O posicionamento preciso e a estabilização rápida garantem que as 
interrupções do fluxo de trabalho são mantidas a um mínimo de forma 
que você possa trabalhar com eficiência.

 > Cabos integrados para manobrabilidade e vida útil mais longa
 > Robusto, mas fácil de ajustar o posicionamento preciso
 > Rolamentos que minimizam a vibração para estabilização rápida
 > ErgonOptic Dent permite que você gire os binoculares 180° na 
posição desejada

 > Aquisição de imagem sem esforço por meio de teclas físicas, 
controle remoto ou App móvel



Processamento all-in-one  
ou modular

 > Grave todas as cirurgias  
para documentação completa 
usando a câmera 4K total-
mente integrada e sem cabos 

 > O M320 é um microscópio 
modular que permite que você 
atualize suas funções de  
processamento de imagens 
digitais ou para usar o suporte 
C para uma câmera externa  

Armazenamento e transferên-
cia de imagens fáceis

 > Armazene imagens e vídeos 
em qualidade 4K conveniente-
mente em um cartão SD para 
fácil transferência para um 
computador 

 > Transfira imagens diretamente 
para seu PC através da 
conexão USB e salve-as, por 
ex., nos arquivos dos pacientes 
para consultar facilmente 

Transferência e streaming  
de imagens sem fio através  
do Leica View App ***

 > Beneficie-se do streaming de  
imagens sem fio do microscópio 
M320 em seus dispositivos 
móveis** 

 > Grave e baixe imagens ou vídeos 
em seus dispositivos móveis  
para comunicação com paciente 
baseada em imagens

*  sem retrofit para versões anteriores  
do M320

**  resolução de streaming para as 
gerações atuais de dispositivos móveis: 
720p30

***  apenas com dongle WiFi pedido 
opcionalmente

Opções de visualização e 
aquisição de imagem flexível

 > Inicie gravações de vídeos ou 
vídeos de forma conveniente 
através do controle remoto ou 
diretamente no microscópio

 > Compartilhe as imagens com 
seu paciente em um monitor 
4K para ilustrar o diagnóstico  
e explicar opções de 
tratamentos possíveis
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COMPARTILHE SUA EXPERTISE
Grave seus procedimentos digitalmente para comunicação otimizada com pacientes 

e parceiros. Beneficie-se do processamento de imagem e recursos de streaming 

avançados do microscópio odontológico M320 graças à câmera 4K integrada. 

DOCUMENTO COM QUALIDADE DE IMAGEM IMPRESSIONANTE
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O Leica View App permite que você:
 > Faça o streaming da visualização do microscópio ao vivo de seu 
microscópio odontológico M320

 > Capture imagens e vídeos diretamente de um dispositivo móvel
 > Acesse imagens e vídeos gravados na galeria do cartão SD do 
microscópio

 > Baixe ativos em seus dispositivos móveis para sempre tê-los em 
mãos convenientemente 

 > Explique diagnósticos e tratamentos disponíveis ao revisar imagens 
e vídeos gravados junto com seus pacientes e colegas

MELHORE SUA REPUTAÇÃO  

PROFISSIONAL: COMPARTILHE 

SEU TRABALHO

Alavancar seu perfil profissional é mais fácil com o M320: Você pode 
compartilhar seu conhecimento e melhore sua reputação profissional 
com imagens odontológicas de resolução ultra-alta obtidas com o 
microscópio odontológico M320. Use essas imagens e vídeos para 
apresentações, webinars e treinamentos excepcionais que podem ajudar 
você a aumentar sua rede e sua reputação. Por fim, mas não menos 
importante, o conteúdo em 4K parece ótimo em seus perfis profissionais 
das redes sociais.

FORTALECE A CONFIANÇA  

DO PACIENTE

Alguns pacientes ficam nervosos na cadeira do dentista, principalmente, 
antes de um procedimento. Deixe o M320 com câmera 4K integrada 
auxiliar você a mostrar que eles estão em boas mãos. Use imagens  
ao vivo ou reprodução de vídeo para navegar pelas etapas de um  
procedimento. 

Com sua variedade de opções de visualização, o M320 facilita a 
comunicação com o paciente. As imagens em alta resolução podem ser  
facilmente transferidas e arquivadas nos arquivos do paciente para  
consultar a qualquer momento. Além disso, você pode mostrar aos 
pacientes tratamentos diferentes e fazer com que eles façam parte 
do processo de decisão. 



CERTIFIQUE-SE DE QUE SEU EQUIPAMENTO 
É ADEQUADO PARA SUA PRÁTICA 
Em um ambiente cirúrgico, um alto nível de limpeza é primordial. As superfícies 

e acessórios do microscópio cirúrgico M320 para micro-odontologia  

foram desenvolvidos para facilitar a limpeza a fim de ajudar você a atender 

as demandas e protocolos de higiene cada vez mais rígidos.

Os botões podem ser removidos e esterilizadosPraticamente sem juntas para fácil limpezaA cobertura antimicrobianas reduz os patógenos 
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FORTALEÇA OS CUIDADOS 

DE HIGIENE

 > Aumente a distância física entre você e o paciente para  
reduzir a exposição à pulverização do tratamento

 > Beneficie-se da segurança extra através da cobertura 
antimicrobiana do microscópio

 > Facilite a limpeza graças aos cabos roteados internamente 
e superfícies planas

 > Garanta a vida útil mais longa mesmo com autoclavagem 
periódica ou outros métodos de esterilização por que as partes 
removíveis como manoplas são feitas de materiais robustos



CRIE UMA APARÊNCIA MODERNA EM SEU TRABALHO

O design atemporal e compacto do M320 pode complementar a imagem 
de alta qualidade de sua prática odontológica. Ele também pode ajudar 
a conquistar ou fortalecer a confiança do paciente e diferenciá-lo.

 > Selecione a configuração que se adeque melhor às necessidades 
do seu trabalho ao escolher entre uma variedade de bancadas, 
p.ex., suportes de teto, piso ou parede 

15
0 

m
m

m
ín

. 9
10

 m
m

m
áx

. 1
21

0 
m

m

10
60

 m
m

15
0 

m
m

14
25

 m
m

m
áx

. 3
40

0 
m

m

m
ín

. 8
60

 m
m

m
áx

. 1
66

0 
m

m

12
60

 m
m

 4
00

 
m

m
 4

00
 

m
m

Ajustável para a altura do seu teto
 Suporte de teto C12

 4
00

 
m

m
 4

00
 

m
m

m
ín

. 8
60

 m
m

m
áx

. 1
66

0 
m

m

12
60

 m
m18

00
 m

m

Estativa de solo F12

Suporte de parede W12

81
4 

m
m

 –
 1

64
5 

m
m

11
80

 m
m

 –
 2

06
0 

m
m

máx. 1735 mm

550 mm 260 mm920 mm

Placa de solo FP12

 > Beneficie-se do trabalho com um microscópio adaptável com 
recursos modernos de visualização que são úteis durante toda  
sua carreira 

 > Mantenha o custo de propriedade baixo com a iluminação LED – 
evitando a cara substituição de fibras ópticas e cabos 

11

PROJETE SEU ESPAÇO DE TRABALHO IDEAL



Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399
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Nem todos os produtos e serviços foram aprovados por ou são oferecidos em todos os mercados, as etiquetas e as instruções aprovadas podem variar de um país para 
o outro. Entre em contato com seu representante Leica local para mais detalhes.

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Suíça

M320 é um microscópio cirúrgico Classe I

Microscópio
Ampliação Modificador de ampliação em 5 etapas 

apocromático manual
6,4 / 10 / 16 / 25 / 40×

Base de 
estereoscopia 

24 mm

Objetivas Comprimentos focais fixos de f = 100 mm  
até f = 400 mm
Lentes de foco fino com = 200, 250, 300 mm

Lentes objetivas MultiFoc com distância de 
trabalho de 200 mm a 300 mm

Ocular 10 × 21B, 12.5 × 17B, 8.33 × 22B,  
10 × 21B com retícula

Restaurar funções Interruptor fim de curso para acender/apagar
Fonte de luz Iluminação 2 LED direta e duradoura integrada  

ao charriot óptico, com uma vida útil média  
de até 60.000 h

Filtro UV Iluminação LED livre de UV e de IR
Filtro laranja 
integrado

OG530

Ajuste da 
intensidade da luz

Uso de um botão no charriot óptico

Câmera
Câmera 4K  
de vídeo e foto  
do M320

Câmera de vídeo 4K integrada com resolução 4K  
e resolução de 12 megapixels de fotos, a câmera 
também tem função de reprodução para vídeos  
e fotos e visualização em miniatura, armazena-
mento de vídeos (MPEG-4) e fotos (.jpg/.raw) em 
cartão de memória SD (o sistema vem com um 
cartão de memória SD de 64 GB), ou transferência 
por USB. Sinal de vídeo disponível em HDMI 
(1 conector de vídeo), controle de vídeo/foto  
através do controle remoto IR e duas teclas no 
invólucro da câmera. Todas as configurações da 
câmera são ajustáveis através do menu na tela.

Controle remoto Controle remoto IR para câmera de vídeo  
e foto 4K do M320

Adaptador  
de vídeo integrado 
M320 IVA

Adaptador de vídeo integrado (opcional) para 
conexão das câmeras externas de montagem C, 
comprimento focal das lentes: f=55 mm

Limitações de uso
O microscópio cirúrgico Leica M320 pode ser usado em salas 
fechadas e em superfícies planas com irregularidade máxima de 0,3° 
e sobre paredes estabilizadas ou tetos que atendam às especificações 
da Leica Microsystems (consulte o Manual de instalação para mais 
informações).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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