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Boas Novas

Na segunda

Agora na segunda edição do ano, vamos
mostrar o que de melhor nós dentistas
podemos fazer para enfrentar esse novo
modelo de Pandemia.

“Meu sonho é deixar um impacto positivo no

mundo, foi por isso que nunca desisti!”

Roberto Motta

As Camas Cyon em 2020 estão em um patamar
completamente diferente do mercado, o novo design coloca
uma proposta de consultório que desconstrói a percepção
do paciente sobre o modelo tradicional para uma nova
experiência em acolhimento, conforto e segurança.
Para uma odontologia contemporânea, com novas opções
de tratamento, novas opções de tecnologia, novos
medicamentos e esse novo paciente, mais antenado com
suas opções, necessitamos de uma nova imagem e
comunicação. O consultório em lateralidade está alinhado a
essa nova odontologia.

edição do ano.

*Dr Roberto Motta de Almeida, especialista em ortodontia e em 
lateralidade, criador e desenvolvedor do método, formado pela USP. 
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Cama Cyon com equipo

Enxoval Odontológico

Bubble – proteção contra covid

R$ 25.900,00

Cama Cyon 
odontológica

+

+

Fotóforo modelo 
nacional

+
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O nosso trabalho é para que o seu paciente tenha
uma experiência inesquecível assim que pisar no
seu consultório.
Nós vamos te ajudar a valorizar o seu serviço…
A maioria dos dentistas sofrem com as cadeiras
comuns que impedem trabalhar de forma
confortável, tanto para o profissional como para o
paciente
A cama Cyon, é para você dentista que:

✓ Quer proporcionar uma experiência
diferenciada para um boca-boca
mais eficiente e atrair mais clientes.

✓ Preza por evitar grande parte das
experiências traumáticas no
consultório odontológico que o seu
paciente possa ter.

✓ Deseja trabalhar com o conforto e
facilidade que você merece ter.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bw3XUH2C7mQ

https://www.youtube.com/watch?v=-bCq4ISolSQ

https://www.instagram.
com/cyon_odontologia/

https://www.youtube.com/cha
nnel/UCpN4o1pBomMBQlsd9v
4n0vw

https://web.facebook.co
m/cyon.inteligencia.em.s
aude/

https://www.youtube.com/watch?v=Bw3XUH2C7mQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bCq4ISolSQ
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimyo2eucDeAhUEFpAKHbCuD14QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ki.is/rss/4958-tilmaeli-personuverndar-vegna-notkunar-samfelagsmid-la-i-skolastarfi&psig=AOvVaw0gd1FHuNz1KOmlFsQlK6YW&ust=1541616907367437
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimyo2eucDeAhUEFpAKHbCuD14QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ki.is/rss/4958-tilmaeli-personuverndar-vegna-notkunar-samfelagsmid-la-i-skolastarfi&psig=AOvVaw0gd1FHuNz1KOmlFsQlK6YW&ust=1541616907367437
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimyo2eucDeAhUEFpAKHbCuD14QjRx6BAgBEAU&url=https://www.ki.is/rss/4958-tilmaeli-personuverndar-vegna-notkunar-samfelagsmid-la-i-skolastarfi&psig=AOvVaw0gd1FHuNz1KOmlFsQlK6YW&ust=1541616907367437
https://www.instagram.com/cyon_odontologia/
https://www.youtube.com/channel/UCpN4o1pBomMBQlsd9v4n0vw
https://web.facebook.com/cyon.inteligencia.em.saude/


https://youtu.be/QMZmy7xyuCA

A Cyon é uma renomada

empresa especializada em

camas odontológicas.

A Cyon foi a primeira

empresa a criar e patentear

a cama odontológica.

Somos especializados em

criar uma experiência que

gera audiência - dobramos

o boca a boca do

consultório, impactando

positivamente o

faturamento.

QUEM SOMOS 

Recebemos todos os dias depoimentos de clientes satisfeitos.
São 4 anos de mercado e reconhecimento nacional!

https://youtu.be/SlAPnpFS_1w

https://www.terra.com.br/vida-e-
estilo/saude/saude-
bucal/atualidades/cama-
odontologica-invencao-pode-mudar-
a-
odontologia,e3edc03008ed1a56fe90
df98d8d919d9iv5by4zs.html
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https://youtu.be/QMZmy7xyuCA
https://youtu.be/SlAPnpFS_1w
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-bucal/atualidades/cama-odontologica-invencao-pode-mudar-a-odontologia,e3edc03008ed1a56fe90df98d8d919d9iv5by4zs.html
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https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-
bucal/atualidades/cama-odontologica-invencao-pode-mudar-a-
odontologia,e3edc03008ed1a56fe90df98d8d919d9iv5by4zs.html

https://www.cyon.com.br/hypness

https://www.nupeha.com.br/post/odontologia-
lateral-e-o-m%C3%A9todo-de-atendimento

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/saude-bucal/atualidades/cama-odontologica-invencao-pode-mudar-a-odontologia,e3edc03008ed1a56fe90df98d8d919d9iv5by4zs.html
https://www.cyon.com.br/hypness
https://www.nupeha.com.br/post/odontologia-lateral-e-o-m%C3%A9todo-de-atendimento
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Benefícios incomparáveis

1
Crie uma experiência 

diferenciada em conforto!

Paciente atendido nas Nuvens!

A posição de atendimento promove o máximo
conforto para o paciente, além de uma
sensação de acolhimento e proteção!

Na cadeira odontológica o paciente fica
sentado, com as mãos agarradas no apoio, de
peito aberto, com a cabeça voltada para cima
e o dentista em cima dele, gerando uma
vulnerabilidade de posição para o paciente.

Na cama Cyon, a posição nos remete psicologicamente a posição intra uterina,
gerando uma sensação de máxima proteção, acolhimento e conforto. Além de
ergonomicamente alinhar a coluna e ser uma posição caseira de sono.
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Benefícios incomparáveis

2
Crie uma experiência 

diferenciada em segurança!

Paciente livre de engasgos e de contorcionismos!

14

Na cadeira odontológica o paciente
tem a sensação de afogamento, já
que o ponto de escoamento fica na
garganta. Além disso existe o risco de
engasgar e aspirar objetos
perfurocortantes (Há casos
registrados na literatura).

Na Cama Cyon o ponto de escoamento
do atendimento muda para a
bochecha, fazendo com que o sugador
fique exatamente nessa posição,
livrando o paciente da escatológica
cuspideira e contorcionismos para
acessa-la. Vias respiratórias bucais
ficam livres, pois o ponto de
escoamento é na bochecha. Além
disso não há risco de aspirar
ou deglutir objetos perfurocortantes.

Praticidade e conforto pelo fim da
cuspideira. Fim do desconforto das
idas e vindas na escatológica
cuspideira.



Benefícios incomparáveis

3
Crie uma experiência 

diferenciada em design

Seu consultório Maravilhoso!

Só de pisar no consultório a maioria
dos pacientes já sabem que estão em
um consultório odontológico,
lembrança que geralmente se
transforma em medo e ansiedade.
Isso pode ser aferido pelos
batimentos cardíacos ou pelo
descontrole fisiológico provocado pela
cascata emocional de medo. A cadeira
é um dos principais símbolos desse
processo.

O intuído do design da Cama
Cyon é fazer um ambiente
relaxante, descontraído,
alegre e feliz. Assim que o
paciente entra
no consultório, ele é
remetido a uma sala de
massagem, um spa!
Essa sensação é obtida pela
ausência da poluição visual e
pelas cores presentes no
equipamento.

15

As possibilidades de estética para
seu consultório são infinitas e contribuem para
uma diferenciação do seu negócio, proporcionando
uma experiência singular para seu paciente.



Benefícios incomparáveis

4
Faça seus clientes 

venderem pra você

Imagine seu consultório com o dobro de boca-a-boca!

A experiência incrível para o
paciente, reverte em boca-a-boca.
Os clientes falando bem de
você tem um impacto no
faturamento já no primeiro mês
de implementação!

Com os produtos e serviços cada
vez mais parecidos é preciso
mudar! Um produto ou serviço de
alta qualidade não é mais do
que obrigação, é preciso ir além, é
preciso provocar uma experiência
memorável para seu cliente! Com
o entendimento do marketing de
experiência devemos provocar
boas emoções e sensações em
todos os touch points (jornada do
paciente) no consultório.

https://youtu.be/nEg-jQolYSA

16

https://youtu.be/nEg-jQolYSA


Benefícios incomparáveis

5
Captar nichos de paciente

Ofereça conforto para alguns pacientes específicos

Alguns perfis de pacientestes
são negligenciados no
modelo antigo, Na Cama
Cyon há um ganho de
qualidade para todos os
perfis, permitindo atenção
especifica a esses grupos.

17

Para grávidas, pediatria, geriatria,
pacientes obesos, podemos oferecer uma
incrível experiência, com possibilidades
incríveis.



Benefícios incomparáveis

6
Diferencie-se em 

qualidade e produtividade

Visão, acesso e apoio com conforto e ergonomia.

18

Muitos profissionais gastam rios de
dinheiro em cursos para aprimorar suas
habilidades. Com a Cama Cyon o
profissional aumenta a destreza,
melhorando drasticamente a qualidade da
odontologia como um todo, permitindo se
diferenciar no mercado competitivo de
forma qualitativa e quantitativa.

Muitas soluções do mercado esquecem do conforto
associado a ergonomia, a Cama Cyon permite a acomodação
completa do corpo do profissional, sem necessidade de
contorcionismo durante o atendimento, além de aumentar
visão da cavidade bucal. O equipamento apresenta laudos de
ergonomia que o classificam como uma estrutura confiável
para atender as necessidades de segurança para sua saúde.
O paciente não tem que ir a cuspideira durante o
atendimento, os instrumentais são acessados facilmente,
não há necessidade de mexer no encosto ou no refletor, tudo
fica na mão do profissional, sem malabarismos e sem
contorcionismos. Tudo isso faz com que o atendimento
aconteça de forma ágil, permitindo gastar mais atenção no
atendimento e no procedimento realizado.



Benefícios incomparáveis

7
Diferencie sua equipe

Valorização pela União da equipe de saúde

No mesmo ambiente pode-se trabalhar o dentista, o médico, o
fisioterapeuta. No mesmo metro quadrado oferece-se mais serviços
ao paciente, melhorando o desempenho do tratamento e
tornando-o mais prático para que a qualidade da clinica destaque-
se da multidão.

19



Benefícios incomparáveis

8
Proteção contra Covid-19!

Proteção

A O nosso trabalho é para que o dentista 
realize os atendimentos de maneira segura 
mesmo durante a pandemia.

Nós vamos te ajudar com a biossegurança do 
seu consultório…

A maioria dos dentistas sofrem com 
os aerossóis produzidos nas cadeiras comuns 
que impedem que os atendimentos sejam 
realizados de forma segura, tanto para o 
profissional como para o paciente.

A cama Cyon com a proteção contra Covid-19, é 
para você dentista que:
- Deseja atender seus pacientes em um ambiente 
biosseguro.
- Preza pela sua própria saúde e não deseja se 
expor aos aerossóis produzidos no seu consultório.
- Deseja trabalhar com o conforto, 
segurança e facilidade mesmo em um momento de 
pandemia.

20

https://www.youtube.com/watch?
v=bFFUfv4EHu8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=bFFUfv4EHu8&feature=youtu.be


Benefícios incomparáveis

Aumente seu faturamento 
em até 40%

20

Com todas essas possibilidades o dentista consegue
um bom negócio para seu consultório odontológico.

Você pode estar escondido no meio da multidão
Essa é a sua oportunidade para ter um grande
diferencial no mercado com o maior número de
especialistas
O Brasil é o país com mais dentistas em todo
mundo
E ainda é o país campeão quando o assunto é sobre 

dentistas especializados, são milhares deles 
espalhados por todo território nacional

Você pode representar inovação para os seus
pacientes.
Com a cama da Cyon, você não vai ser apenas mais
um profissional no meio de outros 300 mil.
Os seus clientes vão agradecer pelo cuidado e
tratamento especial que você dentista vai ser
responsável por proporcionar para ele.
E o melhor, além de seu pacientes passar a gostar
de ir ao seu consultório, ele vai te indicar
conhecidos para se tornarem seus clientes
também!

ATENÇÃO:
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Por que escolher a Cama Cyon?

A Cama Cyon é pensada para dar uma experiência extraordinária
tanto para pacientes como para dentistas. Para os profissionais
diferenciados, uma maneira clara de mostrar ao paciente como o
atendimento odontológico pode ser uma experiência prazerosa.
O modelo de Cama Cyon oferece doze benefícios em relação ao
modelo antigo da cadeira, como dobrar o boca-a-boca do
consultório, promover conforto, segurança, acolhimento,
praticidade, um design incrível de consultório e muito mais!
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Como fazer odontologia na Cama Cyon?

A Cama CYON é utilizada com os pacientes deitados de lado 
durante todo o atendimento, e o profissional fica em posição de 
escritório, sem esforço e sem contorcionismo!

https://www.youtube.com/watch?v=xZilHuod_JY

https://www.youtube.com/watch?v=xZilHuod_JY
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A Cama Cyon é 
ideal para todo 

tipo de 
procedimento!

Seja qual for o 
procedimento, a 

cama Cyon te 
acompanha. 

Ainda possibilita 
que algumas 

técnicas sejam 
executadas de 
uma maneira 

melhor, como a 
moldagem, 

atendimento a 
idosos e muito 

mais!
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Todo dentista já 
sabe atender na 

Cama Cyon!

Com uma técnica intuitiva, 

o treinamento na Cama 

Cyon é realizado apenas 

para remover vícios 
posturais.

Aprimoramento 
Online

Contém o artigo científico
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Livro 

Curso EAD

Aprendizados

Curso EAD
R$ 396,00

Livro
R$ 297,00

Consultorias
R$ 1500,00

Consultoria 

Atendimento para Capital de São 
Paulo, em outras regiões deve-se 

verificar acréscimo de transporte e 
estadia.

https://www.hotmart.com/p
roduct/odontologia-lateral

https://www.amazon.com.
br/dp/B07RFDFB4C

https://www.hotmart.com/product/odontologia-lateral
https://www.amazon.com.br/dp/B07RFDFB4C
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Consultório

A Cama Cyon foi criada para 
posicionar o paciente 

ergonomicamente na posição 
fetal abraçando travesseiros.
Ela proporciona o máximo de 

conforto para todo tipo de 
paciente em 

qualquer procedimento.

Limited Comfort
System

A superfície é totalmente plana, com 
extremidades rígidas para dar uma 

sensação de berço e de limite. O centro 
do equipamento tem um estofado 
macio para permitir o máximo de 

conforto para o ombro do paciente. O 
travesseiro de cabeça é fixo e 

regulável, podendo ser removido para 
higienização. Toda a superfície é 

higienizável e preparada com travas 
para receber o edredom odontológico.

Sistema de iluminação

Sistema de iluminação fotofórico com guia 
de movimentação para o ajuste do 

paciente, com praticidade ergonômica, 
sem sombras e totalmente biosseguro.

Características Técnicas luz

•Alimentação: bateria recarregável de Li-

Ion

•Fonte: Bivolt automático: 127-

220WV~/50/60Hz

•Emissor de luz: LED (Light Emitting

Diodes)

•Cor (temperatura): 6000K

•Vida útil do LED: 50.000h sem 

substituição do LED

•Autonomia da bateria: 120 min ± 10% 

(bateria com carga completa)

30
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+

Mil e um 
Consultórios

Com a mesma Cama o dentista 
tem a possibilidade de fazer 

qualquer consultório, colocando 
possibilidades estéticas incríveis!

Cama Cyon

Enxoval

O enxoval é formado pelo edredom odontológico, 
fronhas odontológicas, tapetes e lençóis .

Enxovais
R$ 2 500,00

https://www.youtube.com/
watch?v=cbUqvquGoR8

https://www.youtube.com/watch?v=cbUqvquGoR8
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Travesseiro
O conjunto de travesseiros  e travas foi pensado para o 
atendimento odontológico, sem eles não é possível o 

atendimento lateral.

https://www.youtube.com/watch?v=80qgmJaeeCA

https://www.youtube.com/watch?v=LAYlT24I_1M

https://www.youtube.com/watch?v=80qgmJaeeCA
https://www.youtube.com/watch?v=LAYlT24I_1M
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Peseiras removíveis e tapetes intercambiáveis.

Peseiras

Peseiras removíveis para acesso facilitado do
paciente, caso necessário remoção para
mesas auxiliares ou acesso de equipe cirúrgica

https://www.youtube.com/watch?
v=M_oGcBowiQA

https://www.youtube.com/watch?
v=jR0A-lXWSEM

https://www.youtube.com/watch?v=M_oGcBowiQA
https://www.youtube.com/watch?v=jR0A-lXWSEM
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Entenda como 
implementar 

no consultório.

Consultório 

39
Metragem
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instalação

O equipamento é pneumático e depende de compressor. A 
instalação é simplificada dependendo somente do esgoto, 
compressor e tomada. A melhor posição é próximo a pia 
presente em todo consultório. Novamente recomendamos a 
orientação de nossa equipe de arquiteto credenciada.

39
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(11) 9 7104 7752
https://www.cyon.com.br/

https://www.cyon.com.br/

