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Zalet Stomatologii
Cyfrowej
(i jak łatwo wdrożyć je
do swojej praktyki)

Korzyść #1
DOŚWIADCZENIE PACJENTA

Jak Stomatologia Cyfrowa
Rozwinie Twoją Praktykę

Daj swoim pacjentom to, czego oczekują w cyfrowym świecie:
szybszą, łatwiejszą i bardziej elastyczną opiekę.
Możliwość skanowania, frezowania oraz wykonania odbudowy na oczach pacjenta sprawia, że
technologia jest potężnym narzędziem do pozyskiwania klientów. Pacjent może omówić z Tobą cel
i opcje leczenia w czasie rzeczywistym, zrelaksować się kiedy nowa korona jest projektowana oraz
frezowana, a następnie wyjść z kliniki z doskonale dopasowaną odbudową - wszystko tego samego
dnia.

Cyfrowa stomatologia to nie przyszłość - to teraźniejszość. „Jeden na trzech klinicystów
korzysta z technologii cyfrowej. Wysoka jakość oferowana w stomatologii jednego dnia
nie jest już zarezerwowana dla wąskiej grupy praktyków.” Dzisiaj każdy może być gwiazdą.
Teraz możesz wzmocnić swoją praktykę dzięki pięciu zaletom cyfrowej stomatologii.
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ROZWÓJ PRAKTYKI

Plug & Play
Nawet jeśli dopiero
zaczynasz korzystać z
cyfrowej stomatologii,
rozwiązanie Plug & Play
Straumann® pomoże Ci
zagrać pierwsze skrzypce.

>

Mniej inwazyjny proces

>

Bez bałaganu i niewygodnych tradycyjnych wycisków

>
>

Eliminacja tymczasowych uzupełnień protetycznych
i dodatkowych wizyt
Większa wygoda i komfort

“Komfort jest kluczem. Skaner
Straumann IO jest nie tylko mniej
inwazyjny dla pacjentów, ale tak
intuicyjny, że mogę go używać jak
końcówki stomatologicznej lub
innych narzędzi.”
		 – Dr Mark Samani
Ridgewood Dental Associates

Cyfrowe staje się proste: SKANOWANIE
Skaner wewnątrzustny Straumann® CARES® (IO) łączy kontrolę głosem i gestem z zaawansowaną technologią 3D – dzięki temu możesz skanować pod
każdym kątem, skupiając się na pacjencie, a nie na ekranie skanera.

55% pacjentów szukających gabinetu stomatologicznego uważa nowoczesną technologię za
bardzo ważny czynnik decyzyjny.

3Shape TRIOS® CART jest najlepszym narzędziem komunikacji pacjent / dentysta. Pokaż pacjentom ich cyfrowe skany i szczegółowe informacje na temat
planu leczenia z bliska. Stwórz większe możliwości dialogu terapeutycznego
i wspólnego podejmowania decyzji.

		– Lincoln Financial Group
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Skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS® 3
W ramach w pełni zatwierdzonych rozwiązań od CARES®,
Straumann oferuje skaner 3Shape TRIOS® 3. Od teraz możesz rozszerzać ofertę dla pacjentów, zredukować ich czas
spędzony na fotelu a także zaproponować wiele nowych
opcji leczenia. TRIOS® jest szybki i łatwy do zastosowania
oraz tworzy dokładne, kolorowe wyciski. W odróżnieniu
od wielu innych rozwiązań, TRIOS® umożliwia ciągłą aktualizację oprogramowania oraz opcjonalnych modułów
leczenia gwarantując, że Twój gabinet będzie wciąż na
przedzie, podążając za technologią.
• Skaner 3Shape TRIOS® pozwala na przeprowadzenie bardzo szybkiego i prostego procesu skanowania zapewniając pacjentowi wysoki
komfort oraz redukując czas spędzony na fotelu dentystycznym.
• Kreuj wysokojakościowe wyciski cyfrowe z rzeczywistymi kolorami,
aby zwiększyć jakość leczenia i poprawić dialog z pacjentem.
• Cyfrowy pomiar koloru zwiększa wiarygodność leczenia, zdjęcia w
jakości HD rozszerzają szczegółowość obrazu.
• Zapewnij sobie rozwój gabinetu z kompleksowym i ciągle udoskonalanym ekosystemem 3Shape TRIOS® oraz opcją eksportowania
otwartych plików STL.

Wybierz konfigurację
3SHAPE TRIOS® 3 WIRELESS – CART
TRIOS® z „uchwytem pistoletowym”
• Bezprzewodowy lub przewodowy.
• Kompleksowe rozwiązanie na kółkach z wbudowanym ekranem dotykowym.

3SHAPE TRIOS® 3 WIRELESS – POD
Przenośna, lekka stacja POD oraz skaner łączy się z komputerem PC przez
port USB.

Dzięki kooperacji między firmą RS-Team i Schmidtdental użytkownik otrzymuje nowe możliwości dla rozwoju swojej praktyki z wykorzystaniem skanera
wewnątrzustnego i oprogramowania 3Shape oraz komponentów Straumann.
Otwarta, prosta i elastyczna „stomatologia jednego dnia”. Zdobądź kompletne
rozwiązanie CAD/CAM, które umożliwi Ci projektowanie i wykonywanie koron
w gabinecie krok-po-kroku. Oprogramowanie zaznacza granicę preparacji z wysoką precyzją i automatycznie tworzy uzupełnienie o wysokiej estetyce. Wykonuj korony, inlay’e, mosty, licówki oraz prace przykręcane. Skontaktuj się ze
swoim Przedstawicielem Handlowym z firmy Schmidtdental w celu uzyskania
dodatkowych informacji.

Poznaj wolność skanowania bezprzewodowego

Uchwyt piórkowy

Uchwyt pistoletowy

Wybierz skaner bezprzewodowy według własnych
potrzeb i posiadanego budżetu. Nowy skaner
TRIOS® 3 Wireless oferuje taka samą, niewiarygodną szybkość skanowania, udokumentowaną
dokładność i zastosowanie wiodących technologii.
Te elementy wpływają na to, że urządzenie już po
raz piąty z rzędu otrzymało nagrodę Best Of Class!

Skanowanie

CAD

CAM

• Bez irytujących kabli
• Łatwa wymiana baterii zapewnia ciągłą pracę
• Dołączone 3 wydajne akumulatory do ładowania

CARES® Integrated Digital Solutions – TRIOS® 3 Intraoral Scanner

CARES® Integrated Digital Solutions – TRIOS® 3 Intraoral Scanner

Zastąp tradycyjne wyciski
bardzo precyzyjnymi danymi cyfrowymi.
Za pomocą skanera wewnątrzustnego Straumann® CARES®
można uzyskać cyfrowy model, na bazie którego zaprojektujesz i wykonasz właściwe uzupełnienie protetyczne. Możesz
zaoszczędzić znaczną ilość czasu w porównaniu do konwencjonalnych metod, które wymagają wytworzenia i wysyłki tradycyjnych modeli. Skany cyfrowe zastępują nieprzyjemne dla
pacjenta wyciski konwencjonalne, model tworzony jest natychmiast, a leczenie może rozpocząć się znacznie wcześniej.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

NIEZAKŁÓCONY DOSTĘP DO SKANOWANIA

Końcówka skanera wewnątrzustnego Straumann®
CARES® jest zbliżona do turbiny stomatologicznej
pod względem wielkości, lekkości i kształu. Komfortowy kształt rękojeści pozwala Ci skupić się na
pacjencie, zamiast manewrować większymi, nieporęcznymi alternatywami skanerami.

Multiscan Imaging™* to technologia skanowania
3D, w której moc pięciu zminiaturyzowanych skanerów 3D mieści się w jednym z najmniejszych
dostępnych ręcznych skanerów wewnątrzustnych.
Zęby i tkanka miękka są skanowane jednocześnie
z wielu kierunków, przechwytując obszary, które
zwykle są trudne do wizualizacji.

ZAPROJEKTOWANY DLA PACJENTA

ŚWIAT CYFROWY NA BIEŻĄCO

Skaner wewnątrzustny Straumann® CARES® zastępuje konwencjonalne wyciski, które są nieprzyjemne i czasochłonne dla pacjenta, umożliwiając Ci omawianie z pacjentem wyników i opcji
leczenia w czasie rzeczywistym, co znacznie przyspiesza leczenie.

Świecący pierścień na rękojeści i sygnały dźwiękowe wskazują na pomyślną rejestrację obrazu.
Oprogramowanie generuje model 3D, a Ty możesz sprawdzić jakość pozyskanych danych w
czasie rzeczywistym i od razu wysłać model do
zewnętrznego laboratorium.

• Innowacyjna kontrola gestów –
pożegnaj się z tradycyjnymi
monitorami z ekranem dotykowym. Technologia sterowania
ruchem umożliwia bezproblemową manipulację obrazem na
ekranie, podczas gdy użytkownik
nosi sterylne rękawiczki

Ustaw otwartą dłoń
przed czujnikiem. → Aktywuje funkcję
kontroli gestów.

Unieś jeden palec w górę.
→ Wyświetla menu kontekstowe.

Przesuń otwartą dłoń
z boku na bok. → Aktywuje poruszanie się po
menu kontekstowym.

Unieś jeden palec w górę. → Zatrzymanie
nawigacji. Możesz poruszać ręką
nie wpływając na wybór.

Przesuń ramię w stronę
czujnika, gdy palec jest nadal skierowany
w górę. → Wprowadź wybór.

* Multiscan Imaging™ przechwytuje dane ze wszystkich kątów jednocześnie.
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Nowa książka

Komfort i wygoda

na wyciągnięcie ręki.
NOWA BEZPUDRO
WA
TECHNOLOGIA

Nawigacja Komputerowa
Autor: Krzysztof Chmielewski

MULTISCAN IMAGING™ REJESTRUJE DANE
JEDNOCZEŚNIE, POD KAŻDYM KĄTEM
• Pięć szybkich zminiaturyzowanych skanerów skanuje pojedynczy ząb w ciągu zaledwie 20 sekund i pełen łuk w ciągu
dwóch minut
• Format danych STL jest w pełni otwarty i może być przesyłany za pomocą naszego rozwiązania opartego na chmurze
Straumann® CARES® Connect
Skaner wewnątrzustny Straumann® CARES® jest dedykowany
do skanowania w gabinecie stomatologicznym. Zarejestrowane
dane można bez problemu przesłać do systemów klinicznych
lub laboratoryjnych, aby kontynuować pracę. Po prostu skanuj
i wysyłaj.

ŚWIECĄCY PIERŚCIEŃ DOSTARCZA UŻYTKOWNIKOWI
INFORMACJE ZWROTNE O STANIE KOŃCÓWKI
Kolor

Status końcówki

Biały do niebieskiego - migający

Podgrzewanie wstępne

Niebieski

Rozgrzany

Zielony

Skanowanie i pozyskiwanie danych

Czerwony

Skanowanie i nie uzyskiwanie danych

Czego dowiesz się i co znajdziesz w tej książce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dlaczego powinieneś stosować nawigację komputerową w implantologii
Jak należy wykonać badanie rtg na potrzeby planowania implantologicznego
Cyfryzacja wycisków i modeli
Skanery wewnątrzustne i laboratoryjne
Jakie są rodzaje szablonów do nawigacji komputerowej
Techniki mocowania szablonów
Która technika jest najbardziej dokładna?
Metody wykonywania szablonów do nawigacji
Techniki druku 3D
Sterylizacja czy dezynfekcja szablonu?
Na co należy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem zabiegu
Przypadki kliniczne
Jak zamówić szablon do nawigacji

Zamów dzisiaj!
STRAUMANN® CARES® CONNECT POZWALA
PRZESYŁAĆ DANE BEZ ZAKŁÓCEŃ I ŚLEDZIĆ POSTĘP PRAC,
OD SKANOWANIA DO PRODUKCJI, DLA MAKSYMALNEJ
EFEKTYWNOŚCI PRACY.

Aby otrzymać egzemplarz tej książki napisz do nas
na adres: digital@schmidt-dental.pl

157 stron praktycznej wiedzy
piękne wydanie
książka bogato ilustrowana
unikatowa pozycja

Handpiece shown
Zdjęcie
przedstawia
at actual
size.
realną wielkość końcówki.
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Nawigacja Komputerowa - Korzyści
KORZYŚCI DLA LEKARZA:

KORZYŚCI DLA PACJENTA:

Bezpieczeństwo i komfort zabiegów
• Optymalne planowanie pozycji implantów ze względu na
struktury anatomiczne i jakość kości.
• Zmniejszenie ilości powikłań.
• Skrócenie czasu zabiegu.
• Możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów bezpłatowych.
• Przewidywalne procedury z natychmiastowym obciążeniem implantów.

Bezpieczeństwo
• Optymalne pozycjonowanie implantów w bezpiecznych
odległościach od ważnych struktur anatomicznych jak
naczynia, nerwy czy zatoki szczękowe.
• Bezpieczne prowadzenie zabiegów bezpłatowych.
Komfort
• Skrócenie czasu zabiegu.
• Mniejsze odczyny pozabiegowe.
• Często brak dolegliwości bólowych po zabiegu.
• Komfort leczenia przez zastosowanie precyzyjnych uzupełnień tymczasowych przykręcanych do implantów natychmiast po zabiegu.

Korzyści finansowe i marketingowe
• Optymalizacja czasu trwania wizyt. Możliwość przeprowadzenia większej ilości zabiegów w tym samym czasie.
• Optymalizacja kosztów elementów protetycznych przez
zmniejszenie ilości łączników kątowych lub indywidualnych.
• Lepsza komunikacja z Pacjentem i budowanie zaufania
przez zastosowanie nowoczesnych technologii.
• Czynnik wyróżniający na tle konkurencji.

Chcesz wykonać swój pierwszy zabieg w nawigacji komputerowej?
Skontaktuj się z nami, a my Ci pomożemy.

workflow

Nawigacja Komputerowa

D e n t a l P r i n t 3 D . p l

Z pomocą programu coDiagnostiX™ może być prostsza niż myślisz.

Etapy i przepływ pracy pomiędzy Lekarzem zlecającym / Kliniką a Centrum
Planowania Implantologicznego i Druku 3D DentalPrint3D.pl

START

01

10

03

FINISH

05

Klinika

Klinika

Klinika

Wykonanie badania
tomografii komputerowej / CBCT oraz
pobranie wycisków
cyfrowych lub
silikonowych.
Przesłanie plików
DICOM i STL lub modeli

Zdalna weryfikacja i
zatwierdzenie planu
leczenia wykorzystując
narzędzia typu
TeamViewer lub
dedykowane aplikacje

Przeprowadzenie
zabiegu chirurgicznego
w nawigacji komputerowej wg protokołu
chirurgicznego i
opcjonalnie osadzenie
pracy tymczasowej.

DentalPrint3D

DentalPrint3D

Odlanie modeli
gipsowych, skanowanie
modeli, cyfrowy waxup,
złożenie obrazów
DICOM i STL, planowanie pozycji implantów,
projekt szablonu do
nawigacji komputerowej.

Wydruk szablonu,
Sterylizacja szablonu,
Model drukowany z
implantami i maską
dziąsłową, Tymczasowa
praca protetyczna,
Indywidualna śruba
gojąca, Protokół
chirurgiczny
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Elementy potrzebne do przeprowadzenia zabiegu w nawigacji komputerowej:

Typy szablonów, które możesz zaprojektować w programie coDiagnostiX™:

• Badanie TK/CBCT
• Skany wewnątrzustne lub zeskanowane modele gipsowe
• Program do planowania implantologicznego i projektowania
szablonów do nawigacji komputerowej coDiagnostiX™
• Wydrukowany szablon do nawigacji komputerowej
• Kaseta chirurgiczna z wiertłami do nawigacji komputerowej
Straumann Guided

• Szablony do pełnej nawigacji
• Szablony do wierteł pilotowych
• Szablony oparte na zębach, kości, tkankach miękkich,
mieszane
• Szablony do bezzębia
• Szablony redukcyjne kości
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GUIDED
SURGERY
SOFTWARE

Cyfrowy przepływ pracy i ekscytujące
możliwości

Ponad 20 lat

klinicznych sukcesów

coDiagnostiX to oprogramowanie do planowania leczenia implantologicznego w stomatologii, przeznaczone dla lekarzy i laboratoriów.

Ponad 250,000

Pracuj z dowolnym implantem lub zestawem chirurgicznym.
Otwarte interfejsy zapewniają kompatybilność ze wszystkimi
aparatami TK, (CB)CT, skanerami wewnątrzustnymi (IO), skanerami laboratoryjnymi oraz otwartymi systemami CAD/CAM.

wykonanych przypadków

Eksport danych w otwartym formacie STL pozwala na produkcję
szablonów chirurgicznych lokalnie, za pomocą opłacalnych i wysokonakładowych technologii, jak druk 3D.

coDiagnostiX jest intuicyjnym i łatwym w użyciu programem do planowania leczenia implantologicznego i
projektowania indywidualnych, bardzo precyzyjnych szablonów chirurgicznych. Otrzymasz przewidywalny
wynik, zwiększając produktywność.

Całkowicie cyfrowy przepływ pracy nie zawsze wymaga wykonywania (CB)CT z szablonem RTG. Decyzje odnośnie leczenia chirurgicznego można podejmować po wykonaniu badania (CB)CT.
Zaawansowana technologia komunikacji zapewnia bezproblemową integrację chirurgicznych i protetycznych etapów pracy.

Klinicysta
○○ Zaoferuj leczenie złotym standardem z minimalną ilością wizyt pacjenta (szablon radiologiczny nie zawsze jest wymagany).

○○ coDiagnostiX ma otwartą architekturę z interfejsami zapewniającymi kompatybilność ze skanerami wewnątrzustnymi i laboratoryjnymi oraz
otwartymi systemami CAD/CAM.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Otwarty system

○○ Eksport danych w otwartym formacie STL pozwala na opłacalną, lokalną produkcję szablonów
chirurgicznych za pomocą wysokowydajnych
technologii.

GŁÓWNE KORZYŚCI

○○ Zintegruj chirurgiczne i protetyczne etapy
pracy.
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○○ Pracuj z bardzo dokładnymi szablonami,
opartymi na zębach, śluzówce, kości, lub
kombinacji powyższych.
○○ Korzystaj z prostoty komunikacji dzięki lokalnej produkcji.
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Korzyść #2
PRĘDKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Kaseta Straumann® Guided Surgery
			Narzędzia do rozpoczęcia cyfrowej pracy.

Skróć czas oczekiwania na pracę,
dzięki naszemu cyfrowemu przepływowi pracy.
Straumann® CARES® Digital Dentistry to ekonomiczne rozwiązanie dla szybkiego, w pełni sprawdzonego cyfrowego przepływu informacji. Najlepsza w swojej klasie technologia i ponad 60-letnie
doświadczenie pozwalają teraz na osiągnięcie większej wygody dla
pacjentów i zwiększają wydajność w praktyce.

TRADYCYJNY

Podstawowa kaseta chirurgiczna Straumann® Basic Guided Surgery została zaprojektowana tak, aby uprościć procedury zabiegu chirurgicznego z nawigacją komputerową dla klinicystów pracujących z jedną wybraną linią implantów
Straumann. Bez względu na używaną linię implantu, kaseta może pomieścić wszystkie niezbędne narzędzia do prze-

STRAUMANN® CARES®

Powolne, pracochłonne

Pełne skanowanie łuków w ciągu 2 minut lub

modele fizyczne

kwadrant w czasie poniżej 45 sekund

Długi czas wysyłki

Natychmiastowy transfer danych “zeskanuj i wyślij”

Oczekiwanie na laboratoria

Produkcja przy fotelu, na bardzo szybkiej frezarce

Wiele wizyt pacjenta

Uzupełnienie protetyczne tego samego dnia

prowadzenia zarówno podstawowego, jak i złożonego zabiegu preparacji łoża kostnego, jak również wymaganych

Usprawnienie wizyt pacjentów i czasu oczekiwania to dopiero początek. Możesz również
leczyć więcej przypadków każdego dnia, a wciąż masz czas na osobistą komunikację i budowanie silniejszych relacji.

narzędzi pomocniczych (np. ratcheta, śrubokręty i adaptery).

Prosta i wszechstronna
• Działa z dowolną linią implantów Straumann, np. BLT, BL, SP, S, TE
• Jasny i prosty układ ułatwiający nawigację podczas zabiegu chirurgicznego
Schmidtdental posiada specjalne oferty na zakup kasety do nawigacji komputerowej.
Skontaktuj się z Twoim lokalnym Przedstawicielem Handlowym i zapytaj o ofertę.

INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE CHAIRSIDE
Bezpośredni import

Cyfrowe staje
się proste:
PROJEKTOWANIE
Straumann® CARES® Chairside
Visual Software, scala wszystko
zapewniając płynność użytkowania.
•	Kompleksowy wachlarz
funkcji i rozwiązań
•	Możliwe projektowanie
szerokiej gamy uzupełnień
protetycznych
•	Jesteś prowadzony przez
projektowanie cyfrowe (CAD)
•	Predefiniowane parametry
ułatwiają frezowanie
•	Bezpośredni transfer do
wybrango przez Ciebie
urządzenia frezującego

Bezpośredni import zeskanowanych danych ze
skanera wewnąrzustnego CARES® lub innego
otwartego wewnątrzustnego urządzenia skanującego.

Automatyczne propozycje
Zaawansowana

technologia

Tooth-Chain

Dental Wings oblicza kształt proponowanego
uzupełnienia, w tym anatomię, guzki, listewki brzeżne oraz profil wyłaniana jednocześnie
analizując i naśladując anatomiczne cechy sąWięcej informacji na temat produktu znajdziesz
na stronie www.schmidt-dental.pl

siadujących zębów. Okluzja jest automatycznie
obliczana na podstawie zębów w łuku przeciwstawnym.

Łatwe w użyciu narzędzie do projektowania
Wykrywanie stopnia, projekt anatomii i wybór
toru wprowadzania.
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CARES® P series
nowy standard szybkości i niezawodności
Nowa generacja precyzyjnych drukarek 3D od CARES®: do szybkiej i profesjonalnej produkcji najwyższej jakości produktów
stomatologicznych. Dostosowany do potrzeb w praktyce klinicznej i laboratoriach stomatologicznych. Oferujemy pełną integrację i sprawdzanie poprawności naszych przepływów pracy CARES® i CoDiagnostiX™. Solidne, niezawodne i dopasowane
do wielu zastosowań.
CARES® P series wyznacza standardy profesjonalnego druku pod względem szybkości, precyzji i certyfikowanych rozwiązań
otwartych.

Korzyść #3
PROSTOTA
Rozpoczęcie pracy jest łatwe, ponieważ sprzęt i
materiały Straumann® grają ze sobą tak dobrze.
Wdrażanie nowych technologii w Twojej praktyce może
wydawać się zniechęcające. Jednak rozwiązania Straumann®
CARES® współpracują ze sobą jako płynny, otwarty i w pełni
sprawdzony cyfrowy obieg dokumentów.

P30

Zintegrowany
10-calowy ekran dotykowy

Opatentowany system
obsługi żywic (RHS)

Duża platforma drukująca
Certyfikowany system
autokalibracji (ACCS)
Kontrola temperatury żywicy

Wyświetlacz LCD z licznikiem

Identyfikacja materiału (RFID)

Automatyczne otwierane drzwi
Zintegrowany system Windows®

Zintegrowany TeamViewer®

Pozyskiwanie
danych

Planowanie

Wycisk

Projektowanie

Produkcja

Wygodne użytkowanie
i kontrola

Bezproblemowe
przesyłanie i śledzenie

Mniej kroków
i mniejsze koszty

•M
 ały, łatwy w utrzymaniu
skaner wewnątrzustny,
ze znajomą w dotyku
końcówką

•B
 rak utraty danych
pacjentów podczas ich
katalogowania

•N
 ie potrzeba żadnego
pieca do synteryzacji
czy krystalizacji

•B
 rak problemów z
przesyłem danych

•S
 zybsze oddanie pracy

•B
 ezdotykowa obróbka
obrazu w celu utrzymania
sterylnego pola

• Ł atwe porównywanie
danych dla monitorowania zmian w czasie

Dzięki Straumann® przejście na technologię cyfrową jest proste. Możesz więc ustanowić
zaawansowaną łączność i jak najszybciej zacząć realizować zwrot z inwestycji.

Cyfrowe staje
się proste:
FREZOWANIE
Straumann® CARES® C
Series Mill jest wystarczająco
kompaktowa dla każdej praktyki
i niesamowicie niezawodna.
To przewidywalna precyzja o
szerokim spektrum zastosowań.
•	Inteligentne 4-osiowe
frezowanie wkładów,
nakładów, licówek i wielu
innych
•	Kompaktowy i stabilny
system dla potrzeb
wewnętrznych
•	Wysoka częstotliwość
wrzeciona Jager frezuje
i mieli z prędkością do
100.000 obr./min
•	Skuteczne frezowanie
materiałów z ceramiki
szklanej i materiałów
hybrydowych
•	Automatyczna kalibracja
i wbudowany program
czyszczenia

Zatwierdzony Przepływ Prac:

•	Solidna, wysokiej jakości
konstrukcja gwarantuje długą
żywotność i maksymalny
zwrot poniesionych nakładów
Skanowanie

16

CAD

CAM
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Lepsze doświadczenia pacjenta.
Lepsze wyniki.
| Komfort pacjenta

Straumann® CARES® C series to kompaktowe urządzenie do frezowania przy fotelu, w klinikach stomatologicznych, które chcą wykonywać uzupełnienie protetyczne tego samego dnia. Pacjenci otrzymują wysokiej jakości rekonstrukcje, dostarczane podczas jednej, krótszej wizyty.
Straumann® CARES® C series to wyjątkowo wytrzymały i kompaktowy sprzęt do frezowania na mokro
i szlifowania, przeznaczony do użytku w miejscu pracy z pacjentem. Specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną i przewidywalną precyzję podczas frezowania materiałów ceramicznych i hybrydowych dla wielu różnych wskazań. CARES® C series dostarcza inteligentną technologię 4-osiową, aby poprawić cyfrowy przepływ pracy pod względem wydajności i produktywności.

Postępująca opieka nad pacjentem
• Zredukowana liczba i czas wizyt
• Bezpieczniejsze procedury dzięki innowacyjnym
narzędziom diagnostycznym
• Lepsze wyniki kliniczne i estetyczne

| Opłacalność
Wbudowany kompresor

Bezprecedensowa oszczędność czasu i kosztów
• Ogromna oszczędność czasu podczas produkcji
hybryd lub szklano-ceramicznych uzupełnień
pojedynczego zęba
• Uzyskaj pełną kontrolę nad przepływem pracy
• Oferuj uzupełnienia jednodniowe

Ekran dotykowy

| Użyteczność
| Precyzja

Kompaktowa konstrukcja o małych wymiarach
• Ekran dotykowy zawierający informacje o
postępie frezowania
• Oświetlenie wewnętrzne: do wizualnej kontroli procedury frezowania
• Obwód chłodzący: ze zintegrowanym zbiornikiem, pompą i krążeniem płynu chłodzącego

Bardzo wydajna obróbka materiałów hybrydowych z doskonałą precyzją

Szerokie otwarcie
drzwi dla łatwego
dostępu

Dodatkowe miejsce do
przechowywania narzędzi

• Inteligentna konstrukcja gwarantuje stabilność
i odporność na przemieszczanie się
• Niezwykle wytrzymały i precyzyjny: łożysko
hybrydowe, wrzeciono o wysokiej wydajności
i wysokiej częstotliwości (100 000 rpm)
• Układ napędowy osi-A zapewnia maksymalną
stabilność

| Elastyczność
W pełni wszechstronny
• Modularny, elastyczny i wszechstronny system
• Obejmuje szeroki zakres wskazań:
‒‒ Inlays, onlays, licówki, niestandardowe
łączniki indywidualne, korony Variobase™,
korony na bazie Ti
• Dzięki szerokiej gamie materiałów
‒‒ Ceramika hybrydowa, kompozyty, ceramika dwukrzemowo-litowa, żywice, łączniki
indywidualne
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| Wydajność
Wrzeciono o super wysokiej częstotliwości
Kompaktowa konstrukcja zapewnia stabilność
maszyny i odporność na przemieszczanie się
pomimo niewielkich rozmiarów.

Zintegrowany system chłodzenia wodą o pojemności
3 litrów

• Innowacyjna technologia szlifowania zmniejsza
czas przetwarzania nawet o 60%
• Zmienny uchwyt materiału ze zintegrowanym
uchwytem na narzędzia
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STRAUMANN® ANGLED SOLUTION (AS) SYSTEMY ROZWIĄZAŃ KĄTOWYCH

Optymalne osie protetyczne dla prac
przykręcanych – więcej opcji i elastyczności
| Elastyczność
• Wskazania w przednim i tylnym odcinku
• Pojedyncze zęby, złożone odbudowy
wielopunktowe
• Wszystkie platformy implantów z poziomu
tkanek i kości (TL, BL i BLT)
• Protokoły konwencjonalne lub cyfrowe

| Estetyka
• Nachylenie kanału do 25°, aby umożliwić estetyczne wykonanie prac przykręcanych
• Mała średnica kanału, pozwala na pozostawienie
większej ilości miejsca dla odbudowy i ograniczenie ryzyka odprysków ceramiki

| Łatwość użycia
• Jeden wkrętak do wszystkich platform Straumann®
• Prosty proces z cementowaniem zewnątrzustnym
• Prosty dostęp dla procedur rewizyjnych

Korzyść #4
NIEZAWODNOŚĆ
Niezawodność koron produkowanych cyfrowo została
potwierdzona. Twoje możliwości również.
Rozwój Twojej praktyki bez ryzyka to główny powód, dla którego miałbyś wybrać Straumann® CARES®
Digital Dentistry. Dzięki udokumentowanej liczbie ponad 17 milionów implantów sprzedanych na całym
świecie, światowa renoma firmy Straumann w zakresie jakości zapewnia praktyczne rozwiązania, które
podążają za ewolucją cyfrowej stomatologii.

>
>
>
>
>
>

Nie są wymagane żadne uaktualnienia ani opłaty licencyjne
Otwarte standardy łączności i swoboda
Niezawodna, przewidywalna precyzja
w szerokim zakresie wskazań
Ponad 60 lat doświadczeń

“Fakt, że CARES® wywodzi
się ze Straumanna był
dla nas wystarczający.
Wiedzieliśmy, że będzie to
produkt wysokiej jakości.”
		

Jakość, oryginalne komponenty wyposażenia

– Dr Jin Ha Joung
Ridgewood Dental
Associates

Gwarancja Straumann® na wszystkie oryginalne części

Cyfrowe staje się proste: ODBUDOWA

| Oryginalny
• Precyzyjne osadzenie odbudowy
przy użyciu oryginalnych połączeń
firmy Straumann

Twoje rezultaty są tak dobre, jak Twoje materiały. W pełni skrystalizowana ceramika
szklana n!ce® zapewnia doskonałą estetykę.
•	Po prostu frezowanie, polerowanie i osadzanie - eliminuje koszty i opóźnienia
wynikające z krystalizacji, oszczędzając do 30 minut
•	Naturalny wygląd, gładkie wykończenie powierzchni i stopnia na wysoki połysk
•	Doskonałe właściwości mechaniczne (350 ± MPa)
• Precyzyjne dopasowanie i przetwarzanie
•	Łatwa personalizacja, w tym barwienie i glazura

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz na stronie www.schmidt-dental.pl
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•	C14 wielkoformatowe bloczki do frezowania dostępne w wielu odcieniach
•	A14 bloczki do frezowania koron opartych na implancie
21

Korzyść #5
ROZWÓJ PRAKTYKI
W branży, w której 27% lekarzy cierpi
z powodu niewystarczającej liczby pacjentów,
nieustanny rozwój jest warunkiem przetrwania.
Ogromnym atutem Twojej praktyki będą bez wątpienia prace cyfrowe.
Stomatologia cyfrowa Straumann® CARES® może pomóc Ci w zdefiniowaniu ścieżki rozwoju dzięki prostym rozwiązaniom.

Przygotuj się na odmianę
Rozwiązania cyfrowe Straumann® CARES® mogą stać się punktem wyjściowym do rozwoju Twojej praktyki, dzięki
uproszczeniu procedur.
Straumann® CARES® pozwoli Ci zaoferować cyfrowe uzupełnienia w stomatologii jednego dnia, które zachwycą
pacjentów i zwiększą Twoją wydajność – wszystko za mniej niż inne systemy.
Ale przede wszystkim, ze Straumannem już nigdy nie będziesz sam.

>
>
>
>

Wyjątkowa dbałość o dostawy
Dedykowani specjaliści od sprzętu oraz demonstracji
Szkolenia oraz nieustanne wsparcie
Najlepsza gwarancja produktowa Straumann

Skontaktuj się z nami już dziś!

ABC WZROSTU CYFROWEJ PRAKTYKI
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DODAJ nowe usługi

CARES® pozwala wykonywać więcej przypadków w odcinku bocznym, zwykle wykonywanych

i strumienie przychodów

w laboratoriach, oferując szerszy zakres usług: wkłady, nakłady, licówki, korony i wiele innych.

ZBUDUJ lojalność pacjenta

CARES® zapewnia wygodę i zaawansowane technologicznie doświadczenie potrzebne do

i rekomendacje

pozyskania i utrzymania kolejnego pokolenia pacjentów.

SKRÓĆ czas oczekiwania na

CARES® zmniejsza czas obróbki uzupełnień – możesz umawiać więcej pacjentów i łatwiej

odbudowę i zwiększ wydajność

zarządzać przypadkami, bez konieczności zatrudniania kolejnych osób.
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Straumann® – światowy złoty standard w implantologii i stomatologii estetycznej
Straumann® oznacza szwajcarską jakość premium, precyzję i pionierską innowację w stomatologii, wspartą przez największą
światową sieć naukową. Jako niekwestionowany lider w dziedzinie implantologii dostarczamy innowacje, które są uznawane za
wzorce branżowe i przełomowe postępy technologiczne poparte długofalowymi dowodami naukowymi.

STRAUMANN GROUP - FAKTY:

sekunda
Pracowników
na całym
świecie

Producent
implantów
na świecie

Kontaktów
klientów
każdego dnia

Klientów

Przeszkolonych
Krajów
lekarzy
(poprzez 41
od czasu
oddziałów firmy)
powstania firmy

Ktoś, gdzieś jest
obecnie leczony
za pomocą
produktów z
Grupy Straumann

Z siedzibą w Bazylei, w Szwajcarii, Grupa Straumann zatrudnia około 5000 osób na całym świecie. Nasze produkty, rozwiązania i usługi są dostępne w ponad 100 krajach za pośrednictwem szerokiej sieci dystrybutorów
i partnerów dystrybucyjnych, w tym globalnych marek Straumann®, Neodent®, Medentika®, innych w pełni
lub częściowo własnych firm partnerskich, takich jak ClearCorrect™ oraz botiss biomaterials.

Schmidtdental

+48 58 341 45 79
biuro@schmidt-dental.pl
www.schmidt-dental.pl

