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Oprogramowanie coDiagnostiX™ firmy Straumann Dental Wings to profesjonalne narzędzie do planowania implantolo-
gicznego. Jest idealnym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby cyfrowej implantologii z możliwością planowania optymal-
nej pozycji implantów względem uzupełnień protetycznych oraz do projektowania szablonów chirurgicznych do zabiegów 
w tzw. nawigacji komputerowej. Pomaga stomatologom w zapewnieniu bezpiecznych i przewidywalnych wyników przy 
jednoczesnym zwiększeniu wydajności i produktywności. Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych rozwiązań, coDia-
gnostiX™ ma otwartą architekturę i zawiera wstępnie zainstalowaną bibliotekę implantów, łączników i tulei dla większości 
popularnych systemów implantologicznych. Program coDiagnostiX™ jest dostępny w polskiej wersji językowej. 

Oprogramowanie coDiagnostiX™ wersja “Client”: 11 635 zł
Oprogramowanie coDiagnostiX™ wersja “Producer”: 26 445 zł
Odnowienie licencji w wersji “Client” (raz na rok): 1 586 zł
Odnowienie licencji w wersji “Producer” (raz na rok): 2 645 zł
Opłaty za eksport STL “ClickFee”: 1 = 150 zł lub kup pakiet 20 „ClickFee” aby zapłacić 129 zł za sztukę

Zapoznaj się z wyjątkową ofertą Schmidtdental i skorzystaj z atrakcyjnych bonusów!!!

Klienci, którzy zakupią jedną z trzech przygotowanych opcji coDiagnostiX™, dołączą do warsztatów z nawigacji 
komputerowej prowadzonych przez dr. Krzysztofa Chmielewskiego w dniu 14.09.2019 w Sopocie.

W trakcie tego praktycznego dnia szkoleniowego poznasz:

Teoria: wprowadzenie do zabiegów w nawigacji komputerowej

√   szczegóły pracy z narzędziami do nawigacji komputerowej firmy Straumann
√   praktyczne wskazówki i rady dotyczące przeprowadzania zabiegów w nawigacji
√   cyfrowy przepływ pracy oraz aspekty finansowe

Praktyka: podstawy pracy z systemem coDiagnostiX™

√   instalację oprogramowania i jego aktywację
√   import plików DICOM i STL
√   przygotowanie do planowania (segmentacja, składanie obrazów DICOM i STL, wykreślanie przebiegu nerwu)
√   planowanie pozycji implantów, cyfrowy wax-up i dostępne biblioteki implantów i łączników
√   dobór i planowanie pozycji tulei do wiercenia
√   projektowanie szablonu
√   nawiązywanie połączenia “CaseExchange” i przesyłanie planu leczenia
√   generowanie raportu planowania i procedur chirurgicznych

Wymagania sprzętowe: Każdy z uczestników w trakcie szkolenia powinien mieć ze sobą swój komputer typu laptop PC z 
oprogramowaniem Windows. Na tych komputerach zostanie zainstalowana wersja szkoleniowa programu coDiagnostiX™. 
Aby aktywować oprogramowanie potrzebne są specjalne “klucze zabezpieczające”, które zostaną udostępnione użytkowni-
kom na czas szkolenia. Przy zakupie, tego typu klucz jest dostarczany wraz z oprogramowaniem.

Wybierz jedną z opcji i zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj:

Opcja 1: Kup oprogramowanie coDiagnostiX™ Client w specjalnej cenie 6 980 zł (cena regularna 11 635 zł) 
i otrzymaj bonus: bezpłatny udział w jednodniowym szkoleniu w Sopocie z dr. Krzysztofem Chmielewskim 
o wartości 2 200 zł.

Opcja 2: Kup jeden z przygotowanych pakietów i otrzymaj bonus w postaci programu coDiagnostiX™ 
i szkolenia z dr. Krzysztofem Chmielewskim w Sopocie.

• pakiet Straumann 15 implantów (w jednym zamówieniu)
• pakiet Neodent 40 implantów (w jednym zamówieniu)
• pakiet botiss biomateriały – kup botiss o wartości 17 850 zł (w jednym zamówieniu)

 

Opcja 3: Kup jeden z pakietów implantów i otrzymaj bonus w postaci kasety do nawigacji komputero-
wej, oprogramowania coDiagnostiX™ Client i jednodniowego szkolenia z dr. Krzysztofem Chmielewskim 
w Sopocie.

• pakiet Straumann 35 – kup 35 implantów Straumann w jednym zamówieniu i otrzymaj gratis:
–  kasetę chirurgiczną do nawigacji komputerowej “Straumann Guided”( 13 340 zł)
–  oprogramowanie w wersji coDiagnostiX™ Client (11 635 zł )
–  dzień szkoleniowy (2 200 zł)
                  

• pakiet Neodent 55 – kup 55 implantów Neodent w jednym zamówieniu i otrzymaj gratis:
–  kasetę chirurgiczną do nawigacji komputerowej Neodent (7 927 zł)
–  oprogramowanie coDiagnostiX™ (11 635 zł )
–  dzień szkoleniowy (2 200 zł)

Ważne:
√   Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
√   Na wszystkie powyższe opcje zakupu oferujemy 30-dniowy termin płatności.
√   Aby zapewnić sobie miejsce w warsztatach, już dziś skorzystaj z jednej z powyższych opcji 
 i zarejestruj się pisząc na adres: katarzyna.skura@schmidt-dental.pl
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