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Straumann & 3Shape 2019 

Zalet Stomatologii Cyfrowej 
prezentacja możliwości skanera 
wewnątrzustnego 3Shape TRIOS

Szczecin, 29 Listopad 2019

TERMIN:   29.11.2019

CZAS TRWANIA: 9:30-16:00

MIEJSCE:  3Shape Poland 
  Południowa 27c, 
  71-001 Szczecin

Uczestnicy  maksymalnie 12 osób

CENA:   500 zł*

* koszt uczestnictwa rozliczony przy 
zakupie produktów cyfrowych

INFORMACJE I ORGANIZACJA:
Rejestracja uczestnictwa prowadzona 
przez firmę Schmidtdental. 
konrad.zajac@schmidt-dental.pl

CELE PREZENTACJI
• Uwolnij potencjał TRIOS w zakresie poprawy akceptacji przypadków, przewi-

dywalności klinicznej i komunikacji w zespole.
• Zapoznaj się i sprawdź najlepsze praktyki cyfrowe.> Poznaj zaawansowane 

procesy skanowania TRIOS.
• Dowiedz się, jak korzystać z nowych aplikacji 3Shape Patient Excitement.
• Zyskaj umiejętność rozwiązywania problemów i unikania typowych błędów 

w cyfrowej stomatologii.

OPIS
Technologia cyfrowa obiecuje zwiększenie akceptacji przypadków, poprawę prze-
widywalności klinicznej, podniesienie realnych doświadczeń naszego pacjenta i 
usprawnienie komunikacji w zespole.

Ale jak właściwie to wszystko się łączy? 
Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą w dziedzinie implantologii, czy protetyki, 
inwestycja w skaner wewnątrzustny TRIOS jest kluczowym pierwszym krokiem 
we wdrażaniu technik cyfrowych w stomatologii. Aby zrealizować jego prawdzi-
wy potencjał, należy nauczyć się łączyć skanowanie wewnątrzustne z innymi pro-
tokołami cyfrowymi, takimi jak fotografia, radiologia i różnorodne rozwiązania 
programowe 3Shape. 

Program ten poprowadzi nowych i obecnych użytkowników skanerów TRIOS, pro-
tetyków / implantologów w zrozumieniu i maksymalizacji potencjału ich inwe-
stycji. Oprócz przeglądu najlepszych rozwiazań cyfrowych, program zagłębi się w 
zaawansowane cyfrowe protokoły przepływu pracy, a także za pomocą nowych 
aplikacji 3Shape Patient Excitement, w tym TRIOS Smile Design, TRIOS Patient 
Monitoring i TRIOS Implant Planer. W programie uwzględnione zostaną również 
rozwiązywanie problemów i unikanie 5 najczęstszych błędów cyfrowych. Uczest-
nicy będą mogli uczyć się w formie dydaktycznej i praktycznej od doświadczonych 
menagerów, trenerów, którzy rozumieją i wdrażają techniki cyfrowe w prywatnych 
praktykach lub w laboratoriach dentystycznych.
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Agenda – 29.11.2019
09:30  Rejestracja & Coffee 

10:00  Prezentacja marki 3Shape 

10:45  Digital workflow - skanowanie 
 oraz przedstawienie możliwości TRIOS

12:00  Lunch (połaczony ze zwiedzanie firmy)

12:45  Digital workflow - warsztaty

14:15  TRIOS Smile Design
 Pokaż przyszłe uśmiechy dzięki Smile Design

14:45  TRIOS Patient Monitoring
 Monitoruj leczenie , śledząc rozwój

15:00  TRIOS Implant Planner & Straumann
 Do protetycznego planowania leczenia
 implantologicznego

15:30  3Shape Communicate™ Straumann Partner Labs.
 Zoptymalizowany przepływ prac

16:00  Zakończenie prezentacji

Wykładowcy

Michał Kawczyński
Sales Manager at 3Shape

Jakub Szymaniak 
CEO at RS-Team

Konrad Zając
Digital Specialist 
at Schmidtdental.



3

Wykładowcy

Rekomendowany hotel na dzień 29-30.11.2019

Silver Hotel Szczecin & Gokart Center
Adres: 

Rondo Imienia Hermana Hakena, 

71-001 SzczecinTelefon: 91 441 25 00

www.silverhotel.pl


