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Straumann® DenToGo™
Ponieważ nie zawsze 
możesz być przy 
swoim pacjencie.
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The Straumann® Virtual Clinic  
– smak przyszłości.                   

DenToGo™ to rewolucyjne oprogramowanie na table-
ty i smartfony, oparte na sztucznej inteligencji, opra-
cowane, aby pomóc Tobie jako lekarzowi podczas le-
czenia Twojego pacjenta, od pierwszej wizyty, przez 
kolejne jego fazy, aż po zakończenie leczenia.

DenToGo™ oferuje innowacyjne oprogramowanie umożliwiające 
lekarzom podniesienie komfortu pacjentów oraz zaangażowanie 
ich w potencjalne leczenie. Pozwala ono na inne wykorzystanie 
czasu spędzonego przy fotelu, optymalizując sesje konsultacyjne 
i zwiększając efektywność praktyki. Spersonalizowana opieka  
w gabinecie i poza nim oznacza, że możesz skupić się na potrze-
bach swoich pacjentów podczas konsultacji na żywo. 

Motywuj swoich pacjentów za pomocą symulacji 3D, mając natych-
miastowy podgląd ich uśmiechu podczas leczenia i po nim. Pacjenci 
mogą zobaczyć w jaki sposób ich uśmiech się zmienia, co zwiększa 
ich motywację i zaangażowanie w leczenie, a Ty monitorujesz jego 
postępy w dowolnym miejscu i czasie. Twoi pacjenci mają pełną 
swobodę i spokój, ciesząc się wyjątkową, indywidualną opieką. 

ESTETYKA
Natychmiastowy podgląd 

uśmiechu pacjentów podczas 
leczenia i po nim.

ELASTYCZNOŚĆ
Zoptymalizuj swoje konsultacje 
i bądź w kontakcie z pacjentami 

w dowolnym miejscu i czasie.

INNOWACYJNOŚĆ
Rewolucyjne rozwiązania oparte na sztucznej 

inteligencji, do zdalnego monitorowania  
leczenia Twoich pacjentów.

Dzisiaj leczenie ortodontyczne to nie tylko czas spędzo-
ny w praktyce. Dzięki najnowocześniejszej technologii 
możesz komunikować się ze swoimi pacjentami w do-
wolnym miejscu i czasie.
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1. VITALS CHECKVitals Check –  
zwiększenie konwersji pacjentów.

Pierwszym krokiem w DenToGo™ jest kontrola Vitals Check. Wstępna ocena na miejscu w zakresie 
zdrowia jamy ustnej pacjenta i zaleceń dotyczących jego leczenia. DenToGo™ pozwala zoptymalizo-
wać czas konsultacji w Twojej praktyce. Możesz pomóc pacjentom w podejmowaniu decyzji odnośnie 
leczenia za pomocą najnowszej technologii. Zaskocz swoich pacjentów innowacyjną technologią AI, 
która pozwoli im zaakceptować i przyśpieszyć plan leczenia.

OPTYMALIZUJE CZAS KONSULTACJI –  
USPRAWNIA CZAS WYMAGANY PODCZAS WSTĘPNEJ OCENY PACJENTA

Podczas 2-minutowego skanowania za pomocą 
smartfona lub tabletu:
 ѹ Możesz wykonać szybki skan twarzy i zębów pacjenta
 ѹ Obraz 27 sytuacji klinicznych

Dokonaj natychmiastowej oceny: 
 ѹ Okluzji
 ѹ Stłoczenia
 ѹ Odstępów
 ѹ Uzębienia
 ѹ Stanu przyzębia

POMÓŻ SWOIM PACJENTOM W PO-
DEJMOWANIU DECYZJI W OPARCIU   
O NAJNOWSZE TECHNOLOGIE
 ѹ Raporty w czasie rzeczywistym 
 ѹ Obserwacje kliniczne 
 ѹ Możliwości leczenia

ZACHWYĆ SWOICH PACJENTÓW       
ZA POMOCĄ TECHNOLOGII AI

 ѹ Skrócony czas przy fotelu
 ѹ Bezpieczne udostępnianie informacji
 ѹ Obiektywne i kompleksowe raportowanie

Wszystkie opcje leczenia można bezpiecznie udostępnić pacjentowi i zapisać na jego koncie.

Obserwacje poczynione podczas konsultacji można dosto-
sować do indywidualnych planów leczenia. Są one uporząd-
kowane według kategorii klinicznej i sklasyfikowane według 
złożoności przypadku. 
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2. MY SMILE

Zmotywuj swoich pacjentów do podjęcia leczenia 
dzięki natychmiastowemu podglądowi ich uśmiechu 
podczas i po leczeniu, w oparciu o najnowocześniej-
sze technologie.

ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ  
TECHNOLOGIĄ

ŚWIETNY SPOSÓB, ABY PRZEKONAĆ 
TWOICH PACJENTÓW DO LECZENIA 
ORTODONTYCZNEGO

Zwiększ ilość pacjentów orto w swojej prak-
tyce
 ѹ Zdjęcie symulacji wyniku leczenia na podstawie 

faktycznej konfiguracji ClearCorrect 
 ѹ Motywuj swoich pacjentów dzięki bezpośredniemu 

podglądowi ich uśmiechu podczas i po leczeniu

Przed leczeniem orto Po leczeniu orto (symulacja)Pomóż swoim pacjentom w podej-
mowaniu właściwych decyzji. 
 ѹ Wykonaj szybki skan twarzy i zębów 

pacjenta podczas 2-minutowego skano-
wania

 ѹ Natychmiastowa symulacja zdjęć za   
pomocą smartfona lub tabletu

My Smile – profil 
ortodontyczny

Przed leczeniem orto

Po leczeniu orto (symulacja)
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3. MONITORING

KONSULTUJ 
SWOICH PACJENTÓW
Bądź w kontakcie z pacjentami 
w dowolnym miejscu i czasie na 
skalę, o jakiej nigdy nie myślałeś, 
że to możliwe.

UMOCNIJ 
SWÓJ ZESPÓŁ
Zoptymalizuj pracę swojego ze-
społu, planuj zabiegi z wyprze-
dzeniem, aby zapewnić pacjen-
tom jak najlepszą opiekę.

SPERSONALIZOWANA 
OPIEKA
Zapewnij swoim pacjentom 
natychmiastową informację 
zwrotną, gdziekolwiek się znaj-
dują.

Monitoring – zdalne monitorowanie 
leczenia i zaangażowania pacjenta 
sterowaną technologią.
Wybór DenToGo™ jest jak budowanie wirtual-
nego rozszerzenia Twoich usług bezpośrednio 
w smartfonie pacjenta. DenToGo™ pomaga Ci 
kontaktować się z pacjentami, monitorować  
i kierować ich leczeniem, optymalizując prze-
bieg pracy Twojego zespołu.

Zaskocz swoich pacjentów raportami leczenia w czasie rzeczywistym.  
DenToGo™ dostarcza pełen harmonogram ich leczenia. Pacjenci mogą 
śledzić, jak daleko posunęło się leczenie, porównując swoje poprzednie 
zdjęcia, a także uzyskać dostęp do wcześniejszej komunikacji. 

Skonfiguruj  
monitoring DenToGo 
Wybierz informacje, które chcesz 
otrzymywać z ponad 120 klinicznych 
opcji zawartych w DenToGo™. 
Skonfiguruj komunikaty i instrukcje 
oparte na technologii dla swoich 
pacjentów i zespołu.

Aplikacja do monitorowania 
leczenia w domu
Za pomocą swojego smartfona pacjenci 
są przeprowadzani przez skanowanie 
DenToGo™, wykonując serię zdjęć we-
wnątrzustnych z wybraną przez Ciebie 
częstotliwością. Ponieważ DenToGo™ 
jest zainstalowany na smartfonie 
pacjenta, mogą oni wykonywać skany 
DenToGo™ wszędzie tam, gdzie jest im 
wygodnie.

Inteligentna analiza obrazu
DenToGo™ łączy w sobie zaawansowane 
algorytmy wraz z klinicznymi wskazówka-
mi, aby wyodrębnić informacje pochodzą-
ce ze skanów DenToGo™. W zależności od 
ustawień monitorowania DenToGo™ Twoi 
pacjenci będą otrzymywać powiadomie-
nia, które są istotne klinicznie i ważne dla 
nich podczas całego leczenia.

Zwiększ zaangażowanie 
pacjenta
Po każdym skanie DenToGo™. Twoi pa-
cjenci otrzymają z systemu indywidualną 
informację zwrotną, dostosowaną do ich 
leczenia. Każda wiadomość jest spersonali-
zowana przez Ciebie i może być dostarcza-
na w nieograniczonej liczbie odmian. Twoi 
pacjenci otrzymują od Ciebie odpowiednią 
poradę we właściwym czasie.

Zbuduj pewny siebie zespół
Instrukcje zespołu są dopasowane do 
wiadomości wysyłanych do pacjentów. 
Ustalone przez Ciebie instrukcje pomogą
Twojemu zespołowi ustalić priorytety
zadań, aby zachować kontrolę nad przebie-
giem leczenia. Twoi pacjenci będą cieszyć 
się płynnym, bezproblemowym leczeniem 
na każdym etapie.
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Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem  
Straumann lub odwiedź: 
www.straumann.com

Smile Guard –  
zapewnia stabilność  
po przeprowadzonym leczeniu.
Pomóż swoim pacjentom zminimalizować 
ryzyko regresji i ciesz się wygodą prostego 
oraz skutecznego monitorowania sytuacji 
po leczeniu. Spokój ducha dla Ciebie i Twoich 
pacjentów.

STWÓRZ SWOJĄ  
POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA
 ѹ Zeskanuj pacjenta po leczeniu
 ѹ Skonfiguruj protokół Smile Guard
 ѹ Twoi pacjenci otrzymają  

powiadomienia DenToGo™ 
 ѹ Przemieszczanie się zębów i zdrowie jamy  

ustnej są analizowane automatycznie

CIESZ SIĘ PROSTYM I SKUTECZNYM 
MONITOROWANIEM 
Skonfiguruj automatyczną reakcję na 
potencjalne wykrycie nawrotu lub wybierz 
funkcję ostrzeżenia, abyś mógł proaktywnie 
zdecydować o kolejnym sposobie działania
 ѹ Pozwala być proaktywnym
 ѹ Zapewnia spokój Tobie i Twoim pacjentom

4. SMILE GUARD
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• Innowacja: rewolucyjny pakiet rozwiązań opartych  
na sztucznej inteligencji do konsultacji w praktyce  
i zdalnego monitorowania leczenia

• Elastyczność: optymalizuj czas konsultacji i interakcji  
z pacjentami w dowolnym miejscu i czasie

• Estetyka: generuj natychmiastowe podglądy uśmiechu  
pacjentów podczas leczenia i po nim

Pozostań w kontakcie  
ze swoimi pacjentami.

Schmidtdental Szymanowskiego 2 
80-280 Gdańsk 

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


