Straumann® Original

POPROSZĘ ORYGINAŁ!
Szwajcarska jakość czy tańsze zamienniki?

Dlaczego zawsze należy wybierać
oryginalne komponenty Straumann.

POPROSZĘ ORYGINAŁ!

✓

Kompatybilny nie znaczy Oryginalny

Zamiennik jest zawsze gorszy
od oryginału, gdyż sekret tkwi
w perfekcyjnym dopasowaniu
✓ Wyłącznie Straumann zna dokładne wymiary, tolerancje

Łącznik oryginalny

oraz skład produkowanych przez siebie implantów,

Straumann

w związku z czym może zapewnić idealne połączenie
pomiędzy implantami oraz odpowiadającymi im
komponentami protetycznymi.

✓ Wysoce precyzyjny system wytwarzania oraz niezwykle
restrykcyjny proces kontroli, gwarantują niezmienną
i najwyższą jakość wszystkich komponentów Straumann.

✓ Geometria połączeń w systemach implantologicznych
Straumann chroniona jest patentem, a głębokość
zakotwienia łącznika w implancie jest kluczowa dla braku
mikroruchów i wieloletniej wytrzymałości.

Cechy

Zalety

Łączniki innych
producentów
lub lokalnych centrów

1 Stożkowy kształt
główki śruby…

… brak
naprężeń

2 Indeksowana
powierzchnia 1
kontaktu…

… precyzja
i łatwość
osadzania

frezowania

3

2

3 Silny stożkowy
interfejs implantu
z łącznikiem…

4 Głębokie połączenie
implantu z łącznikiem…

KTÓRY PRODUKT WYBRAŁBYŚ DLA SIEBIE?

4

… maksymalnie szczelne
połączenie

… wysoka wytrzymałość

Jakie są Twoje korzyści
ze stosowania oryginalnych
komponentów Straumann?
1. Nieograniczone możliwości

3. Najwyższa jakość poparta wieloletnimi
badaniami
System implantologiczny Straumann to produkty,
za którymi stoi ponad 40 lat doświadczenia i badań

Dzięki szerokiej gamie łączników standardowych

naukowych. Na przestrzeni tego czasu, implanty

oraz indywidualnych otrzymujesz pełną elastyczność

Straumann oraz odpowiadające im komponenty

w leczeniu każdego przypadku, w zależności od potrzeb

protetyczne udowodniły swoją trwałość i niezawodność

pacjenta oraz Twoich preferencji.

u milionów pacjentów.

Do wyboru masz m.in.:

✓ Łączniki katalogowe Straumann
✓ Łączniki indywidualne Straumann CARES
z centrum frezowania w Lipsku

✓ Straumann Pre-milled do wykonania łączników
indywidualnych przez Twoje laboratorium

✓ Bazy tytanowe Straumann Variobase
do pojedynczych oraz wielopunktowych
rekonstrukcji przykręcanych i cementowanych
i wiele, wiele więcej!

4. Twoje bezpieczeństwo i spokój
Niektóre rzeczy pozostają poza Twoją kontrolą. Nie
zawsze masz wpływ na postępowanie i przestrzeganie
zaleceń pozabiegowych przez pacjentów.
Wybierając oryginalne komponenty Straumann, wiesz
jednak, że zapewniłeś swoim pacjentom produkty
najwyższej jakości nie tylko na etapie chirurgicznym,
ale także na etapie odbudowy protetycznej.
Mniejsze ryzyko komplikacji, oszczędność kosztów
i czasu spędzonego przy fotelu na usuwaniu złamanych
łączników i śrub to większe bezpieczeństwo dla Ciebie i

2. Serwis oraz gwarancja Straumann
Stosując wyłącznie oryginalne komponenty Straumann,
oprócz dożywotniej gwarancji na implanty, otrzymujesz

Twoich pacjentów. Bezcenne!

5. Atrakcyjne ceny

dożywotnią gwarancję na łączniki metalowe, 10-letnią

Różnica pomiędzy oryginalnymi komponentami

gwarancję na łączniki Novaloc oraz 5-letnią gwarancję

Straumann a zamiennikami jest znacząca w jakości

na łączniki ceramiczne.

a niewielka w cenie. Dodatkowo, pracując na

Pamiętaj, że wszystkie gwarancje tracą ważność
w momencie zastosowania części zamiennych!

oryginalnych produktach Straumann możesz korzystać
z bonusów i atrakcyjnych ofert dostosowanych do
Twoich potrzeb.

CZY NAPRAWDĘ WARTO RYZYKOWAĆ?

Jak rozpoznać, że produkt, który
otrzymałeś jest oryginalny?

POPROSZĘ ORYGINAŁ!

Oryginalne łączniki tytanowe Straumann posiadają laserowe

czyli, jak możesz zapewnić pracę z użyciem oryginalnych części

oznakowanie w postaci logo na połączeniu wewnętrznym.

Straumann w komunikacji ze swoim laboratorium.

Symbol ten znajdziesz również na opakowaniach wszystkich
komponentów protetycznych Straumann.

KROK 1

Dzięki temu masz pewność, że praca, którą oddajesz pacjentowi,

Przesyłając do laboratorium zlecenie wykonania pracy

jest oparta na oryginalnych produktach.

protetycznej, umieść na nim naklejkę „POPROSZĘ ORYGINAŁ!”,
którą otrzymasz od Schmidtdental.
POPROSZĘ ORYGINAŁ!

Twój znak jakości Straumann

✓
KROK 2
Laboratorium odsyłając do Ciebie gotową pracę protetyczną,
dołączy

do

niej

kartę

oryginalności

wykorzystanych

komponentów, na której znajduje się numer REF/LOT użytego
produktu. Pamiętaj, aby tę informację wpisać do paszportu
implantologicznego, który przekazujesz pacjentowi.
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Straumann Lifetime
Guarantee®
For your peace of mind.

W TEN SPOSÓB MASZ PEWNOŚĆ, ŻE TWÓJ PACJENT
OTRZYMAŁ PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Straumann® Original

Więcej niż oryginalne
			komponenty.
Podstawa autentycznej jakości.

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z laboratorium, które pracuje
z użyciem oryginalnych komponentów protetycznych Straumann,
wejdź na stronę www.schmidt-dental.pl w zakładkę Partner Labs lub
poproś swojego Territory Manager o rekomendację.

Schmidtdental

