3shape
CAD CAM ordinační řešení
I

Dentální svět je digitální
a Vy?
Ordinace

100 % pacientů preferuje digitální otisk

II

Komfort pro pacienty a stomatologa

Úspora času a peněz

Efektivní a přesná práce

Široké možnosti produkce

Naše reference
„Zatím jej používáme na ortodontické modely, které se nám nyní nehromadí v ordinaci,
zabírají pouze nějakou paměť počítače
a ZP je hradí stejně jako modely sádrové.
S plánováním léčby začínáme, ale opět jde
bez jakýchkoliv pochyb o úsporu času a odpadá přenášení karet a modelů. Standardem
je skenování chrupu pacientů před sejmutím
a zhotovení retence ze zlatého retainerového
drátu, který se pro pacienty připraví v laboratoři, což je pro pacienta komfortní řešení.
Chystáme se na nepřímé lepení ortodontických zámků a fóliová neviditelná rovnátka.
Ještě je vhodné zmínit neošetřitelné malé
pacienty, kteří odmítají otisk, ale fotit zuby si
nechají. Následně na modelech můžeme v
laboratoři zhotovit rovnátka. Zakoupení scanneru byla dobrá investice.“
MUDr. Gabriela Bartheldiová,
Pardubice

„Intraorální skener 3shape TRIOS plní v mé
ordinaci zásadní funkci jako první stupeň digitalizace. Práce se skenerem je velmi rychlá
a snadná. V porovnání s jinými skenery je
práce mnohem jednodušší zejména díky
automatickému odstraňování nechtěných
struktur. Mezi výhody TRIOSu 3shape patří
jeho hmotnost a rozměry, verze „wireless“
navíc nabízí velmi jednoduchou manipulaci
a možnost přenášení mezi více ordinacemi.
Již více než 10 let skenujeme a otiskovací
hmoty máme jen v záloze. Těžko si dovedu
představit návrat do minulosti. Digitalizace je
nezbytným krokem vývoje v moderní stomatologii a skener 3shape TRIOS je rozhodně
dobrá volba“.
MUDr. Petr Hajný, One Visit Dentistry
Praha

„Dlouhou dobu jsem nad pořízením skeneru
3Shape váhala, ale vzhledem k tomu, jak
doba rychle pokračuje vpřed, tak mi byla
celá myšlenka čím dál tím bližší. V současné
době mám skener v ordinaci již jistou dobu a
mohu rozhodně říci, že této investice nelituji.
Skener ordinaci přinesl nejen zmenšení
nákladů v rámci používaných materiálů,
ale také jistý punc modernosti a záznamů
stavů pacientů, kteří si často neuvědomují,
jaký byl jejich stav před ošetřením či výkony.
Nejsou to však pouze klady v samotné práci,
co skener přináší, ale musím vyzdvihnout
i jeho snadné ovládání a intuitivnost celého
procesu. Skvěle funguje taktéž propojení s
3Shape laboratořemi, kdy odpadá přemíra
papírování a vše je řešeno elektronickou formou. Osobně musím složit taktéž pochvalu
a poděkování týmu, který se o provoz a zavedení skenerů ve firmě Dentamed stará, neboť za pouhé odpoledne mi bylo vysvětleno
vše nutné a s dalšími dotazy není problém se
na tým - pana Kodalíka, obrátit. Jednoduše
mohu koupi skeneru 3Shape pouze a jenom
doporučit.“
MUDr. Pavla Hrušková,
Litoměřice

„Za moji ordinaci mohu říci, že jsme se skenerem TRIOS maximálně spokojeni. Konečně se blížíme tomu, že budeme mít ordinaci
bez otiskování, což doufám naši pacienti
ocení. Dále se zbavíme obrovského množství
modelů, které jsme museli dříve archivovat
po dobu 5 let. S dodáním a zaškolením od
firmy Dentamed jsme byli maximálně spokojeni.“
MUDr. Sylva Saifrtová,
Litoměřice
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Komfort
ovládání
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TRIOS Treatment
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TRIOS Patient
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Detekce
barvy zubů

Intraorální
kamera

Propojení více
zařízení

Umělá
inteligence

TRIOS Patient
Specific Motion

Představení produktů TRIOS
TRIOS 3 Basic
Digitální otisk

TRIOS 3
Ortodoncie a implantologie

Vstup do světa CAD/CAM
‣
‣
‣
‣

černobílé nebo barevné skenování
export otevřených dat .stl
odesílání do laboratoře
detekce barvy zubu

Nové možnosti skenování
‣
‣
‣
‣

barevné skenování
export otevřených dat .stl
odesílání do laboratoře
detekce barvy zubu

doplňkové softwarové aplikace
vlastní výroba
✚ možnost bezdrátové verze
✚ ortodoncie, implantologie
✚
✚

TRIOS 4
Diagnostika

Komplexní diagnostický nástroj
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

barevné skenování
export otevřených dat .stl
odesílání do laboratoře
detekce barvy zubu
doplňkové softwarové aplikace
vlastní výroba
možnost bezdrátové verze
ortodoncie, implantologie

diagnostika interproximálních
kazů
✚ diagnostika povrchových kazů
✚
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Vstupte do světa CAD/CAM
s TRIOS Basic
Umělá
inteligence
skenování

Export
stl. dat

Detekce
barvy zubů

Černobílé
skenování

Barevné
skenování

TRIOS 3 Basic nabízí stejnou technologii skenování jako všechny ostatní modely TRIOS 3. Je zde
možnost exportu souborů .stl, které následně můžete zasílat do všech digitálních laboratoří. TRIOS 3
Basic přichází s jedinečnými funkcemi jako je Ai (odstraňuje nepotřebné měkké tkáně při skenování,
což usnadňuje skenování), nebo měření reálných barev a odstínů. Nezahrnuje však doplňkové aplikace jako jsou TRIOS Patient Monitoring, TRIOS Treatment Simulator, Smile Design a ortodontické
softwary. TRIOS 3 Basic lze vždy upgradovat na model TRIOS 3, který již tyto aplikace umožňuje.
K variantě Pod je vždy potřeba dokoupit PC certifikované společností 3shape.
Roční licence TRIOS 3 Basic: 38 478 Kč
Doporučená cena od: 432 878 Kč

4

Posuňte možnosti skenování
s TRIOS 3
Umělá
inteligence
skenování

Export
stl. dat

Detekce
barvy zubů

Barevné
skenování

Možnost
vlastní
produkce

Doplňkové
aplikace

Bezdrát.
provedení

První bezdrátový intraorální skener na světě ... a mnohem víc než jen digitální otisk. TRIOS 3 Vám
umožní jít ve skenování mnohem dále pomocí dalších nástrojů pro komunikaci s pacienty a širokou
škálou vlastních výrobních možností, které zajistí, že Váš skener poroste stejně jak poroste Vaše
praxe. Zahrnuje doplňkové aplikace jako jsou TRIOS Patient Monitoring, TRIOS Treatment Simulator,
Smile Design. Můžete získat vlastní výrobní možnosti s celou řadou doplňkového softwaru TRIOS,
který umožní růst vašeho podnikání a nabídne atraktivní služby. K variantě Pod je vždy potřeba dokoupit PC certifikované společností 3shape.
Roční licence TRIOS 3 Basic: 51 304 Kč
Doporučená cena od: 862 549 Kč
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Od skenování po diagnostiku kazů
s TRIOS 4
Umělá
inteligence
skenování

Export
stl. dat

Detekce
barvy zubů

Barevné Možnost vlastní Doplňkové
skenování
aplikace
produkce

Bezdrátové
provedení

Detekce interDetekce
prox. kazů
povrch. kazů

Inteligentní
koncovka

Intraorální skenovací řešení TRIOS 4 umožní posunout stomatologii za zaběhlé hranice.
Nový model TRIOS 4 kombinuje zavedenou špičkovou technologii skenování s průlomovou diagnostickou technologií, která pomůže detekovat povrchové i interproximální kazy. Není třeba žádné další
skenovací zařízení. TRIOS 4 má zabudovanou fluorescenční technologii, která pomáhá při identifikaci
možných kazů. Inteligentní smart koncovká pomůže při identifikaci možných interproximálních kazů,
které nejdou rozpoznat okem a to vše bez jakéhokoliv škodlivého záření. K variantě Pod je potřeba
dokoupit PC certifikované společností 3shape.
Roční licence TRIOS 3 Basic: 51 304 Kč
Doporučená cena od: 1 032 493 Kč
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Akční nabídka
TRIOS 3 Basic Mono
a HP Z Book
Umělá
inteligence
skenování

Export
stl. dat

Detekce
barvy zubů

Černobílé
skenování

499 800 Kč
včetně DPH
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Srovnání produktů TRIOS
Srovnání modelů

TRIOS 4

TRIOS 3

TRIOS 3 Basic

Generace skeneru

4. generace

3. generace

3 generace

☑

☑

☑

Přesnost 3shape

☑

☑

☑

Reálné barvy a měření odstínu

☑

☑

☑

Připojení

Bezdrátové a drátové

Bezdrátové nebo drátové Drátové

Uchycení

Pen

Pen

Pen

Koncovka Smart

☑

Není dostupné

Není dostupné

☑

Není dostupné

Není dostupné

☑

☑

Upgrade na TRIOS 3

☑

☑

Upgrade na TRIOS 3

☑

☑

Upgrade na TRIOS 3

☑

☑

Upgrade na TRIOS 3

Volitelné

Volitelné

Volitelné

Ai (umělá inteligence)

Diagnostika kazu
TRIOS Patient Monitoring
TRIOS Treatment Simulator
TRIOS Smile Design
TRIOS Patient Specific Motion
App In-house: Design Studio, Implant St.,
Clear Aligner Studio, Splint Studio, atd.
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Přehled modelů TRIOS

Připojení

Provedení

TRIOS 4

Bezdrátové a pomocí kabelu

Pod / Move

TRIOS 3

Bezdrátové nebo pomocí kabelu

Pod / Move / Cart

TRIOS 3 Basic

Drátové

Pod / Move / Cart

Software 3shape TRIOS
Pro ordinaci a laboratoř

Software pro plánování a design

Běžná cena
Roční licence

Patient Monitoring

zdarma
Zobrazuje pacientům minutový pohyb dentálního statusu nebo pokrok v ošet- součástí
licence
ření. Software je zdarma součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic).

Treatment Simulator

Zobrazuje pacientům výsledky ortodontického ošetření. Software je zdarma
součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic).

zdarma
součástí
licence

Smile Design

zdarma
Software pro tvorbu digitálního úsměvu a vytvoření reálného obrazu úsměvu součástí
pacienta. Software je zdarma součástí licence TRIOS (neplatí pro TRIOS Basic). licence

Implant Planner

Software pro protetické zavádění implantátů a plánování postupu ošetření.
Software Planner může být kdykoliv upgradován na Studio apps (v rámci
stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner).

Orthodontic Planner

Software pro ortodontickou analýzu, diagnózu a plánování ošetření. Software
Planner může být kdykoliv upgradována na Studio apps (v rámci stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner) a zakoupen kdykoliv.

Aplikace pro plánování, design a výrobu
Design Studio

Kompletxní software pro one visit dentistry. Celý pracovní postup během
jednoho dne. TRIOS skenování, snadná modelace a následné frézování na
integrovaných frézkách.

Implant Studio

Proteticky řízené plánování implantátů. Vlastní design chirurgických šablon
I protetických prací tentýž den. Výroba komponentů in-house nebo odeslání
partnerovi přes .stl export.

Clear Aligner Studio

Celý pracovní postup během jednoho dne - ortodontická analýza, vyšetření a
zahájení léčby pomocí neviditelných rovnátek.

Indirect Bonding Studio

Celý pracovní postup během jednoho dne - ortodontická analýza,
vyšetření a zahájení léčby pomocí nepřímého lepení zámků.

32 065 Kč
4 810 Kč

32 065 Kč
12 826 Kč

Běžná cena
Roční licence
144 293 Kč
12 826 Kč

144 293 Kč
12 826 Kč

80 163 Kč
19 239 Kč

80 163 Kč
19 239 Kč
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Licence 3shape TRIOS
Licence zdarma 1. rok
při zakoupení systému
TRIOS a se slevou
až 20 % na 5 let.
Licence

Ušetříte

1 rok

Zdarma

2 roky

Sleva 5 %

3 roky

Sleva 10 %

4 roky

Sleva 15 %

5 let

Sleva 20 %

V rámci licence získáte
zdarma software Patent
Monitoring a Treatment
Simulator.
Software

Název

Patient Monitoring

Zobrazuje pacientům
minutový pohyb dentálního statusu nebo pokrok
v ošetření

Treatment Simulator
Ukazuje pacientům
výsledky ortodontického
ošetření.

Další výhody
Neomezený přístup k updatům

Součástí licence je neomezený přístup k updatům umožňující Váš systém 3shape TRIOS
udržovat neustále aktuální, s nejnovějšími pomůckami
a indikacemi.

Vzdělávací semináře

Již od prvního dne používání jsou Vám k dispozici odborníci k dispozici s radami. Pro každého uživatele pořádá 3shape Academy a její partneři pravidelné vzdělávací semináře
zaměřené na používání systému včetně užitečných praktických rad.

Podpora CAD CAM CLUBu

CAD CAM CLUB je platforma přinášející informace, zkušenosti a praktické dovednosti
všem, koho digitální technologie ve stomatologii zajímají a baví. Je to platforma komunity
zkušených i budoucích uživatelů CAD/CAM a slouží pro setkávání, sdílení informací, výměnu zkušeností, volbu vhodné technologie, materiálů a postupů včetně výroby vzorových
prací tak, aby CAD/CAM řešení bylo plně funkční, profitabilní a přineslo časovou úsporu
lékaři či zubnímu technikovi.
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Sestavte si svůj TRIOS
Podle Vašich finančních možností

Skener

TRIOS 4

TRIOS 3

TRIOS 3 Basic

TRIOS 4 Wireless

TRIOS 3 Wireless

TRIOS 3 Basic Mono

Uchycení

Pen

Provedení

Pod

Move+

Software

Design Studio

Implant Planner

Orthodontics Planner

Clear Aligner Studio

Implant Studio

Indirect Bonding Studio

Počítač

Dell Precision 15

Dell Alienware 17

HP Z Book

Licence

1. rok zdarma

2 roky

4 roky

3 roky

5 let

Váš
TRIOS
balíček
obsahuje

členství v CAD CAM CLUBU
podpora (1 rok)

Prodloužená záruka
navíc 2 roky

Poznámky

záruka (1 rok)
expresní výměna (1 rok)
balíček koncovek
3D a barevná kalibrace

Zákazník

Změna vyhrazena. Pro aktuální cenovou nabídku se vždy informujte u CAD/CAM specialisty Dentamed.
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Intraorální skener
3shape TRIOS 4 / TRIOS 3
Software 3shape
Design Studio
Frézovací jednotka
Ivoclar Programill One
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Přemýšlíte o vlastní
CAD/CAM laboratoři?
Zeptejte se nás.
,,Dlouho jsem rozmýšlel nad investicí do CAD/CAM technologií a až po této zkušenosti jsem byl překvapen, jak můžou
pracovat stroje rychleji a efektivněji než lidé. S produkty firmy
AmannGirrbach pracuji relativně krátkou dobu, ale mohu
říci, že kvalita jejich materiálů je více než uspokojivá.
Hledal jsem výrobce s kvalitními produkty a podporou,
což se mi podařilo.“
MUDr. Václav Pelíšek

III

IV

Dentamed (ČR), spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3

David Kodálík
produktový specialista CAD/CAM pro ordinace

tel.: +420 266 007 111 / fax: +420 266 007 199
e-mail: info@dentamed.cz

tel.: +420 725 644 702
e-mail: david.kodalik@dentamed.cz

www.dentamed.cz

www.dentamed.digital

