Ordinacija
Več kot
150 nas je!

3Shape TRIOS
Najhitrejši, najzanesljivejši in
najpogostejši intraoralni
skener v Sloveniji in po
svetu!

Edini brezžični
skener na trgu!

Powered by

Predstavljamo posodobljen

3Shape TRIOS MOVE+
NAVDUŠUJOČA PROGRAMSKA OPREMA
Posebej prilagojena za delo v ordinaciji in
komunikaciji s pacientom.

PRILAGODLJIVO VODILO
Premaknite zaslon
direktno pred pacienta in
ga vključite v proces
skeniranja in načtovanje
obravnave.

Od sedaj še večji
15.6" HD LCD
zaslon na dotik
ŠTIRI KOLESA Z
INTEGRIRANIMI
ZAVORAMI
Zelo preprosto je
pomikati skener po
ordinaciji, kar je še
posebej koristno v
primerih, ko ima
ordinacija več
ordinacijskih
stolov.

ZMOGLJIV RAČUNALNIK
PRILAGOJEN POSEBEJ ZA
SKENIRANJE omogoča
hiter in tekoč proces
skeniranja.

V primerjavi s Trios MOVE
- večji zaslon
- dodan USB izhod za priklop
miške, tipkovnice...
- dodan Stylus Pen
- možnost povezave na dodaten
zaslon z adapterjem
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Predstavljamo

3Shape TRIOS 4
Pametni
"smart tips"
nastavki

Wireless

Možnost žičnega
ali brezžičnega
priklopa

Dodatni
nastavek
za zaznavanje
kariesa v
medzobnih
prostorih

Izboljšane
baterije za
daljše
skeniranje

Tehnologija zaznavanja kariesa
omogoča hitro ukrepanje in zdravljenje
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3Shape TRIOS Pod
TRIOS 4 Wireless

Najnovejši intraoralni
skener na trgu

TRIOS 3 Wireless

TRIOS Pod

Najpogostejša izbira
uporabnikov

- Enostaven priklop.

- Prenosljiva in praktična rešitev.
- Možnost namestitve na več prenosnikov hkrati.
- Možnost brezžične ali žične povezave.
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3Shape intraoralni skenerji

TRIOS 4 Wireless

Pod

MOVE+

34.900 €

44.700€

(Cena z DDV: 42.578€)

(Cena z DDV: 54.534€)

31.800€

41.600€

(Cena z DDV: 38.796€)

(Cena z DDV: 50.752€)

26.900€

36.700€

(Cena z DDV: 32.818€)

(Cena z DDV: 44.774€)

19.900€

29.700€

(Cena z DDV: 24.278€)

(Cena z DDV: 36.234€)

TRIOS 3 Wireless

TRIOS 3

* TRIOS 3 Basic

- Navedene so priporočene prodajne cene proizvajalca, kontaktirajte nas za predstavitev in individualne ponudbe.
- Letna licenca za prvo leto uporabe je vključena v ceno nakupa, od drugega leta dalje pa
znaša 2.299€ + ddv letno. Po enem letu možnost tudi izbire brez letne licence.
- Cene skenerjev TRIOS 3 Pod in TRIOS 4 Pod ne vključujejo računalnika
* TRIOS 3 Basic  Ne vključuje modulov kot so TRIOS Treatment Simulator, TRIOS Patient Monitoring,
TRIOS Patient Specific Motion in Smile Design.

TRIOS dodatna programska oprema
Dodatni modul

Cena

Letna licenca

TRIOS Design Studio

Celotna zobozdravstveno protetična
oskrba TRIOS skeniranje, enostavno
oblikovanje in rezkanje.

Implant Planner

Za načrtovanje
implantološkega zdravljenja.

4.500€ + ddv

400€ + ddv

1.000€ + ddv

150€ + ddv

4.500€ + ddv

400€ + ddv

2.500€ + ddv

600€ + ddv

1.000€ + ddv

400€ + ddv

2.500€ + ddv

600€ + ddv

Implant Studio

Načrtovanje implantatov in kirurških
vodil z možnostjo 3D tiska bodisi v
neposredni povezavi s
3Dtiskalnikom ali z možnostjo
pošiljanja preko STL izvoza.

Indirect Bonding Studio

Celoten potek dela za ortodontsko
analizo, diagnostični in enodnevni
začetek zdravljenja s posrednim
lepljenjem.

Orthodontic Planner

Za ortodontsko analizo,
diagnostiko in načrtovanje
zdravljenja.

Clear Aligner Studio Celoten
Potek dela za ortodontsko
analizo, diagnostični in
enodnevni začetek zdravljenja z
alignerjem.

Dentalia d.o.o. Ljubljana | cad-cam@dentalia.si | 01 583 77 30

NAVDUŠUJOČE FUNKCIJE!

Registracija griza
že pred brušenjem zob!
Izjemna funkcija, ki izloči težave pri registraciji medčeljustnega odnosa.

Omogoča zajem predstanja (pred brušenjem zob) in registracijo
medčeljustnega odnosa že v tej fazi.

Po brušenju se zgolj doskenira spremenjena področja, kjer se je zobe brusilo.

3Shape program bo ohranil zgornjo in spodnjo čeljust na enaki poziciji.
Izjemno koristno predvsem pri obsežnih protetičnih delih.

3Shape program se posodablja iz tedna v teden in na ta
način vključuje nove koristne funkcije, ki olajšajo delo!

Dentalia vam z lastnim oddelkom za tehnično podporo
zagotavlja takojšnjo strokovno pomoč pri morebitnih izzivih
in vprašanjih.
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Navdušite in motivirajte za zdravljenje s

3Shape Smile Design
Programska oprema, ki naredi obisk pri zobozdravniku zanimiv in zabaven.
Fotografirajte pacienta in v nekaj minutah zagotovite predogled
predvidenega bodočega stanja v ustih po končani obravnavi.

Preverjeno izboljša dialog med zobozdravnikom in pacientom.
Omogoča uporabo fotogtafije v laboratoriju pri oblikovanju.

Fotografiraj

Naredi simulacijo

Uporabi v laboratoriju
pri oblikovanju

Naredite simulacijo premikov zob s

3Shape Treatment Simulator
Prikažite vizijo in predvidene rezultate zgolj
v minuti in na ta način olajšajte pacientu
odločitev za ortodontsko zdravljenje.

Za individualne predstavitve nas kontaktirajte na cad-cam@dentalia.si
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Zagotovljena kakovost
3Shape v svojem oddelku za razvoj v Copenhagnu poleg strojne opreme stalno razvija tudi
programsko opremo in na podlagi izkušenj in predlogov uporabnikov po vsem svetu razvija
številna orodja in funkcije, ki so v pomoč pri dnevni obravnavi pacientov.

Tako vi kot pacient lahko s pomočjo

TRIOS Patient monitoring orodja

spremljate napredek tekom zdravljenja
TRIOS intraoralni digitalni odtisi omogočajo natančno
analizo in spremljanje sprememb, ki se dogajajo v ustih
tekom obravnave z nazornim prikazom v barvah. Na ta
način lahko po potrebi pravočasno ukrepamo in hkrati
vključimo pacienta ter ga motiviramo za sodelovanje.

Poleg registracije griza zajemite tudi
vodenje pri pomikih čeljusti s funkcijo

TRIOS Patient Specific Motion

Funkcija TRIOS Patient Specific Motion omogoča,
da zajamemo natančne in specifične gibe spodnje
čeljusti posameznika in jih uporabimo v analizi
stičnih površin zob pri kasnejšem zdravljenju

Enostavno določite barvo zob s
Analizirajte stične površine in poiščite
kontaktne točke z orodjem Clearance funkcijo Shade Measurement
Orodje Clearance se uporablja tako v ortodontiji kot Pri določanju barve si pomagajte s funkcijo Shade
protetiki z namenom bodisi poiskati kontaktne točke, Measurement tako, da enostavno kliknete na tiste
bodisi zagotoviti dovolj prostora za zobni nadomestek.
točke zob, kjer želite preveriti odtenek barve.

Vsa zgoraj omenjena orodja in funkcije kot so TRIOS Patient monitoring,
Treatment Simulator, TRIOS Specific Motion, Shade Measurement, Smile Design in drugi so
vključeni v TRIOS 3 in TRIOS 4 licenci in za njih ni potrebno dodatno doplačilo.
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3Shape Implant Studio
Rešitev za načrtovanje implantatov v sami ordinaciji.

Skeniranje
Digitalni odtis s
TRIOS skenerjem.

Načrtovanje
Enostavno in
vodeno načrtovanje
implantatov.

Printanje
Oblikovanje in tiskanje
prilagojenih kirurških
vodil v povezavi z
lokalnim ali zunanjim
3D tiskalnikom.

PREDNOSTI DIGITALNEGA NAČRTOVANJA:
- manj stresna obravnava in kirurški poseg tako za pacienta kot kirurga
- manj obiskov in krajše obravnave enega pacienta
- lažja presoja in odločitev o načinu nadaljnjega zdravljenja nadzor nad pomembnimi elementi v načrtovanju (živec, sinus...)
- skeniranje, načrtovanje in oblikovanje v enem samem programu
- kompatibilnost tudi z drugimi intraoralnimi skenerji,
saj ODPRT SISTEM omogoča uvoz DICOM in STL datotek
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3Shape Design Studio
"same day dentistry" rešitev!

Skeniranje

Oblikovanje

Izdelava

Digitalni odtis
s TRIOS skenerjem

Enostavno oblikovanje
prevlek , inlay-ev in drugih
zobno-protetičnih izdelkov
v sami ordinaciji

Odprt sistem:
prosta izbira rezkalne
naprave

PREDNOSTI OBLIKOVANJA V ORDINACIJI:
- takojšnja oskrba pacientov in njihovo zadovoljstvo
- povsem preprosta uporabniku prijazna programska oprema
- popolni nadzor končne oblike zobnega nadomestka
- široka izbira materialov za različne indikacije
- izjemno natančni rezultati in manj komplikacij
- možnost takojšnje ponovitve po potrebi
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3Shape Clear Aligner Studio
Izdelujte lastne ortodontske opornice!

Skeniranje

Načrtovanje

Izdelava

Digitalni odtis
s TRIOS skenerjem

Načrtovanje zdravljenja in
postavitev zob v željeno
stanje

Tiskanje in/ali
globoki vlek folij

PREDNOSTI LASTNE IZDELAVE OPORNIC
- popolni nadzor načrtovanja in izvedbe zdravljenja
- zagotovitev zanesljivih rezultatov
- možnost realne simulacije poteka zdravljenja
- možnost izdelave v lastni ordinaciji
- hitra povrnitev investicije
- možnost takojšnje ponovitve po potrebi
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3Shape Indirect Bonding Studio
Izdelujte lastne ortodontske opornice!

Skeniranje

Načrtovanje

Digitalni odtis
s TRIOS skenerjem

Načrtovanje pozicije
nosilcev in oblikovanje
prenosnika.

Izdelava
prenosnika
Tiskanje prenosnika
v kateremkoli 3D
tiskalniku.

PREDNOSTI IZDELAVE PRENOSNIKOV ZA NOSILCE
- enostavno načrtovanje zdravljenja
- simulacija premikov
- obsežne knjižnice nosilcev in lokov
- izjemen časovni prihranek
- natančno prileganje nosilcev
- hitra povrnitev investicije
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3Shape Ortho - pregled paketov
Analiza, načrtovanje in izvedba zdravljenja!

Orthodontic
Planner

Clear Aligner
Studio

Indirect Bonding
Studio

Korak 1:
Skeniranje

STL output
(Izvoz digitalnega
študijskega modela)

●

●

●

Korak 2:
Simulacija in
prikaz željenega
stanja zob

Simulacija končnega izida zdravljenja

●

●

●

Spremljanje in prikaz napredka

●

●

●

Predogled slik

●

●

●

Virtualna baza

●

●

●

Uvoz 2D slik

●

●

●

Uvoz CBCT DICOM

●

●

●

2D / 3D meritve

●

●

●

Standardne analize (Bolton, Space, etc.)

●

●

●

Prilagojene analize

●

●

●

Vnaprej določene analize (PAR, ABO, etc.)

●

●

●

Primerjava modelov

●

●

●

Debonding priprava na retainer

●

●

●

PMS / Lab system iintegracija

●

●

●

Simulacija (izvoz animacije)

●

●

●

IPR stripping

●

●

●

Ekstrakcija

●

●

●

Subsetups

●

●

●

Virtualna artikulacija

●

●

●

Namestitev nosilcev (IDB)

●

●

●

Korak 3:
Diagnostika

Korak 4:
Načrt zdravljenja

Korak 5:
Oblikovanje in
izdelava

Skeniranje stanja
v ustih

STL izvoz virtualnih subsetupov (clear aligners)

●

STL izvoz prenosnega medija (IDB)

●

Prenos nosilcev

●

ID oznake

●

●

Votel model

●

●

Kompenzacija za sveder pri frezanju

●

Prilagojeno CAD modeliranje

●

CADDesign STL izvoz (ortho Design Builder)

●

CAD oblikovanje prenosne žlice za nosilce

●

CAD oblikovanje delovnega modela

●

Simulacija in predstavitev
pacientu

Diagnostika

Načrtovanje
zdravljenja

Oblikovanje, izdelava
in izvedba zdravljenja
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Join the
MOVEment

3Shape omogoča povezovanje in pošiljanje
digitalnih odtisov laboratorijem in zunanjim
centrom kot tudi samemu pacientu
direktno po skeniranju.

