PREDNOST STRAUMANN-A

Zobni vsadki
podjetja, ki mu
lahko
ZAUPATE.

Straumann® je z desetletji izkušenj na vrhunskem
področju tehnoloških rešitev za zobozdravstvo in
implantologijo zaupanja vreden vir informacij za
zobozdravnike po vsem svetu. Do danes je bilo
uspešno nameščenih več kot 14 milijonov vsadkov
Straumann® z izjemnimi dolgoročnimi rezultati,
dokumentiranimi v več kot 700 znanstvenih
publikacijah.

STRAUMANN® IMPLANTATI
POMENIJO KAKOVOST
Vaša odločitev o izbiri zobnega vsadka je pomembna
in doživljenjska odločitev. To je tudi odločitev, ki
lahko pozitivno vpliva na vaše zdravje in dobro
počutje.

Imamo rešitev, ki
vam ustreza
Niti dva človeka nista povsem enaka in enako velja za
rešitve zobozdravstvenih težav, ki morda zahtevajo
implantatno rešitev. Zato nudimo rešitve na podlagi
vaših potreb in ponujamo možnosti, ki segajo od
nadomestka enega zoba do nadomeščanja vseh
manjkajočih zob ustne votline.

Preverjena in zanesljiva švicarska kakovost
Straumann®, ki ji lahko zaupate.
Tehnologija se je skozi čas razvijala in
izpopolnjevala.

Osredotočenost na izboljšanje
kakovosti življenja.

Rešitve, zasnovane za preoblikovanje vašega
nasmeha ob zmanjšanju števila potrebnih
postopkov.

MANJ POTREBNEGA ČASA
ZA ZDRAVLJENJE
V primerjavi s klasičnimi posegi smo čas
zdravljenja skrajšali za nekaj mesecev.

HITREJŠE CELJENJE IN
MANJ NELAGODIJ
Zmanjšanje števila potrebnih postopkov lahko
pomeni manjše nelagodje. Tudi čas celjenja je na
splošno krajši v primerjavi s klasičnimi postopki.

ZOBJE NARAVNEGA VIDEZA
Ne bo več potrebno mesece živeti brez zob ali z
začasnimi rešitvami. Z vsadki Straumann® lahko v
razmeroma kratkem času dobite končne zobne
nadomestke. To je lahko izredno pomembno, še
posebej, če delamo z zobmi vidnega sektorja.

” Izbrala sem
Straumann, ker
izdeluje
kakovostne
vsadke.”

Straumann® predstavlja vsadke vrhunske švicarske
kakovosti in natančne inovacije, ki zagotavljajo
zaupanje pacientom in zobozdravnikom, podprto z
eno največjih razpoložljivih svetovnih strokovnih
mrež. Straumann premika meje, da bi navdihnil
naslednjo generacijo zobozdravstvene oskrbe,
osredotočene na zdravje pacientov, kakovost
življenja in dolgoročno vzdržljivost.

Vsak kirurški poseg nosi potencialno tveganje. Možni dejavniki
tveganja se lahko razlikujejo glede na zdravstveno ali drugo stanje
posameznega bolnika.

