
Po prostu skanuj.

Wycisk cyfrowy
Dentsply Sirona
dentsplysirona.com/digitalimpression



Łatwe
pobieranie
wycisków
cyfrowych
Wciąż czekasz na właściwy moment,  
aby przenieść swoją praktykę w świat 
cyfrowy? Nie musisz już czekać, teraz 
jest doskonały moment żeby to zrobić. 
To naprawdę proste. Wszystko stanie się 
łatwiejsze i nie będziesz musiał niczego 
zmieniać w swoim obecnym przebiegu 
pracy. Nie będzie potrzeby pobierania 
powtórnego wycisku, odbudowy będą 
lepiej dopasowane, a czas leczenia 
wyraźnie się skróci. Rozpocznij 
skanowanie i ciesz się z możliwości,  
które to stwarza. Twoi pacjenci będą 
zachwyceni podobnie jak członkowie 
Twojego zespołu.

Wycisk cyfrowy to najnowsza 
technologia, która zapewnia podstawy 
do uzyskania najlepszych rezultatów 
leczenia. Ciesz się wolnością wyboru 
własnego przebiegu pracy. Współpracuj 
dalej ze swoją pracownią protetyczną 
i preferowanymi partnerami, korzystając 
z możliwości komunikowania się z nimi 
w czasie rzeczywistym, co ułatwi bliższą 
współpracę. Eksportuj przypadki 
w standardowych otwartych formatach 
lub skorzystaj z naszych sprawdzonych, 
bezpiecznych przebiegów pracy. 
Niezależnie od tego, czy chodzi 
o protetykę, implantologię, ortodoncję, 
czy inny zakres stomatologii, zawsze 
będziesz cieszyć się pełną elastycznością. 

Z przyjemnością będziemy Ci 
towarzyszyć w Twojej podróży.
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Precyzyjny model sytuacji klinicznej pozwala osiągnąć optymalne wyniki leczenia.  
Model wirtualny, który jest kompletną cyfrową kopią sytuacji w ustach pacjenta, otwiera 
całkowicie nowe możliwości. Pobieranie wycisków cyfrowych jest łatwiejsze, szybsze 
i zapewnia większą precyzję niż kiedykolwiek wcześniej. Umożliwia osiąganie optymalnych 
wyników leczenia i zapewnia szeroki zakres wyboru przebiegu pracy i wskazań. Lekarz 
prowadzący sam decyduje w jaki sposób chce poprowadzić leczenie. Trudno wyobrazić 
sobie bardziej intuicyjne rozwiązanie dla początkujących. Dużym zaskoczeniem jest 
również przyjemność, jaką można czerpać z prowadzenia leczenia w środowisku 
cyfrowym, wzrost efektywności i ulepszona współpraca z partnerami. 

Wykonaj pierwszy krok. Primescan jest 
doskonałym skanerem wewnątrzustnym.  
Za pomocą jednego kliknięcia skanuj i przesyłaj 
dane skanowania gdziekolwiek chcesz. 

Cyfrowe leczenie zaczyna się 
od skanowania

Łatwo

Optymalizacja przebiegu pracy zamiast radykalnych 
zmian. Pobieranie wycisku cyfrowego można łatwo 
zintegrować z procesami już wdrożonymi w gabinecie. 
Po prostu bierze się skaner i zaczyna pracę.

Precyzyjnie

Wyciski cyfrowe są bardziej precyzyjne niż 
kiedykolwiej dotąd. Optymalne wyniki skanowania 
zapewniają doskonałe dopasowanie odbudów 
i aparatów. Ponadto modele cyfrowe są mniej  
podatne na błędy od modeli analogowych. 

Szybko

Żaden kurier nie jest tak szybki jak przesyłanie danych 
cyfrowych. Przesyłaj przypadki pacjentów jednym 
kliknięciem. Komunikuj się w czasie rzeczywistym  
ze swoim technikiem dentystycznym nawet w trakcie 
trwania wizyty.

Bezpiecznie

Przesyłając obrazy badania 3D bezpośrednio 
z oprogramowania za pomocą Connect Case Center, 
korzystasz ze stuprocentowego bezpieczeństwa 
przesyłanych danych, formatów plików o wysokiej 
jakości oraz w pełni zintegrowanych i zatwierdzonych 
procesów.

Otwarty format

Możesz także zapisać swoje dane skanowania 
bezpośrednio w formacie STL i przesłać je ręcznie. 
W takim przypadku możesz samodzielnie wybrać 
sposób transmisji danych, ale przejmujesz również  
pełną odpowiedzialność za ten proces.

Komunikacja

Wyciski cyfrowe otwierają Ci dostęp do bardzo dużej 
społeczności, co oznacza, że możesz współpracować 
z dowolną pracownią protetyczną lub wybranym  
przez Ciebie partnerem.

Skan cyfrowy 
w gabinecie Connect Case 

Center

STL

Lab/
Partner

Pacjent
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Precyzja. Użyteczność. Szybkość.

*  Mehl et al, Accuracy of complete- and partial-arch impressions of actual intraoral scanning systems in-vitro,  
Int J Comput Dent (data publikacji: marzec 2019 r.)

Skaner Primescan to idealny wybór dla lekarzy chcących osiągać 
wyjątkowe rezultaty leczenia i doskonały punkt startowy do wejścia 
w świat stomatologii cyfrowej. Niezależnie od sposobu organizacji 
pracy, Primescan zapewnia najwyższą efektywność w środowisku 
cyfrowym, zarówno w gabinecie jak i podczas współpracy 
z wybranymi przez Ciebie partnerami.

Primescan™ 
Ciesz się skanowaniem

Dokładnie to, czego oczekujesz

Innowacyjny Smart Pixel Sensor 
przetwarza ponad milion punktów 
3D na sekundę, umożliwiając 
tworzenie realistycznych obrazów 
wysokiej precyzji. Według 
najnowszych badań jest to 
najbardziej precyzyjny skaner na 
rynku*. Użyta w nim technologia 
dynamicznej głębi skanowania 
pozwala osiągnąć doskonałą 
ostrość obrazu i wyjątkową 
precyzję, nawet na głębokości  
do 20 mm. Daje to zdecydowaną 
przewagę w przypadku skanowania 
głębiej położonych tkanek. Dzięki 
zdolności do skanowania 
z niewiarygodną gęstością danych, 
Primescan odwzorowuje pełne 
struktury 3D tego, co znajduje się 
w polu widzenia - już od 
pierwszego skanowania.

Ciesz się wolnością skanowania

Primescan pozwala od razu 
rozpocząć skanowanie. 
Wbudowane podgrzewnie pozwala 
przystąpić do skanowania 
w każdym momencie. Ostre kąty? 
Trudno dostępne obszary? 
Materiały odbijające światło?  
To proste zadanie dla skanera 
Primescan. Dzięki zwiększonemu 
polu widzenia będziesz w stanie 
łatwiej i z natychmiastową precyzją 
zwizualizować większe obszary. 
Doskonałe wyniki skanowania są  
od razu wyświetlane na wygodnym 
ekranie dotykowym nowego 
skanera.

Nie obawiaj się infekcji

Trzy różne rodzaje końcówek 
skanujących dają Ci wybór według 
potrzeb oraz ułatwią spełnić 
wszystkie ogólne wymagania 
higieniczne. Wybierz końcówkę  
ze stali nierdzewnej: ze szkłem 
szafirowym lub wersję, którą  
można czyścić w autoklawie. 
Dostępna jest również końcówka 
do jednorazowego użytku.

Przyspiesz proces

Niepowtarzalna technologia 
wykorzystana w skanerze 
Primescan pozwala łatwo 
rejestrować i szybciej  
przetwarzać więcej danych 
w wyższej rozdzielczości.  
Primescan optymalizuje interakcje 
z oprogramowaniem, przesyłając 
dokładnie te dane, które są 
wymagane do dalszej pracy. 
Kompletne trójwymiarowe modele 
zostają natychmiast wyświetlone 
bez względu na to, jak szybko 
skanujesz.

Popraw komunikację

Dzięki doskonale zintegrowanym, 
sprawdzonym i otwartym 
rozwiązaniom przesyłania danych, 
pracownie protetyczne i inni 
partnerzy otrzymują cyfrowe 
modele w mgnieniu oka. Dzięki 
skanerowi Primescan, możesz 
swobodnie wybrać najlepszy  
dla Ciebie i Twoich pacjentów 
przebieg pracy.
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Końcówka ze stali nierdzewnej 
z wymienną szybką do sterylizacji 
w autoklawie

Końcówka jednorazowa Końcówka ze stali nierdzewnej 
z szybką ze szkła szafirowego

Nowe higieniczne końcówki do skanowania

Solidne rezultaty
pracy skanerem Omnicam

Precyzja i szybkość

Czujniki zapewniają niezwykle 
wysoką rozdzielczość modelu 
i gęstość pobieranych danych. 
Skaner Primescan pozwala na 
skanowanie głęboko położonych 
preparacji oraz ostro nachylonych 
powierzchni, umożliwiając 
utworzenie precyzyjnych modeli 
cyfrowych w krótkim czasie. 

Higiena

Dzięki trzem różnym końcówkom  
do skanowania możesz z łatwością 
dostosować skaner wewnątrzustny 
do wymaganej procedury 
czyszczenia. Występujące 
końcówki: do dezynfekcji, do 
sterylizacji bądź jednorazowe.

Użyteczność

Praca skanerem Primescan jest 
intuicyjna i wygodna. Nawet 
początkujący użytkownicy są 
w stanie szybko uzyskać 
imponujące rezultaty.

Skaner Primescan to najlepsze 
wyniki skanowania

Sprawdzony skaner Omnicam stanowi solidną alternatywę dla nowego, wysokowydajnego 
skanera Primescan. Omnicam jest wciąż jednym z najmniejszych skanerów dostępnych  
na rynku. Jest dzięki temu szczególnie wygodny w obsłudze. Skanuje w kolorze i bez 
proszku. Od roku 2012 skaner Omnicam przekonuje do siebie użytkowników na całym 
świecie i dzięki ciągłym aktualizacjom oprogramowania jest zawsze na czasie. Omnicam  
to najlepiej sprzedający się skaner wewnątrzustny wszechczasów. Każdego roku jego 
użytkownicy pobierają siedem milionów wycisków cyfrowych rocznie.

Wyciski cyfrowe pobierane za pomocą skanera Primescan pozwalają osiągać optymalne 
rezultaty leczenia, które satysfakcjonują zarówno pacjentów jak i lekarzy. Skaner Primescan 
zadziwia swoją wyjątkową efektywnością i łatwością użytkowania. Zawiera czujniki 
o niezwykle wysokiej precyzji i tworzy realistyczne modele 3D w nieosiągalnej  
dla innych urządzeń wysokiej rozdzielczości.

dentsplysirona.com/primescan dentsplysirona.com/omnicam

Po wprowadzeniu na rynek, skaner Omnicam 
wyznaczył nowe standardy. Dzięki ciągłym 
aktualizacjom oprogramowania wciąż pozostaje 
konkurencyjny. Chociaż kształt zewnętrzny 
kamery Omnicam nie uległ zmianie, jest on  
od teraz dostępny w sprzedaży z nową konsolą.



Primescan – najlepszy skaner  
dla najbardziej wymagających 
•  Najnowsza technologia, 

wychodząca naprzeciw przyszłości

•  Łatwa obsługa nawet  
w przypadku częstego  
skanowania pełnych łuków

•  Bezproszkowe działanie oraz 
realistyczna wizualizacja kolorów

• Niezwykle szybki

• Bardzo precyzyjny

• Kompleksowa koncepcja higieny

• Intuicyjna obsługa

Omnicam – solidny wybór 
nowoczesnej stomatologii cyfrowej 
•  Od lat jeden z najpopularniejszych 

skanerów

• Sprawdzona technologia

• Niewielka głowica skanera

• Bezproszkowy i kolorowy

Nowa konsola – jedna platforma  
dla obu skanerów
•  Najnowsza technologia 

obsługująca zarówno  
Primescan jak i Omnicam

•  Nowoczesna stylistyka sprzętu 
i oprogramowania

•  Wyrób medyczny zatwierdzony do 
wykorzystania w pobliżu pacjenta

•  Ergonomiczna dzięki  
regulacji ekranu

•  Łatwe do czyszczenia  
gładkie powierzchnie

• Mobilne stanowisko pracy

•  Wyjątkowo długi czas użytkowania 
na baterii - ponad 60 minut

Wysokowydajny skaner  
i konsola firmy Dentsply Sirona

Porównanie Primescan i Omnicam

*  Zależnie od doświadczenia i przyjętej procedury postępowania z systemem.  
**  Odnosi się tylko do końcówki przeznaczonej do sterylizacji w autoklawie.

Primescan Omnicam

Procedura skanowania Dynamiczna głębia  
skanowania (do 20 mm)

Triangulacja

Bezproszkowy tak tak

Skanuje błyszczące powierzchnie 
z metalu (złoto, amalgamat, etc.)

tak z ograniczeniami  
(aplikuj miejscowo proszek)

Skanowanie w kolorze tak tak

Realistyczny wygląd skanów tak tak

Analiza koloru
tak (niedostępna dla końcówek 
jednorazowych i końcówek do 
sterylizacji w autoklawie)

tak (niedostępna dla końcówek 
jednorazowych) 

Ciągłe podgrzewanie,  
aby zapobiec zamgleniu szybki tak, wewnętrzne

tak, w sposób pasywny 
na podstawce

Czas nagrzewania tylko kilka minut  
od uruchomienia konsoli AC

około 15 min

Skanowanie pełnego łuku* 
(szczęka, żuchwa, rejestracja  
zgryzu, obliczanie modelu) 

około 2–3 min około 8–12 min

Dezynfekcja powierzchniowa tak tak

Sterylizacja w autoklawie** tak nie

Sterylizacja gorącym powietrzem tak tak

Jednorazowe końcówki tak tak

Dezynfekcja wysokiego stopnia tak tak

Ogólne wymiary (szer. x wys. x dł.) 50,9 x 58,8 x 253 mm 40 x 50 x 223 mm

Waga 457 g (końcówka plastikowa) 
524,5 g (końcówka metalowa)

316 g

Głowica skanera (szer. x wys.) 22,5 x 20,7 mm 16,1 x 16,2 mm

Końcówka z lustrem (dł.) 110 mm 107 mm

Konsola skanera

Ekran dotykowy

Obsługuj oprogramowanie 
naturalnie i intuicyjnie za pomocą 
uniwersalnych gestów. Gładkie 
powierzchnie konsoli są szczególnie 
łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.

W przeciwieństwie do 
standardowego laptopa, konsolę 
Primescan AC, jako zatwierdzony 
wyrób medyczny, można umieścić 
tuż obok pacjenta.

Oprogramowanie Connect 5

Dzięki nowej oprawie graficznej 
interfejsu użytkownika 
i funkcjonalności dotykowej, 
oprogramowanie umożliwia 
pobieranie wyjątkowo precyzyjnych 
wycisków cyfrowych pełnych łuków 
oraz bezpieczny transfer danych 
do Twoich partnerów. 
Oprogramowanie stanowi 
integralną część każdej konsoli. 

Ergonomia i design

Nowoczesna, elegancka stylistyka 
Primescan AC i Omnicam AC 
spełnia najwyższe standardy 
estetyczne i funkcjonalne.  
Duży ekran dotykowy ze szklaną 
powierzchnią można regulować 
we wszystkich płaszczyznach,  
co pozwala na ergonomiczną  
pracę oraz wygodę w komunikacji 
z pacjentem. 

Duża autonomia zasilania 
akumulatorowego pozwala  
na pełną mobilność urządzenia, 
które można przemieszczać 
pomiędzy gabinetami zabiegowymi 
i umożliwia ponad 60 minut 
skanowania bez konieczności 
polegania na zasilaniu zewnętrzym.

Nowe oprogramowanie posiada przejrzysty interfejs i realistyczne 
wyświetlanie modelu

Długa żywotność baterii 
powoduje, że skaner 
może funkcjonować jako 
urządzenie przenośne.

Interfejs dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę
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Cyfrowy proces firmy 
Dentsply Sirona: to coś 

więcej niż otwartość
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Otwarty
Otwarte systemy są elastyczne. 
Każdy, kto pracował w środowisku 
cyfrowym zna format danych STL. 
Oprogramowanie Connect może 
generować modele w formacie 
STL, które następnie można 
poddać obróbce lokalnie lub 
udostępnić wybranemu przez 
siebie dostawcy usług.

Zatwierdzony
Udostępnianie modeli STL jest 
powszechnie stosowane. Jednak 
jakość danych zapisanych w tym 
formacie nie dorównuje innym 
i nigdy nie zawiera wszystkich 
informacji pochodzących 
z systemu. Ponadto należy 
zachować ostrożność podczas 
przesyłania osobom trzecim, 
wrażliwych danych pacjenta.  
Za pośrednictwem Connect Case 
Center możliwe jest bezpieczne 
przesyłanie danych 
w odpowiednim formacie, 
w wysokiej jakości.

Doskonale zintegrowany
Firma Dentsply Sirona jest znana 
z łączenia produktów i systemów 
w doskonale zintegrowane 
rozwiązania cyfrowe.  
Dzięki zoptymalizowanemu 
współdziałaniu sprzętu 
i oprogramowania można  
bez obaw planować nawet  
bardzo skomplikowane zabiegi 
i przeprowadzać je z wysoce 
przewidywalnymi rezultatami. 
Dentsply Sirona jest jedynym 
dostawcą, który może oferować 
pełne portfolio produktów, 
niezbędnych do przeprowadzenia 
pełnego zakresu zabiegów.  
Jeśli wszystko od skanowania  
po gotowy produkt jest tworzone  
za pomocą sprzętów firmy 
Dentsply Sirona, możemy  
być pewni powodzenia procesu. 
Dzięki bezproblemowej interakcji 
przebieg pracy jest nie tylko 
w 100% bezpieczny, ale także 
niezwykle wygodny.

Otwarty

Modele cyfrowe można 
tworzyć w szeroko 

stosowanym formacie STL,  
co pozwala na maksymalną 

elastyczność dalszej  
obróbki danych.

Zatwierdzony
Doskonale 

zintegrowany

Otwarty format to dopiero 
początek - oferujemy 

również wszechstronne 
formaty danych, sprawdzone 

procesy i bezpieczne  
ścieżki transmisji.

Praca z produktami firmy 
Dentsply Sirona oznacza 
możliwość cieszenia się 

najbezpieczniejszym 
i najwygodniejszym 
przebiegiem pracy.

Więcej niż otwartość

• Otwarty dzięki formatowi STL

•  Zwiększone bezpieczeństwo dzięki 
sprawdzonym procesom i partnerom

•  Procesy doskonale zintegrowane  
z produktami i usługami firmy Dentsply Sirona

•  Bezpieczne przesyłanie danych  
przez Connect Case Center
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Z gabinetu do pracowni 
protetycznej

Kiedy współpracujesz z wybraną przez siebie pracownią protetyczną, oprogramowanie 
Connect zapewnia Ci wybór przebiegu pracy. Możesz przekazywać dane w otwartym 
formacie STL, jednak odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej transmisji danych  
oraz podjęcie środków należytej staranności należy wtedy do Ciebie. Jeśli wolisz nie 
martwić się o sprawy tego rodzaju, sięgnij po nasze sprawdzone rozwiązania. Jednym 
kliknięciem przesyłaj bezpiecznie dane do swojej pracowni protetycznej. Jeśli jest taka 
potrzeba - w formie zanonimizowanej, za pośrednictwem Connect Case Center. Nie ma 
znaczenia to, jakiego oprogramowania używa Twoja pracownia protetyczna. Komunikacja 
następuje w oprogramowaniu inLab lub przez Connect Case Center Inbox z dowolnym 
innym oprogramowaniem używanym przez pracownię (np. oprogramowaniem naszego 
nowego partnera exocad).

Swobodna współpraca – bezpieczna transmisja danych

Skanowanie
Zarówno Primescan jak i Omnicam mogą szybko 
pobrać wycisk preparacji, zębów przeciwstawnych 
i zgryzu w ustach pacjenta – bez proszku i w kolorze. 
W dowolnym momencie można przerwać proces 
skanowania, a następnie powrócić do niego. 
Pobieranie wycisku cyfrowego ma tę zaletę,  
że umożliwia dokonanie oceny jakości skanu 
bezpośrednio na ekranie.

1

Odbieranie danych przez wybraną 
przez Ciebie pracownię
Wczytaj model 3D do Connect Case Center 
i wypełnij formularz zamówienia cyfrowego 
w zaledwie kilka sekund. Strony trzecie nie będą 
miały dostępu do przesłanych danych przypadku. 
Instalując Connect Case Center Inbox, pracownie, 
które nie dysponują oprogramowaniem inLab mogą 
uzyskać dostęp do Connect Case Center. Dzięki 
technologii cyfrowej Twoja pracownia może teraz 
wymieniać z Tobą obrazy i omawiać szczegóły 
w czasie rzeczywistym. Wasza współpraca  
stanie się bliższa niż kiedykolwiek dotąd.

3

Przesyłanie danych przez 
Connect Case Center
Za pomocą pojedynczego kliknięcia 
w oprogramowaniu, skutecznie przesyła się 
przypadek do wybranej przez siebie pracowni 
protetycznej. Oprócz bezpiecznej i jeśli jest taka 
potrzeba, zanonimizowanej transmisji danych, Twój 
gabinet i Twoja pracownia zyskują ponadto wysoki 
poziom udokumentowania przypadków. Connect 
Case Center może być nawet traktowane jako 
narzędzie do omówienia konkretnego przypadku. 
Wszelkie umowy zawarte z Twoją pracownią 
protetyczną zostaną udokumentowane. Wszystkie 
procesy przebiegają znacznie szybciej niż 
w przypadku pobierania wycisków tradycyjnych. 
Można nawet odpowiadać na pytania pracowni 
protetycznej jeszcze w trakcie trwania leczenia. 

Nowość: Connect Case Center Inbox

Dobra wiadomość dla Twojej pracowni protetycznej. Wcześniej przypadki można było 
bezpiecznie wysyłać za pośrednictwem Connect Case Center tylko do użytkowników 
oprogramowania inLab. Obecnie, dzięki Connect Case Center Inbox, Twoja pracownia 
protetyczna może korzystać ze swojego standardowego oprogramowania i wciąż uzyskać 
dostęp do plików. Najlepsze jest to, że zarówno skaner Primescan jak i Omnicam sprzedawane 
są z nieodpłatną licencją, którą można przekazać wybranemu przez Ciebie laboratorium.

Otwarty

Eksportowanie danych do 
formatu STL, najszerzej 

wykorzystywanego formatu 3D.

Zatwierdzony

Bezpieczna transmisja  
i dokumentacja za pośrednictwem 

Connect Case Center.  
Dzięki oprogramowaniu Inbox 

do wszystkich pracowni.

Zintegrowany

Connect Software – Connect 
Case Center – inLab: doskonale 
zintegrowany przebieg pracy.

inLab®

dentsplysirona.com/clinictolab – Szybki przegląd korzyści płynących z wykorzystania Connect Case Center

2



  

Otwarty

Eksportowanie danych  
do formatu STL, najczęściej 

wykorzystywanego  
formatu 3D.

Zatwierdzony

Połączenie z wybranymi 
partnerami (np. Invisalign) 

następuje przez Connect Case 
Center. Dane przekazywane są 

bezpośrednio z oprogramowania 
Connect do portalu dostawcy.

Zintegrowany

Mając firmę Dentsply Sirona wśród 
swoich partnerów, możesz cieszyć 

się wyjątkowo przystępnymi 
procedurami leczenia, takimi  
jak leczenie ortodontyczne 

wykorzystujące nakładki SureSmile

**
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Specjalistyczne techniki leczenia  
– takie jak zabiegi ortodontyczne  
– wymagają wyspecjalizowanych partnerów

Poza lokalnymi pracowniami są również dostawcy wyspecjalizowani w poszczególnych 
zastosowaniach i wskazaniach, takich jak na przykład leczenie ortodontyczne. Sięgnij po szeroki 
zakres wskazań i opcji współpracy ze swoimi partnerami przez Connect Case Center. 
Przedstawiony poniżej przebieg leczenia ortodontycznego jest tylko jednym z wielu przykładów. 
Transmisja danych do powiązanych partnerów następuje przez oprogramowanie Connect.  
Do specjalnych narzędzi ortodontycznych, takich jak analiza modelu i symulacja leczenia 
dostępne jest opcjonalne oprogramowanie CEREC Ortho.*

* Oczekiwana dostępność w połowie 2019 r.

Skanowanie
Leczenie ortodontyczne wymaga skanowania 
pełnych łuków. W takich właśnie przypadkach 
szczególnie wyraźnie widać wysoką jakość 
skanera Primescan.  
Skanowanie nie tylko przebiega znacznie 
szybciej niż w przypadku pobierania wycisków 
tradycyjnych (w tym wykorzystujących 
alginatowe masy wyciskowe), ale jest również 
obciążone mniejszym ryzykiem popełnienia 
błędu. Pobieranie wycisku odbywa się  
bez udziału proszku kontrastującego, 
a w rezultacie  powstaje wycisk cyfrowy 
w realistycznych kolorach.

1

Przesyłanie danych przez 
Connect Case Center

Po sprawdzeniu modelu na ekranie, dane 
zostają przesłane do Twojego zewnętrznego 
dostawcy usług. Możesz dokonać wyboru 
spośród wielu rozwiązań, w tym nakładek,  
szyn, retainerów i wielu innych.

2

Odbieranie danych  
przez Twojego partnera

Zatwierdzeni wytwórcy otrzymują dane 
Twojego modelu w celu realizacji złożonego 
przez Ciebie zamówienia. W wielu przypadkach 
w formacie plików dostosowanym konkretnie 
do potrzeb Twojego partnera, aby umożliwić 
osiągnięcie optymalnych rezultatów. 

3

Z gabinetu do 
wyspecjalizowanych partnerów

Dzięki nakładkom SureSmile możesz poszerzyć 
zakres oferowanego leczenia w zakresie ortodoncji. 
SureSmile to ponad 15 lat doświadczeń w leczeniu 
złożonych przypadków ortodontycznych, a dzięki 
doskonale zintegrowanemu przebiegowi pracy 
rozpoczęcie takiego leczenia jest łatwe. 

dentsplysirona.com/clinictopartner

** Proces certyfikacji dla skanera Primescan jest w przygotowaniu.



18 I 19

Pozyskiwanie danych
Zobacz więcej dzięki 
badaniu CBCT, które 
wizualizuje informację 
o sytuacji anatomicznej 
pacjenta. Za pomocą 
skanera wewnątrzustnego 
CEREC Omnicam można 
zarejestrować uzębienie 
pacjenta i otaczające je 
tkanki miękkie. Połączenie 
danych dotyczących kości 
i tkanki miękkiej jest 
najlepszą podstawą  
do planowania leczenia 
implantoprotetycznego.

1 Wycisk cyfrowy
Bezpośrednio po etapie 
chirurgicznym łatwo 
pobierzesz precyzyjny  
wycisk cyfrowy w naturalnych 
kolorach. Dzięki niewielkiej, 
łatwej w obsłudze kamerze 
CEREC Omnicam, pobieranie 
wycisku jest przyjemniejsze 
i przebiega szybciej niż 
kiedykolwiek.

4Planowanie 
lmplantoprotetyczne 
Planowanie w serwisie 
mySimplant® to usługa 
Dentsply Sirona pozwalająca 
stworzyć plan implantacji bez 
potrzeby ponoszenia kosztów 
związanych z zakupem 
oprogramowania do 
planowania. Badanie CBCT, 
skan wewnątrzustny oraz 
uwagi lekarza odnośnie 
przypadku są przesyłane  
do Dentsply Sirona, gdzie 
przygotowany zostaje plan 
leczenia Simplant. 
Opracowana propozycja planu 
leczenia przesyłana jest do 
lekarza w celu sprawdzenia 
i zatwierdzenia.

2 Projektowanie 
i odbudowa 
protetyczna
Lekarz inicjuje zamówienie 
w portalu Sirona Connect
i przesyła je do centrum 
produkcyjnego Dentsply 
Sirona aby otrzymać 
rozwiązanie Atlantis. 
Propozycja projektu zostaje 
przesłana do lekarza i technika 
w celu akceptacji. Łączniki, 
korony i pliki cyfrowe Atlantis 
dostępne są zarówno dla 
odbudów cementowanych  
jak i przykręcanych. Dzięki 
plikowi Atlantis Core File 
i oprogramowaniu inLab, 
odbudowę można również 
wykonać we własnej pracowni.

5Chirurgia nawigowana
Kiedy plan leczenia Simplant 
zostanie zatwierdzony, 
Dentsply Sirona wykonuje 
szablon Simplant, 
wykorzystując 
najnowocześniejszy 
proces produkcyjny, aby  
za każdym razem zapewnić 
najwyższą precyzję i jakość. 
Wykorzystanie szablonu 
chirurgicznego zapewnia 
precyzyjną implantację, 
przeprowadzoną prawidłowo, 
zgodnie z jej planem leczenia.

33 Odbudowa docelowa
Dentsply Sirona produkuje 
łączniki i korony Atlantis, 
wykorzystując najbardziej 
zaawansowany proces 
produkcyjny. Projekt 
indywidualnych rozwiązań 
Atlantis jest oparty  
na anatomii i sytuacji  
klinicznej każdego pacjenta, 
realistycznie odtwarzając 
funkcje czynnościowe i wygląd 
prawdziwych zębów. Korony 
można także wykonać we 
frezarkach inLab MC X5 lub 
inLab MC XL, a następnie 
synteryzować w piecu inFire 
HTC Speed.

6

•  Wykorzystaj bezpieczne, zintegrowane protokoły 
implantologii nawigowanej, aby zwiększyć komfort 
pacjenta i uzyskać najlepsze rezultaty.

•  Simplant®* zapewnia lekarzowi odpowiedni 
szablon do każdego konkretnego przypadku,  
co umożliwia osiągnięcie precyzyjnych 
i przewidywalnych rezultatów leczenia 
implantologicznego.

•  Atlantis®* jest naszym rozwiązaniem  
w zakresie wytwarzania protetyki indywidualnej  
do wszystkich popularnych marek implantów.

Doskonale zintegrowane

Zarówno Simplant® jak i Atlantis® są naszymi 
własnymi produktami. Powoduje to, że przebieg 
leczenia jest wyjątkowo bezpieczny, wygodny 

i zoptymalizowany w celu zapewnienia 
wyjątkowych rezultatów.

Implantologia nawigowana i protetyka indywidualna 
oferowana przez lidera branży stomatologicznej

Connect Case Center zapewnia kompleksowe rozwiązanie dla leczenia prowadzonego  
we współpracy z uznanymi partnerami. Jeśli potrzebujesz pomocy w dowolnym etapie 
pracy, skorzystaj z naszych scentralizowanych usług i sięgnij po zgromadzoną przez nas 
wiedzę i doświadczenie. 

Z gabinetu do 
wyspecializowanych partnerów *

*

dentsplysirona.com/clinictopartner 
* Proces certyfikacji dla skanera Primescan jest w przygotowaniu.
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Nieobowiązkowa, ale wspaniała 
możliwość rozbudowy skanera 
do pełnego systemu CEREC

Otwórz się na nowe możliwości

W gabinecie stomatologicznym: 
Odbudowa podczas jednej wizyty
Skaner Primescan został integralną częścią leczenia w Twoim gabinecie i chcesz 
rozwinąć swoją praktykę o możliwość wykonywania odbudów w twoim gabinecie?  
Nic prostszego. Możesz w dowolnym momencie rozbudować skaner Primescan  
lub Omnicam do pełnego systemu CEREC, aby móc oferować Twoim pacjentom 
wysokiej jakości odbudowy stomatologiczne podczas jednej wizyty. 

Primescan lub 
Omnicam

Wszystko zaczyna 
się od skanowania.

Stomatologia 
jednej wizyty

Projektowanie  
w oprogramowaniu

CEREC 

Produkcja we 
frezarce CEREC 

Synteryzacja 
w piecu CEREC 

SpeedFire

Pacjent

Dostawa do 
gabinetu

Oprogramowanie
Connect

Bezpieczne przesyłanie danych

np. Atlantis®*, Simplant®*, Invisalign*

Wyspecializowany partner

Dowolne
oprogra-
mowanie
pracowni

Oprogra-
mowanie 

inLab

Connect 
Case   

Center 
Inbox

Laboratorium

STL

1

2

3

4

5
6

Gabinet i pracownia 

Dzięki Dentsply Sirona 
zyskujesz dostęp do 
wszystkich pracowni 
protetycznych. Connect Case 
Center Inbox umożliwia 
pracowniom przetwarzanie 
Twoich przypadków  
za pomocą dowolnego 
oprogramowania.

44Oprogramowanie Connect

Oprogramowanie Connect 
jest wstępnie zainstalowane 
w każdym skanerze. 
Korzystaj z nieodpłatnych 
aktualizacji. Nie ma żadnych 
obowiązkowych opłat 
licencyjnych.

1 Gabinet i partner 

Connect Case Center 
zapewnia dostęp  
do olbrzymiej bazy 
sprawdzonych partnerów.

5Dane w formacie STL 

Dzięki otwartym plikom STL, 
wszystkie opcje są dla Ciebie 
dostępne. Zapisuj lokalnie 
przypadki swoich pacjentów 
i przesyłaj je zgodnie 
z własnym życzeniem.

22 Stomatologia jednej wizyty

Decyzja należy do Ciebie 
- opcja rozbudowania 
skanera do pełnego 
systemu CEREC będzie 
dostępna, kiedy uznasz,  
że to właściwy moment.

6Connect Case Center

Connect Case Center 
zapewnia bezpieczne 
przesyłanie danych i jeśli 
jest taka potrzeba - również 
zanonimizowanych.

3

•  Skanery Primescan i Omnicam mogą zostać 
rozbudowane do modułowego systemu 
gabinetowego.

•  Z systemem CEREC tylko pięć kliknięć  
dzieli Cię od odbudowy ostatecznej.

•  Możliwość rozwoju, kiedy uznasz,  
że to właściwy moment.

dentsplysirona.com/cerec dentsplysirona.com/connectcasecenter
* Proces certyfikacji dla skanera Primescan jest w przygotowaniu.
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Bezpieczeństwo 
z CEREC Hub

Jeśli wykorzystujesz kilka skanerów wewnątrzustnych, CEREC Hub to doskonały wybór 
dla Ciebie. Dzięki niemu, przypadki są synchronizowane na wszystkich kompatybilnych 
urządzeniach, co oznacza, że nie musisz odtwarzać ich ponownie ani przenosić 
z urządzenia na urządzenie. 

Hub tworzy podwójne kopie zapasowe i stanowi inteligentne zabezpieczenie przed 
utratą danych. Ponadto dane przechowywane na CEREC Hub są zapisywane w formie 
zaszyfrowanej, w sposób tak bezpieczny, że nawet nasi technicy nie będą w stanie 
uzyskać do nich dostępu. Urządzenie eliminuje ryzyko kradzieży lub nadużycia danych, 
starannie chroniąc prywatność Twoich pacjentów. 

Bezproblemowe przesyłanie danych, uproszczony przebieg 
pracy i zoptymalizowane wykonywanie kopii zapasowej 

Dłuższa gwarancja, więcej korzyści  
i dostęp do najnowszych aktualizacji

•  Instalacja plug & play

•  Bezpieczna lokalna  
kopia zapasowa

•  Dane zsynchronizowane 
w ramach Twojej sieci

Patrz śmiało w przyszłość 
z programem CEREC Club

Zabezpiecz swoją inwestycję i w ciągu 30 dni od daty zakupu Twojego skanera zamów 
pakiet uczestnictwa w programie CEREC Club. W zamian za niewielką miesięczną 
opłatę członkowską uzyskasz wydłużoną gwarancję na skaner wewnątrzustny 
Primescan AC lub Omnicam AC nawet do sześciu lat. 

Co najważniejsze, jeśli nabędziesz w przyszłości kolejne produkty CAD/CAM  
firmy Dentsply Sirona, gwarantowane usługi klubowe obejmą również te produkty.

Wycisk cyfrowy
Oszczędź Twoim pacjentom dyskomfortu 
związanego z pobieraniem wycisku tradycyjnego. 
Pobieraj wyciski cyfrowe za pomocą Primescan  
lub Omnicam, naszych dwóch skanerów 
bezproszkowych. Powodują, że skanowanie 
jest prostsze, bardziej intuicyjne i ergonomiczne  
niż kiedykolwiek wcześniej. Precyzyjne modele 3D 
w realistycznych kolorach zrobią wrażenie  
na Tobie i Twoich pacjentach.

11

Szlifowanie lub frezowanie
Frezarki CEREC i oprogramowanie CEREC są 
w pełni zsynchronizowane. Proces szlifowania 
lub frezowania Twoich zaprojektowanych 
odbudów jest niezwykle precyzyjny i pozwala 
utworzyć gładkie powierzchnie i krawędzie 
oraz mikrostrukturę odbudowy. Duża 
różnorodność materiałów jest optymalnie 
skoordynowana z oprogramowaniem  
do projektowania oraz całym systemem 
Dentsply Sirona wykorzystywanym  
do produkcji. Nawet odbudowy z tlenku 
cyrkonu można wyprodukować i osadzić 
w trakcie pojedynczej wizyty.

3

Projektowanie
Oprogramowanie CEREC tworzy doskonałe 
wstępne propozycje projektowania, w oparciu 
o unikalną funkcję Biojaw. Automatycznie 
zapewnia naturalnie wyglądające indywidualne 
rekonstrukcje zębów pacjenta. Pozwala  
to zaoszczędzić czas, ponieważ pierwsza 
wstępna propozycja jest zazwyczaj tak dobrze 
dopasowana, że możesz uzyskać swoją 
odbudowę docelową w niezwykle krótkim 
czasie. Ciesz się prostym, przejrzyście 
zorganizowanym i intuicyjnym interfejsem.

2

Synteryzacja i opracowanie
Pełnoceramiczne odbudowy z tlenku cyrkonu 
mogą zostać synteryzowane i glazurowane 
w piecu CEREC SpeedFire bezpośrednio 
w gabinecie. Technologia indukcyjna pieca 
maksymalnie skraca czas synteryzacji 
i wypalania oraz zapewnia niezwykle prostą 
i intuicyjną obsługę. Oprócz tlenku cyrkonu 
można w nim wykończyć każdą inną  
ceramikę szklaną.

4

Zintegrowany

W pełnym systemie CEREC, przebieg pracy 
 jest wyjątkowo bezpieczny, wygodny 

i zoptymalizowany do osiągania  
wyjątkowych rezultatów.

CEREC®

dentsplysirona.com/hub 



Rozwiązania kliniczne

Stomatologia zachowawcza
Ortodoncja
Endodoncja
Implanty
Protetyka

Technologie

CAD/CAM
Obrazowanie
Unity stomatologiczne 
Instrumenty

Dentsply Sirona Poland Sp. z o. o.

Poleczki Business Park,
ul. Salsy 2, budynek Lisbon
02-823 Warszawa  
dentsplysirona.com
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