






COKOLIV VAŠI PACIENTI
POTŘEBUJÍ

IMPLANTÁTOVÁ, PROTETICKÁ, REGENERATIVNÍ & DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOSTI 
STRAUMANN
Straumann nabízí řešení vhodná pro všechna potřebná dentální ošetření, se kterými 
dosáhnete optimálních výsledků. Straumann se zavazuje poskytovat produkty vysoké 
kvality, které splňují jak protetické potřeby, tak i biologické principy. 

REGENERATIVNÍ ŘEŠENÍ
 Straumann® Emdogain

Regeneruje periodontální tvrdé a měkké 
tkáně přirozeným způsobem (obnovuje zá-
věsný aparát zubu).
 Straumann® BoneCeramic

Plně syntetický a biokompatibilní aug-
mentační materiál.
 botiss® regenerační systém

Komplexní portfolio biologických rege-
nerativních materiálů tvrdých a měkkých 
tkání.

IMPLANTÁTOVÁ ŘEŠENÍ
 Straumann® Dental Implant System

Jeden systém, jedno instrumentarium, 
všechny indikace. Pro váš úspěch! Zvolte 
si platformu Tissue Level nebo Bone Level.
 SLA® povrch

Po 5 letech byla prokázána průměrná míra 
přežití pro SLA® implantáty 98,8% 2,3,4,5.
 SLActive® povrch

Podporuje rychlou osseointegraci a umož-
ňuje vysokou prediktabilitu ošetření 6.
 Roxolid® materiál

Zvyšuje Vaši jistotu při zavádění implantá-
tů s malým průměrem, rozšiřuje indikační 
možnosti. O 50% vyšší pevnost oproti běž-
ným titanovým implantátům.

PROTETICKÁ ŘEŠENÍ
Protetika
Široká nabídka možností vhodná pro jaký-
koliv případ: 
 Efektivní synOcta® a Solid protetické 

portfolio pro implantáty Soft Tissue Level.
 Esthetic Bone Level protetické portfo-

lio samonaváděcího Crossfit® spojení.

 Variobase abutmenty
Korunkové a můstkové trendy abutmenty 
pro klasické i CADCAM technologie.
 Prefabrikované a CADCAM abutmenty

Náhrady nejvyšší estetické kvality pro 
přirozený vzhled.

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ
 Straumann® CARES Digital Solutions

Nejvyšší kvalita, počínaje abutmentem 
a konče finální korunkou nebo můstkem, 
od dočasné náhrady k vysoce estetické 
finální náhradě.
 Dental Wings Intra Oral Scan System

Digitální intraorální otevřený systém. 
Na trh přijde na přelomu 2015/2016.
 coDiagnostiX

Navigovaná chirurgie a implantologie.
 Straumann® CARES® DW skenery

CADCAM skenery Dental Wings s otevře-
nou platformou software DWOS v českém 
jazyce. Široká nabídka materiálů a indi-
kací od abutmentů, přes korunky až po 
16členné můstky.



STRAUMANN JE PŘIPRAVEN
VÁM SLOUŽIT!

Straumann® Emdogain 

Straumann® CARES® Digital Solutions



STRAUMANN JE PŘIPRAVEN
VÁM SLOUŽIT!

botiss cerabone®

Straumann® Dental Implant System

Straumann® SLA & SLActive povrchy

Straumann® Roxolid materiál



STRAUMANN NABÍZÍ
VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ

PEVNÁ ZÁKLADNA

Důvěra je budována na základě splněných slibů. Pokud se pacient usmívá bez za-
váhání, splnil jste svůj slib stomatologického profesionála. Totéž platí pro společnost 
nabízející stomatologická řešení. Jestliže zvolíte výrobky Straumann® bez zaváhání, 
potom jsme my dosáhli našeho cíle. Rok za rokem jsme získávali důvěru všeobecných 
zubařů, specialistů a laboratoří založenou na pevné základně vědecké a klinické evi-
dence, která podporuje inovaci, přesnost, spolehlivost a jednoduchost, jež definují 
každé řešení společnosti Straumann.



1954

Založení Dr.Ing.R.Straumann Research 
Institute AG

1999

synOcta®Prosthetic System poskytuje 
novou úroveň flexibility pro protetické 
náhrady

1960

Implantáty a operační ošetření zlomené 
kosti

2003

Straumann® Emdogain řešení pro 
regeneraci orální tkáně

1974

První dentální implantáty včetně 
prvního jednofázového implantátu, 
jsou vyvinuty ve společnosti 
Straumann

2005

SLActive® třetí generace povrchové 
technologie redukuje reportovanou 
míru ztrát na 0,6%.8 Uvedení 
Straumann® BoneCeramic

60 LET ZKUŠENOSTI
A VÝZKUMU

VÍCE NEŽ 6 DESETILETÍ „SIMPLY DOING MORE“ 

V roce 1954 Reinhard Straumann, na základě jeho zkušeností ze švýcarského 
hodinářského průmyslu a ve strojírenství, založil Dr.Ing.R.Straumann Research Insti-
tute AG (Výzkumný institut Dr.Ing.R.Straumanna a.s.), který se poté zaměřil na meta-
lurgický výzkum. Společnost, která zůstala věrná vizi jejích majitelů, stále zacho-
vává dědictví Dr.Straumanna v přesnosti, vědeckém důkazu a v rozšiřování hranic 
inovace.

1954 – 1970  Specializace na testování materiálů a slitin 
1970 – 1990 Přední výrobce osteosyntetických implantátů
1990 – 2000  Průzkum oblasti povrchové technologie připravující podklad pro 

nadcházející inovace



1980

Straumann vytváří partnerství s Inter-
national Team for Implantology (ITI) 
(Mezinárodní Tým pro Implantologii)

2007

Straumann získává etkon, vůdce 
v CADCAM obnově zubu a uvádí na trh 
Straumann® Bone Level Implants

1986

Spojení Morse Taper pro precizní 
rozložení zatížení a spolehlivé spojení 
mezi implantátem a abutmentem

2009

Roxolid® - nová „DNA“ materiálu pro 
implantáty. Exklusivně navržen tak, 
aby splňoval potřeby implantologů

1997

SLA® - První povrchová technologie 
krátí dobu hojení na polovinu7

2010

Uvedení Straumann®CARES® Digital 
Solutions na trh – nová platforma 
digitálních řešení propojující stomato-
logické profesionály různých oborů

JISTOTA PRO DLOUHODOBÉ
PARTNERSTVÍ

DNES A V BUDOUCNOSTI

Poznatky získané během více než 60 let výzkumu v různých vědeckých oblastech 
jsou zdrojem inspirace pro četné inovativní produkty. Naše dlouhodobá a souvislá 
historie poskytuje společnosti Straumann znalosti a zkušenosti k vývoji nových vyni-
kajících návrhů špičkové kvality – dnes a v budoucnosti.

2000 – dnes   „Vše v jednom“ společnost světové úrovně nabízející implantátová, 
protetická, regenerativní a digitální řešení v oblasti stomatologie. 

2013

Straumann přichází s řadou keramic-
kých implantátů Straumann® Pure. 
Krátce poté uvádí na trh v řadě TL 4 mm 
implantáty

2014

Kónický implantát Straumann® Bone 
Level Tapered představuje alternativu 
k již zavedené řadě BL
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Probíhající studie  Publikace hodnocené odborníky ze stejné oblasti

VĚDECKÁ EVIDENCE, 
NA KTEROU SE MŮŽETE 

SPOLEHNOUT
JISTOTA ZALOŽENÁ NA EVIDENCI

Ve spolupráci s vedoucími klinikami, výzkumnými ústavy a universitami po celém 
světě se společnost Straumann zavázala k výzkumu na poli dentální implantologie 
a regenerace tkání. Naše vytrvalost ve výzkumu poskytuje data, která potřebujete 
pro získání důvěry v naše produkty.

Produkty Straumann® prokázaly svou dlouhodobou efektivnost ve výzkumných 
studiích sledujících Good Clinical Practice (Správnou klinickou praxi) nebo podobné 
požadavky. Tato spolehlivost je příčinou toho, že Straumann® Dental Implant System 
je jeden z nejrozšířenějších systémů ve světě.

VĚDECKÝ PŘEHLED O SPOLEČNOSTI STRAUMANN

Počet probíhajících klinických a pre-klinických studií financovaných společností 
Straumann a počet publikací hodnocených odborníky ze stejné oblasti.
Jako příklad uvádíme pouze některé roky.
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98,8 %

Buser et al, 2012 24

98,8% MÍRA PŘEŽITÍ
V DLOUHODOBÝCH STUDIÍCH*

*98,8% MÍRA PŘEŽITÍ STRAUMANNOVÝCH SLA® IMPLANTÁTŮ PO 5 LETECH

(výsledky 5leté studie SLA)

SPOLEHLIVÁ VĚDECKÁ DATA A STANDARDY VYSOKÉ KVALITY

 20 let klinické dokumentace o implantátech
 Přibližně 5% příjmů je určeno na výzkum a vývoj
 Extenzivní testování návrhů nových produktů
 Důkladný vývoj produktu a vědecký testovací proces
 Produkty s prokázanou dlouhodobou efektivností
 Procesy navržené tak, aby odpovídaly relevantním mezinárodním standardům kvality



VÍCE NEŽ 8 MILIONŮ
ZAVEDENÝCH IMPLANTÁTŮ

PRO STRAUMANN® DENTAL IMPLANT SYSTEM JEDNODUCHOST ZNAMENÁ: JEDEN SYSTÉM. 
JEDNO INSTRUMENTARIUM. VEŠKERÉ INDIKACE.

  Jeden systém obsahující implantáty Soft Tissue Level a implantáty Bone Level, které 
umožňují maximální variabilitu a pomáhají vám poskytnout nejlepší možné řešení

  SLA® a SLActive® povrchové technologie přinášející vysokou úroveň prediktability 
ošetření

  Výběr materiálu mezi titanem 4.třídy a Roxolid® materiálem – posledně jmenovaný 
je navržen pro zvýšení pevnosti u implantátů s malým průměrem
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Straumann® Dental Implant System

SOFT TISSUE LEVEL 
STANDARD

SOFT TISSUE LEVEL 
STANDARD PLUS

SOFT TISSUE LEVEL 
KÓNICKÝ TVAR

BONE LEVEL BONE LEVEL 
TAPERED



JEDNODUCHOST A SPOLEHLIVOST
PRO VÁŠ ÚSPĚCH

VYZKOUŠEJTE STRAUMANNOVU PROTETICKOU JEDNODUCHOST NAVRŽENOU K DOSAŽENÍ 
VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ

Pro oba druhy implantátů Soft Tissue Level a Bone Level poskytuje společnost Straumann 
široký rozsah prefabrikovaných a CADCAM abutmentů v nejmodernější nabídce materiálů 
a aplikací. Navrženo k vytváření optimálního protetického výsledku doslova pro jakýkoliv 
případ.

Pro snadné použití dostačuje pouze jedno protetické instrumentarium jak pro implantáty Soft 
Tissue Level, tak pro implantáty Bone Level. Využijte předností jednoho instrumentaria, které 
vám umožní snadné zacházení s komponentami i učení se je používat a udržovat.

PROTETICKÉ PORTFOLIO PRO
KORUNKY A MŮSTKY

Titan Zlato Keramika

ST
L*

*

Solid synOcta®

Přímý | Angulovaný
synOcta® 1.5 Variobase CADCAM synOcta® zlatý CADCAM

BL
*

Cementovatelný Anatomický SRA Variobase CADCAM Zlatý Anatomický IPS e.max® 

Abutment
CADCAM

        

PROTETICKÉ PORTFOLIO PRO
TOTÁLNÍ NÁHRADY

Základní řešení Pokročilé řešení Premiové řešení

BL
* 

& 
ST

L*
*

             
    LOCATOR®             Třmen      Retentivní kulová hlava

                                   
           Individuální tvary třmenů, můstků apod. Fixní náhrady

* BL = Bone Level  **STL = Soft Tissue Level



INOVACE, KTERÁ PRACUJE
PRO VÁS

OD SLA® K SLACTIVE® - PŘÍŠTÍ GENERACE V POVRCHOVÉ TECHNOLOGII

Řadu let naše implantáty s SLA® povrchem přinášejí vynikající výsledky a vysoké míry 
úspěšnosti implantátů 9,5. Náš hydrofilní SLActive® povrch je navržen tak, aby poskytoval:

 Zvýšenou bezpečnost a rychlejší osseointegraci pro každou indikaci 10

 Zkrácenou dobu hojení ze 6-8 týdnů na 3-4 týdny 10

 Zvýšenou prediktabilitu ošetřování v kritických situacích 10

SLActive® vykazuje vyšší prediktabilitu ošetření a pomáhá minimalizovat selhání v počáteční fázi.
Většina selhání implantátů se vyskytuje v kritické počáteční fázi mezi 2 a 4 týdnem25. 

Tato studie, porovnávající SLA® s SLActive® demonstruje osseointegrační proces  
SLActive®11. BIC (Bone-Implant-Contact) je u SLActive® výrazně vyšší po 2 a 4 týdnech 
(*p < 0.05).

Doba hojení v týdnech
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SLActive® A ROXOLID®

ROXOLID® IMPLANTÁTY PROKÁZALY VYŠŠÍ SÍLU V TAHU VE SROVNÁNÍ S IMPLAN-
TÁTY Z ČISTÉHO TITANU 12-13

Mechanické testy síly v tahu pro implantáty 

ROXOLID® IMPLANTÁTY MALÉHO PRŮMĚRU VHODNÉ PRO KAŽDODENNÍ KLINICKÉ POTŘEBY

Roxolid®, jediný materiál pro implantáty vyvinutý pro dentální aplikace, je slitina 
skládající se z titanu a zirkonia. Odlišujte se vy i vaše praxe od ostatních nabídkou 
Roxolid® implantátů.

 Jistota při zavádění implantátů s malým průměrem
 Více možností ošetřování a vyšší flexibilita
 Váš návrh řešení defektu implantáty má zvýšenou šanci na přijetí pacientem
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Titan gr.4¹³ studené zpracováníASTM Titan¹²

Síla v tahu: Je odolnost materiálu vůči síle, která má tendence materiál roztrhnout, měřeno jako maximální 

napětí, které materiál snese bez roztržení.



BOTISS REGENERAČNÍ SYSTÉM 
INOVACE, JISTOTA, SPOLEHLIVOST 

A ESTETIKA
BOTISS ZNAMENÁ

Bezpečnost pacientů, komfort léčení a předvídatelné, úspěšné výsledky léčby, jsou 
Vaší a naší hlavní prioritou. Produkty botiss regeneračního systému svůj úspěch 
(bezpečnost, účinnost, spolehlivost) prokázaly v řadě preklinických a klinických 
studií a mimo jiné v každodenním, klinickém použití u stovek tisíců pacientů po 
celém světě.

BOTISS PORTFOLIO
Pro optimální a předvídatelné výsledky Vám nabízíme „botiss regeneration system“. 
Obsahuje všechny dlouhodobě osvědčené biologické materiály (bovinní, syntetické, 
allograft, kolagenní, granule, bloky, membrány, matrix měkkých tkání) vytvořené 
pro konkrétní indikace. Všechny výrobky jsou vyráběny podle nejvyšších standardů 
kvality a jsou striktně biologické (např. žádné chemické příčné propojování do sítě).



BOTISS REGENERACE TVRDÝCH 
A MĚKKÝCH TKÁNÍ

BOTISS OBJEM A BARIÉRA
CERABONE® PŘÍRODNÍ BOVINNÍ MATERIÁL PRO REGENERACI KOSTÍ 

cerabone® je maximálně spolehlivý, vysoce čistý, objemově stabilní, přírodní materiál pro 
regeneraci kostí zakládající se na výchozí látce – hovězí kosti. Minerální složení, fyzikál-
ně chemické vlastnosti a obzvláště hydrofilní povrch, jsou lidským kostem velmi podobné.

JASON® MEMBRANE POMALU RESORBUJÍCÍ, PŘÍRODNÍ MEMBRÁNA Z PERIKARDIA

Snadná manipulace, cílené hojení ran, přírodní biomechanika spojená s terapeutickou 
bezpečnostní jsou důležité vlastnosti Jason® membrane. Přírodní, husté příčné síťování 
tkáně umožňuje dlouhotrvající, odpovídající bariérové funkce až po dobu 28 týdnů. 
Na základě šetrného výrobního procesu zůstávají přírodní vlastnosti perikardia zacho-
vány. Jason® membrane má charakter přírodní měkké tkáně, přičemž má hladkou stranu 
s hustější strukturou (označenou písmenem G), jakož i drsnou stranu, která slouží jako 
vodící kolej pro buňky a cévy a přikládá se na kost.

cerabone® excelentní biofunkcionalita; 
perfektní hydrofilie a příjem krve

REM: cerabone®; Mikroporozita perfektní 
povrchová drsnost pro zrychlenou adhezi buněk

REM: Jason® 
membrane

REM: Jason® 
membrane 
struktura 3D

Histologie Jason® membrane 
24 týdnů po implantaci: 
V těsné blízkosti vytvořená 
kost a vaskularizace Jason® 
membrane; dokonalá 
integrace do okolní tkáně

cerabone® Makropóry a mikropóry, 
podobné lidským kostem



ZÁCHRANA ZUBŮ S POUŽITÍM
STRAUMANN® EMDOGAINU

STRAUMANN® EMDOGAIN – REGENERUJTE TKÁNĚ PŘIROZENĚ

Na základě více než 400 publikovaných klinických publikací včetně výsledků 
za dobu delší než 10 let Straumann® Emdogain prokázal, že poskytuje bezpečnou 
a efektivní regeneraci nového periodontálního attachmentu. Je snadno použitelný 
a efektivní, neboť jej lze lehko integrovat do periodontálního zákroku.

Straumann® Emdogain pomáhá zachránit a stabilizovat zuby a poskytuje:
 Jistotu díky vysoce zlepšeným klinickým výsledkům*14,15,16

 Vynikající dlouhodobý přínos pro vaše pacienty 17,18

  Zlepšené uspokojení pacienta díky lepšímu hojení a nižšímu počtu komplikací při 
zákroku**19,20,21

Případ: Defekt kosti (supra a intra)
Ošetření: Periodontální regenerativní zákrok s použitím přípravku Straumann® Emdogainu
Kontrola: 1 rok

Před Po

* V porovnání s otevřenou lalokovou operací

**V porovnání s řízenou kostní regenerací

Obrázky laskavě poskytnuty Prof. Carlosem E. Nemcovskym, Universita Tel-Aviv



STRAUMANN® CARES®

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

Straumann usiluje o přivádění nových technologií k zákazníkům, které jsou částí inte-
grovaného souboru spolehlivých řešení nabízejících vysokou flexibilitu. Straumann® 
CARES® digitální řešení obsahuje:

Dental Wings Intra Oral Scan System (INTRAORÁLNÍ SKENER)
Připravujeme uvedení na trh v roce 2016.

coDiagnostiX (NAVIGOVANÁ CHIRURGIE)

coDiagnostiX je navržen tak, aby poskytoval zubaři zřetelný 
pohled na strukturu pacientovy kosti, pozici nervu, vaskulární 
struktury a rovněž na konečné umístění implantátu. Zjednodušuje 
plánování a provádění komplexních zákroků, čímž se může 
snížit riziko komplikací při zákroku a komplikací s náhradou. 

STRAUMANN®CARES® CADCAM
Straumann poskytuje ucelené portfolio produktů CADCAM včetně 
nejmodernějšího skeneru Dental Wings, návrhového softwaru 
DWOS a obsahuje také širokou nabídku vynikajících materiálů 
a protetických indikací. Díky spolupráci s vůdčími společnostmi 
v průmyslu jako jsou Ivoclar Vivadent AG a 3M ESPE, Straumann 
rovněž nabízí keramické materiály vynikajících vlastností určené 
pro vysoce estetické náhrady, které jsou navrženy tak, aby byly 
k nerozeznání od přirozených zubů.



10 LET ZÁRUKY

VYSOKÁ KVALITA ZALOŽENÁ NA ŠVÝCARSKÉM INŽENÝRSTVÍ

Jelikož jsme švýcarská společnost, po celou dobu je naší prioritou výroba vlastních 
Straumann® produktů v souladu se standardy vysoké kvality. Tento závazek se nyní promí-
tá do ještě vyššího počtu výhod pro naše uživatele.

Každý Straumann® dentální implantát a abutment je podpořen naší exkluzivní 10letou 
zárukou, která platí pouze v případě používání originálních dílů pospolu a v souladu 
s aplikovatelnými instrukcemi o zacházení a s instrukcemi o používání. ²²

PŘESNOST ZALOŽENÁ NA ORIGINÁLNÍCH SPOJÍCH IMPLANTÁT – ABUTMENT

Pouze originální Straumann® komponenty jsou navrženy za použití Straumannových 
inženýrských specifikací tak, aby mohly být spojeny plynule a aby vzniklé řešení bylo 
vědecky podloženo. Online verifikační nástroj na webových stránkách: Pár okamžiků 
Vám stačí ke zjištění originality abutmentů Straumann. Všechny originální abutmenty jsou 
označeny logem a číslem Lot.Nr.

Implantáty Soft Tissue Level 

Vyznačují se jednoduchým 

a spolehlivým synOcta® spojením

Implantáty Bone Level

Vyznačují se precizním 

a samonaváděcím CrossFit® 

spojením

10letá záruka
na všechny Strauman-
novy dentální implantáty 
a abutmenty, pokud jsou 
komponenty používány 
pospolu.



ITI PROFESIONÁLOVÉ 
STOMATOLOGIE - ZDROJ INSPIRACE

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ EXPERTŮ

ITI znamená „International Team for Implatology“ (Mezinárodní Tým pro Implan-
tologii). Členy týmu je 17 000 stomatologických profesionálů z celého světa ze 
všech oborů implantologie a regenerace orální tkáně. Z pozice nezávislé aka-
demické asociace ITI aktivně propaguje networking a výměny mezi svými členy 
na schůzkách, kurzech a kongresech s cílem neustále zlepšovat metody ošetřování 
a jejich výsledky, které znamenají zlepšení pro pacienty. Straumann dlouhodobě 
podporuje nezávislý výzkum společnosti ITI a vzdělávací projekty.

VÝHODA PLYNOUCÍ ZE SPOJENÍ S VĚDECKOU KOMUNITOU NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

Interdisciplinární výzkum a kooperace jsou v implantologii naprosto nezbytné jak pro 
úspěch tak pro spokojenost pacienta. Více než 700 kolegů (ITI fellows) skupiny ITI ze 47 
zemí, kteří tvoří jádro ITI, poskytuje svůj čas, energii a schopnosti a jsou vedeni silným 
smyslem pro zodpovědnost.

Straumann úzce spolupracuje po dobu více než 30 let se společností ITI za účelem 
optimalizace Straumann® Dental Implant System, který je v současnosti nejlépe zdoku-
mentovaným systémem v oboru implantologie s více než 3000 nezávislých vědeckých 
publikací.



SERVICE PRVNÍ TŘÍDY

SIMPLY DOING MORE (JEDNODUŠE DĚLÁME VÍCE)

Máme za sebou zavedení mnoha nejvlivnějších technologií a technik v našem oboru, 
máme tradici v práci pro rozvoj dentální regenerace, obnovy a náhrad, právě tak jako 
pro péči o pacienty. Pro nás „simply doing more“ není pouze chytlavá fráze, je to filozo-
fie, která řídí naši každodenní činnost k prospěchu vás i vašich pacientů.

Straumann vám nabízí více než pouhé výrobky, také vám poskytuje:

PRODEJNÍ SLUŽBY

 10letá záruka na systém implantát-
abutment pouze v případě, že autentické 
Straumann komponenty jsou používány 
v souladu s aplikovatelnými instrukcemi 
pro zacházení ²²

 Služby zákazníkům, které řeší vaše 
potřeby a skupina přímých obchodních 
zástupců vám asistující

 Starget magazín obsahující nejnovější 
novinky o Straumannových® stomato-
logických řešeních a názory expertů

PACIENTI

 Informace pro pacienty a ilustrační 
modely v měřítku 3:1, které vám umožní 
prezentovat řešení stomatologického 
ošetření pacientům

TRÉNINK & VZDĚLÁVÁNÍ

 Tréninkové a vzdělávací programy 
napomáhající dosažení optimálních 
výsledků ošetření a bezpečnosti při 
zacházení s produkty

PRAXE

 Nástroje umožňující rozvíjení praxe 
tak, aby se standardy vaší praxe zlepšily. 
Prosíme kontaktujte vašeho místního ob-
chodního zástupce, který vám poskytne 
další informace o službách dostupných 
ve vaší oblasti



PACIENTI HODNOTÍ ÚSPĚCH

HODNOTA PRO VAŠEHO PACIENTA, HODNOTA PRO VAŠI PRAXI

Průzkum provedený s 10 000 pacienty v Německu (Institute Riegl Survey ²³) ukázal, že 
97% pacientů, kteří měli náhradu nesenou implantátem, bylo nesmírně spokojeno nebo 
spokojeno s ošetřením, v porovnání s 86% těch, kteří obdrželi konvenční náhradu.

Ve většině případů cena implantátu reprezentuje malou část nákladů na celkové ošetření. 
Důvěřujte nám, že poskytneme spolehlivé řešení, naše implantáty nabízí klinicky proká-
zanou vysokou míru úspěchu. Vysoká jistota pro pacientovu investici!



VŮDČÍ SPOLEČNOST 
PODPORUJÍCÍ VÁS PO CELÉM SVĚTĚ

POSKYTUJEME VÁM SLUŽBY VE VÍCE NEŽ 60 ZEMÍCH

Jako světový vůdce poskytující implantáty víme, že úspěch implantátu závisí na vysoké 
kvalitě našich produktů stejně tak jako na profesionálních schopnostech těch, kteří je 
používají. Společně se snažíme nalézt správné řešení a dosáhnout optimálních výsledků 
pro vás a vaše pacienty.

 Distributoři

Řecko, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Malta, Izrael, 

Island, Jižní Afrika, Turecko, Rusko, Litva, Ukrajina, Polsko, Libanon, Irán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, 

Bahrajn, Katar, Pákistan, Saudská Arábie, Oman, Tunis, Alžír, Maroko, Kuwajt, Sýrie, Čína, Tchajwan, 

Hong Kong, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Singapur, Filipíny, Vietnam, Argentina, Chile, Uruguay

 Straumannovy pobočky

Kanada, USA, Mexiko, Brazílie, Spojené království, Belgie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo, 

Švýcarsko, Holandsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Itálie, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, 

Čína, Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Singapur
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