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Straumann® Digitální řešení

Vaše cesta k digitalizaci

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Plánování a návrh
coDiagnostiXTM / 

TRIOS® Design Studio

3D tisk
P series

Frézování
C series / M series

Otiskování
TRIOS®
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Straumann® Digitální řešení
Vše na jednom místě

Otiskování
TRIOS®

Plánování / Návrh
coDiagnostiXTM

TRIOS® Design Studio

3D tisk
P series

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/pro-lékaře
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3D tisk
P series Frézování

C series

Frézování
M series

Plánování / návrh 3D tisk Frézování Otiskování

Nabídka Straumann® CARES® pro zubaře zahrnuje efektivní a 
snadno použitelná hardwarová řešení od intraorálního skenování 
až po vlastní frézování. Zubní lékaři, zubní technici a pacienti těží 
z validovaného digitálního pracovního postupu, který šetří čas a 
nabízí více času na komunikaci a péči o pacienty.
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Straumann® Digitální řešení
Digitální pracovní postupy vám zařídí úspěch

Můžete si vybrat mezi vlastní výrobou nebo spoluprací se zubní 
laboratoří dle vašeho výběru.

Software pro plánování 
implantátů: coDiagnostiXTM

Sejmutí digitálního otisku s 
intraorálním skenerem TRIOS®

Chirurgický pracovní postup

Protetický pracovní postup

Software pro návrh: 
TRIOS® Design Studio

Více informací naleznete na: 
www.straumann.cz/pro-lékaře
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In-house 3D tiskárny: P series

3D tištěné implantační 
šablony / modely

Ordinační frézka: 
C series

Protetické náhrady

Centrální výroba

Plánování / návrh 3D tisk Frézování Otiskování
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3Shape TRIOS® intraorální skener
Začátek digitalizace

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/trios

3D tisk
Služba plánování

Frézování
Plánování / návrh

Neviditelná 
rovnátka
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Modelové varianty - dle potřeb každého zákazníka

POD: 
Skener a dodaný 
notebook, největší 
flexibilita, přenosnost 
a nejmenší nároky 
na prostor. Možnost 
připojení skeneru 
bezdrátově nebo s 
kabelem.

MOVE+:
Mobilní a výškově 
nastavitelný, flexibilní, 
kompaktní a ideální pro 
komunikaci s pacientem 
na křesle. Možnost 
připojení skeneru 
bezdrátově nebo s 
kabelem.Stejná technologie, 

přenost a výkon při 
skenování.

TRIOS® Portfolio 2021 – funkce

TRIOS® 4 TRIOS® 3 TRIOS® 3 Basic
Charakteristika 
intraorálních skenerů

Generace skeneru 4th 3rd 3rd

AI Scan*

3Shape přesnost

Realistické barvy a určení
odstínu zubu
Konektivita Bezdrátově a 

s kabelem
Bezdrátově a 

s kabelem
S kabelem

Rukojeť skeneru Pero Pero Pero
Funkce diagnostiky kazu — —

Sestavení POD

MOVE+

Software a aplikace TRIOS Patient Monitoring 
TRIOS Treatment Simulator 
TRIOS Smile Design 
TRIOS Patient Specific Motion

Pouze po upgrade
na TRIOS® 3

In-House aplikace: 
např.: TRIOS Design Studio Možnost přidání Možnost přidání

Na stejném PC 
pouze po upgrade 

na TRIOS® 3

* AI technologie skenování: Odstraňuje nadbytečnou měkkou tkáň při skenování, čímž zjednodušuje proces skenování.

Otiskování Plánování / návrh 3D tisk Frézování 
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coDiagnostiXTM  
software pro plánování implantátů
Vyšší efektivita pro vaši praxi a méně času na 
křesle pro vašeho pacienta.

Cenná součást mezi analogovým a digitálním

coDiagnostiXTM je výkonné a zároveň uživatelsky přívětivé, kompletní, otevřené softwarové 
řešení, pomocí kterého lze plánovat pozice implantátů a vytvářet vysoce přesné šablony pro 
chirurgickou preparaci specifické pro pacienta pro navigovanou operaci.

• Výkonné nástroje pro plánování a návrh pro širokou škálu požadavků
• Integrace chirurgických a protetických pracovních postupů
• Zjednodušuje plánování složitých náhrad
• Integrovaná komunikační platforma pro společné plánování praxe a laboratoře
• Různé varianty softwaru pro jednoduché nebo složité případy
• Optimální digitální zpětné plánování

Prvotřídní výhody softwaru 
coDiagnostiX

větší bezpečnost

skvělý nástroj pro představení 
léčebného plánu pacientům

rychlá implementace výroby 
implantačních šablon do 
vlastních výrobních postupů 
nebo možnost centrální výroby

komplexní léčba od 
protetickcých náhrad až po 
implantáty

máte vždy dokumentaci ke 
každému případu

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/coDiagnostiX



9 

3Shape TRIOS® Design Studio
Klíčový software pro návrh protetických 
náhrad v rámci Straumann® CARES® 
digitálních pracovních postupů

Chairside software pro návrh 3Shape TRIOS® Design Studio 
obsahuje kompletní praktické řešení a je kompatibilní s 
intraorálními skenery, laboratorními skenery a frézovacími 
systémy. Software podporuje širokou škálu indikací, materiálů, 
implantačních systémů a je tzv. ,,otevřený“. Software umožňuje 
import skenů i přímé propojení s introrálními skenery 3Shape 
TRIOS®. Export výrobních dat je možný do souboru STL nebo lze 
přímo propojit s frézovacím strojem a to i od výrobců třetích stran.

Méně složitostí
Průkopnická technologie výrobního 
postupu protetických náhrad, která umí 
vypočítat automaticky tvar korunky včetně 
anatomie, hrbolků, hranice preparace 
a bodů kontaktu. Možnost duplikování 
protilehlých zubů. Výška okluze je upravena 
automaticky v závislosti na mezičelistních 
vztazích. 

Přesnost
S integrovanými, předdefinovanými 
parametry frézování.

Spolehlivost
Hladká integrace ordinační frézky 
Straumann® CARES® C series.

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/Chairside

Otiskování Plánování / Návrh 3D tisk Frézování
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P10+
Ekonomická 3D tiskárna s 
jednorázovými rezervoáry a 
platformami. Minimalizováno 
čištění pracovních částí 3D 
tiskárny.

P cure
Automatizované zařízení 
k vytvrzení světlem ve 
vakuu. Rychlé, bezpečné 
a dokonale sladěné s 
3D tiskárnou a tištěným 
objektem.

P wash
Automatická, kompaktní 
a rychlá čístící jednotka. 
Dokonalé sladění s 3D 
tiskárnou a tištěným 
objektem.

Straumann® CARES® P series
Přesnost a rychlost v každodenní praxi 
díky profesionálnímu řešení 3D tisku.

Spalitelné 
materiály

Implantační šablony

Individuální otiskovací lžíce
Gingivální maska

Indikace
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pro P10+, P20+ cartridge,  
P20+, P30+, P40

Straumann® P pro 
materiály pro 3D tisk

Pracovní modely

Modelové řady 3D tiskáren

P20+ cartridge
Ekonomická a flexibilní 3D tiskárna se snadným 
systém čištění díky plastovým rezervoárům. 

P20+
Ekonomická a flexibilní 3D tiskárna pro laboratorní 
použití, kompaktní rozměry i pro menší prostory.

P30+
Rychlejší, flexibilnější 3D tiskárna pro profesionální 
výrobu o velké kapacitě. Určena pro laboratorní 
použití. 

P40
Vysoce výkonná 3D tiskárna s velkou kapacitou 
výroby 3D tištěných objektů. Dva rezervoáry a dvě 
platformy umožňují velký objem výroby.

CARES® P series pro zubní ordinace a zubní laboratoře s 
nejvyššími nároky: nová generace 3D tiskáren pro profesionální 
a rychlou výrobu vysoce přesných dentálních výrobků nejvyšší 
kvality.  CARES® P series má nové funkce, které zlepšují Vaši 
kvalitu, flexibilitu, produktivitu a efektivitu.

Provizorní korunky a 
můstky

Zkušební 
konstrukce

Dlahy

Orto modely

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/cares-p-series

Otiskování Plánování / Návrh 3D tisk Frézování 
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Straumann® CARES® C series
Přesnost a výkon - perfektní řešení pro 
digitální pracovní postupy v ordinaci

Úložný prostor
pro nástroje a držáky

Kompaktní design zajišťuje stabilitu 
a odolnost proti vibracím i přes malé 
rozměry

Integrovaný systém vodního 
chlazení s objemem 3 litry

Pohodlný přístup do 
pracovního prostoru

Dotyková obrazovka

Integrovaný kompresor

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/cares-series-c
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Straumann® C series je kompaktní frézovací stroj s technologií 
mokrého frézování se 4 osami. Frézka je navržena pro ordinační 
výrobu, vyniká spolehlivostí, prediktabilitou a přesností při 
frézování sklokeramických a hybridních materiálů pro širokou 
škálu indikací. Straumann® CARES® C series je vybavena 
inteligentní čtyřosou technologií a usnadňuje každodenní praxi s 
ohledem na efektivitu a produktivitu.

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/straumann-nice

Otiskování Plánování / Návrh 3D tisk Frézování 

Materiály
n!ce®

VITA® Suprinity

VITA® Mark II

VITA® Triluxe forte

VITA® Enamic

VITA® CAD-Temp

IPS e.max® CAD

Straumann® n!ce®
Inovativní sklokeramický materiál, který je estetický, bezpečný, 
uživatelsky přívětivý a se snadným zpracováním. Šetří čas.

Korunky / 
krátké můstky

Inleje Onleje Fazety Individuální 
abutmenty 
(Straumann,  

Medentika, Neodent)

Korunky na 
titanové báze 

(Straumann,  
Medentika, Neodent)

Indikace
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Straumann® CARES® M series
Různorodé možnosti frézování přímo ve 
Vaší laboratoři.

S frézkou CARES® M series máte po ruce frézovací systém, s nímž 
můžete zpracovávat téměř všechny objednávky:
frézování technikou za mokra / frézování technikou za sucha 
pomocí jednoho frézovacího stroje.

Servisní tlačítko

Široká dvířka pro pohodlný přístup

Ovládací tlačítko

Řídící jednotka s nádrží 
chladícího maziva a 
automatickým odsáváním

Více informací naleznete na:
www.straumann.cz/serie-m
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Vyrobte si celou řadu náhrad pro každou indikaci z jedinečných materiálů. Díky četným 
možnostem M series těžíte z flexibility možnosti zpracovávat téměř všechny případy vašich 
zákazníků pomocí jediného systému. V pracovní špičce nebo ve složitých případech můžete pro 
rozšíření kapacity vaší laboratoře využít služby Straumann® frézovacího centra.

CARES® Visual
Návrh

M series 
Frézování

3Shape TRIOS®
Otiskování

Materiály
n!ce®

VITA® Suprinity

VITA® Mark II

VITA® Triluxe forte

VITA® Enamic

VITA® CAD-Temp

IPS e.max® CAD

Korunky / 
můstky

Inleje Onleje Fazety Individuální 
abutmenty 
(Straumann,  

Medentika, Neodent)

Teleskopy Titanové baze 
(Korunky/ můstky/ 

třmeny/ kapny)

Variobase 
(pro můstky / 
třmeny / SRA 

kapny)

Variobase 
korunkové  

Dlahy

Ověřené pracovní postupy pro odesílání dat z 
intraorálních skenerů 3Shape TRIOS®

Zirkoniumdioxid

Sintron®

Wachs

PMMA

TEMP

Splintec

JUVORA™ PEEK

Indikace

Otiskování Plánování / Návrh 3D tisk Frézování 
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2020. Všechna práva vyhrazena.
Straumann® a / nebo jiné zde uvedené ochranné známky a loga Straumann® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti 
Straumann Holding AG a / nebo jejích přidružených společností.
Vaše právo vznést námitku: Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely nebo pokud si přejete odvolat svůj souhlas, 
stačí kdykoli zaslat zprávu našemu inspektorovi ochrany údajů e-mailem na adresu info.cz@straumann.com nebo poštou na adresu Straumann s.r.o., 
Na Žertvách 2196/34, Praha 8, 180 00, inspektor ochrany údajů. To platí také v případě, že chcete vznést námitku proti zpracování vašich údajů z 
důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

Zastoupení pro ČR & SK
Straumann s.r.o.
Na Žertvách 2196/34
CZ-180 00 Praha 8, Česká republika
Tel.:       +420 284 094 650
E-mail: info.cz@straumann.com
www.straumann.cz

Vaše cesta k 
digitalizaci

JSME TU PRO VÁS
TEL.: +420 284 094 650

E-Mail: info.cz@straumann.com
Facebook: www.facebook.com/straumannczsk

Instagram: straumanncz

VŠECHNY BROŽURY TAKÉ 
DOSTUPNÉ ONLINE
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www.straumann.cz/centrum-pro-stahovani


