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Představujeme novou vylepšenou řadu CARES® T-Series

Design našich extraorálních stolních skenerů T-Series jsme kompletně přepracovali.
Výsledkem je elegantní a propracovaný skener, který nejen dobře funguje, ale je také stylový. 

CARES® T710 CARES® T310CARES® T510
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Nejrychlejší skenery

StraumannGroup společně s technologickým 
partnerem Medit, který přinesl první stolní skener 
s modrým světlem, představuje CARES® T710, 
superrychlý extraorální stolní skener T-Series, 
který jste ještě nezažili.

Proč si vybrat T-Series? Je to snadná volba.

Superrychlé skenování
S naším vysoce kvalitním hardwarem a optimalizovaným 

softwarem naskenujete pomocí T710 celý zubní oblouk za 

pouhých 8 sekund.

Otevřený systém
Užívejte si svobodu otevřeného systému, který Vám umožní 

importovat a exportovat skeny ve formátu STL.

Vysoká přesnost
Přesnost 4 mikrometry: ISO 12836

Automatické přizpůsobení výšky
Můžete dát sbohem držákům, kde jste museli nastavovat výšku ručně 

pro správnou pozici. Pomocí automatické funkce přizpůsobení výšky 

je použití velice snadné.

STL

Kamery s vysokým rozlišením
Naše 5.0 MP kamery zajišťují detailní data skenování ve vysokém 

rozlišení. Se systémem čtyř kamer je pokryta u T710 široká oblast          

a eliminují se slepá místa.
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CAD/CAM stomatologická práce vyžaduje nejvyšší přesnost k výrobě dobře navržených můstků, implantátů a třmenů.

Nejmodernější skenovací technologie naší řady T-Series zajišťuje nejkvalitnější skenování s vysokou přesností při dodržení přísných mezinárodních standardů.

Přesnost skeneru je základním předpokladem CAD/CAM práce
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ISO 12836 specifikuje zkušební metody pro posuzování přesnosti digitalizačních 

zařízení pro systémy řízené počítačem (CAD/CAM) pro nepřímé zubní náhrady. 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních 

normalizačních orgánů. 

Norma ANSI / ADA č. 132 popisuje zkušební metody používané k hodnocení 

opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a přesnosti dentálních zařízení pro 3D 

metrologii. Nezisková Americká zubní asociace (ADA) je největší národní dentální 

asociací, která zastupuje více než 161 000 zubních lékařů. 

VDI 2634 definuje přejímací a ověřovací testy a artefakty pro hodnocení grafických 

optických 3D měřicích systémů s planárním měřením z hlediska jeho přesnosti. 

Platí pro optické 3D měřicí systémy s planárním měřením, které pracují na principu 

triangulace. Verein Deutscher Ingenieure (VDI) je největší inženýrská asociace v 

Německu. Jako třetí největší organizace pro standardy je VDI také partnerem v 

německé podnikatelské komunitě a vědeckých organizacích. 

ISO-12836

ANSI/ADA Norma č. 132

VDI 2634

12836
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Přesná a detailní data skenování díky čtyřem kamerám s vysokým rozlišením
Řada T-Series přinesla revoluci v přesnosti dat pomocí nejmodernějšího softwaru, 

fotoaparátů s vysokým rozlišením a technologie skenování modrým světlem                 

a poskytuje vám vysoce kvalitní skenovaná data, která jsou čistá, ostrá a se složitými 

detaily.

T710 se svým novým čtyř kamerovým systémem s rozlišením 5.0 MP zajišťuje, že vaše 

modely a otisky budou plně naskenovány, a eliminují se všechna slepá místa. Řada 

T-Series Vám ušetří drahocenný čas a peníze minimalizací nutnosti úprav. 

X Značka sken data
(4 x 5.0MP kamery)

T710 sken data
(4 x 5.0MP kamery)

Sken data porovnání

Zrychlete svojí práci
CARES® T710 je vybaven rychlým skenovacím modulem a vysoce účinným 

softwarovým algoritmem, který pracuje v tandemu a vytváří skenování celého 

oblouku za pouhých 8 sekund. Pokročilý vysokorychlostní polohovací systém nové 

řady T-Series je navržen pro optimální výkon Vaší laboratoře, zrychluje váš pracovní 

postup a zvyšuje produktivitu. Sken celého oblouku 8 s

T710 X Brand
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Udělejte více s menším usílím
Při vývoji našich řešení jsme vždy upřednostňovali jednoduchost, protože vám chceme ulehčit práci. Jsme proto hrdí, že vám můžeme představit naše nové dentální stolní 

skenery řady T-Series, které vám umožní dělat více s menším úsilím. 

Automatické přizpůsobení výšky
Odstranili jsme ruční polohování, abychom vám ušetřili potíže. Nechte skener rozhodnout o výšce 

skenování vašeho objektu s naší funkcí automatického přizpůsobení výšky. 

Široká oblast skenování
Skenujte více objektů současně díky širší oblasti skenování našich skenerů řady T-Series!

Žádná slepá místa
4 kamery v T710 jsou umístěny tak, aby ve skenovaných datech nebyla žádná slepá místa. Úplná data získáte 

pouze jedním skenováním! 

Pohodlí
Flexibilní držák pro skenování včetně pahýlů
Zefektivněte svou práci pomocí flexibilního držáku pro skenování celého oblouku nebo jeho částí s více objekty najednou.

Konvenčí držák

Flexibilní držák

5 kroků

2 kroky
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Nejuniverzálnější integrace artikulátorů
Skenování přímo v artikulárotru
Abychom reprodukovali přesnou orientaci okluze, nic nepřekoná skenování okluze v 

samotném artikulátoru. Skenery T-Series jsme navrhli tak, aby pohodlně vyhovovaly 

všem artikulátorům dostupným na trhu. 

KAS držák, chytrý držák 3v1
Chytrý držák KAS jig tři v jednom umožní pohodlně 

používat artikulátory KaVo, Artex, nebo SAM.

KaVo Artex SAM1
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Skenery T-Series jsou vybaveny vlastním skenovacím softwarem, který je plně integrován do CAD/CAM softwaru CARES® Visual. Získáte ještě vyšší produktivitu 
se všemi novými inovativními funkcemi.

Skenování spodní strany wax-upu

Vyzkoušejte optimalizovanou funkčnost skenování 

voskového wax-upu ze spodní strany, která umožňuje 

skenování vnějšku i vnitřku, pro dokonalé zkopírování 

dosedu mezičlenů a mnohem přesnější design. 

Skelety 

Skelety vyžadují interproximální podříznutí jako základ 

retenční síly. Použijte „interproximální skenování“ ve 

strategii „ortodontického“ skenování pro vaše skelety pro 

zubní protézy. 

Duplikace snímatelné protézy Kořenové nástavby

Replikujte a archivujte stávající zubní protézy nebo 

vytvořte chirurgickou nebo protetickou šablonu 

pomocí rychlých, přesných a vysoce kvalitních skenů 

ze skenerů řady T-Series se softwarem Medit Scans. 

Funkce skenování kořenové nástavby vám pomůže 

zachytit nejhlubší kořeny, protože vám dává možnost 

kombinovat data vašeho modelu s daty skenování 

otisků.

Volitelná skenovací sekvence

Užijte si flexibilitu výběru vlastní sekvence skenování 

s Medit Scan pro laboratoře. Jednoduše přetáhněte 

fáze skenování a znovu vyvolejte sekvenci tak, aby 

vyhovovala vašemu pracovnímu stylu a potřebám! 
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Žádné prostoje (díky zpracování na pozadí)

Než budete pokračovat dalším krokem, není třeba čekat 

na zpracování případu. Zpracování se provádí na pozadí 

pro maximální efektivitu, což vám umožní skenovat 

případy postupně bez přestávky. 

HD režim pro vybranou oblast

Můžete vybrat konkrétní oblasti, které chcete skenovat 

ve vysokém rozlišení, což vám umožní skenovat v HD 

rozlišení, kdykoli je to nutné. 

Interproximální oblast skenování

Zachyťte důležité interproximální oblasti pomocí 

skenerů T-Series.

Přirozená a přesná barevná textura

Zachyťte živé barevné textury, včetně ručně označených 

okrajů nebo ručně psaných poznámek.

Automatické zarovnání pahýlů a skusu

Díky funkci automatického zarovnání u skenerů T-Series 

již nemusíte ručně sesazovat naskenované pahýly           

a pracovní modely nebo mezičelistní vztahy, protože 

software to udělá za vás! Nabízíme zjednodušení! 
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Skenery T-Series kombinují data ze skenu sádrového 

pahýlu s daty ze skenování otisků, aby vám poskytly 

přesné informace o hranici preparace. To usnadňuje 

kontrolu okrajů napreparovaných zubů na otisky. Když 

skenujete jednotlivé sádrové pahýly napreparovaného 

zubu, software skeny zarovná a integruje data sádrového 

pahýlu do dat oboustranného otisku pro větší pohodlí. 

Oboustranný otisk a sádrový pahýl

Otiskovací modul pro CARES® T710 umožňuje provádět 

automatické oboustranné skenování otisků, což eliminuje 

potřebu ručně obrátit obraz.

Výsledkem je snadné a přesné oboustranné skenování 

otisků a zarovnání skusu. 

Skenování otisku celého oblouku

Různé skenovací strategie pro skenování implantátů
Skenery T-Series zachycují základnu modelu i skenovací 

tělíska současně, takže nemusíte skenovat dvakrát. 

Pomocí funkce „přidat skenovací tělísko“ můžete také 

skenovat stejné skenovací tělísko na několika místech 

implantátu, což snižuje potřebu více skenovacích tělísek. 
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CARES® Medit Link je skutečně otevřená platforma, která vám nabízí integrování skenovacího softwaru do CAD/CAM softwaru CARES® Visual. Spravujte všechna svá 

digitální data a 3D skeny na jednom místě. Díky snadným doplňkům pro další stomatologický software podle vašeho výběru je Medit Link vaším odkazem do světa 

digitální stomatologie. 

Linking EverythingCARES®
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CARES® Medit Link propojení skeneru a CAD/CAM softwaru CARES® Visual

Řídicí panel

Řídicí panel vám umožňuje zobrazit data skenování, 

stav případu, využití cloudu a také dostupný úložný 

prostor v reálném čase. Můžete také zkontrolovat typ 

práce a objem objednávek klinik, s nimiž aktuálně 

pracujete. Snadno spravujte výkon své laboratoře        

a efektivně komunikujte pro efektivnější provoz. 

Cloudové úložiště dat ze skenování

Software je vybaven cloudovým úložištěm s 

dostatečnou kapacitou pro bezpečné ukládání 

souborů a informací pro případy bez nutnosti dalšího 

fyzického úložného prostoru. Kromě informací o 

pacientech a dat skenování případů jsou pracovní 

soubory uchovávány samostatně v úložném prostoru 

speciálně pro laboratoř.
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Přímé propojení s intraorálním skenerem

Propojte jednoduše Váš laboratorní 
skener s intraorálním skenerem 3Shape 
TRIOS® nebo Medit i500 pro získání 
naskenovaných dat z ordinace.
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Modely a specifikace
obsaženo    X nedostupné

CARES® T710 CARES® T510 CARES® T310Parametry

Mono 5.0(MP) x 4

4μm

8 s (7cut)

45 s

●

●

●

●

●

●

●

Mono 5.0(MP) x 2

0.040 mm

100mm x 73mm x 60mm

Optická triangulace s fázovým posuvem

505mm x 271mm x 340 mm

15 kg

LED, 150 ANSI-lumens, modré LED světlo

USB 3.0 B Type

AC 100-240V, 50-60 Hz

7μm

12 s (7cut)

X

●

●

●

●

Volitelné

Volitelné 

X

Mono 5.0(MP) x 2

9μm

18 s (7cut)

X

●

●

Volitelné 

Volitelné 

Volitelné 

Volitelné 

X

          Rozlišení kamer

          Rozteč bodů

          Oblast skenování

          Princip skenování

          Rozměry

          Váha

          Světelný zdroj

          Konektivita

          Zdroj

          Přesnost (ISO 12836)

          Rychlost skenování celý oblouk

          Rychlost skenování z otisku

          Automatické přizpůsobení výšky

          Barevná textura objektu

          Flexibilní skenování

          Skenování v artikulátoru

          Duplikace snímatelných náhrad

          Ortodontické skenování

          Skenování otisků



Straumann Digital Solutions

Zůstaňte o krok napřed před konkurencí a buďte na špici v digitální stomatologii – s digitálními řešeními 

Straumann® CARES®, naším komplexním a flexibilním digitálním řešením. Je určen pro vaše specifické potřeby, díky 

němu bude vaše denní praxe jednodušší, účinnější, předvídatelnější a ziskovější. Straumann® CARES® kombinuje 

pečlivě zvolené špičkové stomatologické přístroje s nejnovější digitální technologií, prémiovými materiály                  

a individualizovanými službami – vznikají tak bezchybné digitální pracovní postupy.

Technologický partner Medit sídlí v jihokorejském Soulu, kde vyvíjí technologická řešení již od roku 2000. 

Distributor: International Headquarters

Institut Straumann AG 

Peter Merian-Weg 12

CH-4002 Basel, Switzerland

www.straumann.com
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Zastoupení 

v ČR a SK

Straumann s.r.o.

Na Žertvách 2196/34

CZ-18000 Praha 8

Česká republika

www.straumann.cz

Pokud máte dotazy jsme tu pro Vás, kontaktujte nás emailem nebo telefonicky.

Telefon   +420 284 094 650

E-mail      info.cz@straumann.com

Naskenujte QR kód pro shlédnutí videa, které Vám ukáže jak skener funguje.


