
Straumann® Centrální 3D tisk

3D tištěné modely & 
Implantační šablony

Skenování CAD 
modelace

CAM 
výroba

Obj. č. Popis Cena vč. 
DPH 21%

010.4022 3D tištěný model kvadrant 511 Kč

010.4023 3D tištěný model celé čelisti 818 Kč

010.4024 3D tištěný model kvadrant s vyjímatelnými pahýly** 629 Kč

010.4025 3D tištěný model kvadrant s gingivální maskou 881 Kč

010.4026 3D tištěný model kvadrant s vyjímatelnými pahýly a gingivální 
maskou** 975 Kč

010.4027 3D tištěný model celé čelisti s vyjímatelnými pahýly** 912 Kč

010.4028 3D tištěný model celé čelisti s gingivální maskou 1 164 Kč

010.4029 3D tištěný model celé čelisti s vyjímatelnými pahýly a gingivální 
maskou** 1 258 Kč

010.4021 3D tištěná implantační šablona - nezáleží na počtu implantátů 3 109 Kč

Gingivální maska

 Otvor pro repliku 
implantátu 

Model celé čelisti

Model kvadrantu

 Vyjímatelné
pahýly

Implantační
šablona

*Pokud rozměr modelu přesáhne maximální povolený rozměr 68x30x40 mm bude účtován    
tzv. ,,Dvojnásobný model“
** Cena vyjímatelných pahýlů je zahrnuta v ceně, nezáleží na počtu.
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Indikace pracovního postupu CARES®:
Modely, gingivální masky, dlahy, spalitelné korunky 
nebo můstky, provizorní korunky a můstky, 
otiskovací lžíce

Indikace s plánovacím softwarem coDiagnostiX™:
Šablony pro navigovanou chirurgii

Certifikované a validované materiály od výrobců:

10palcová dotyková obrazovka

Certifikovaná autokalibrace 
(ACCS)

Systém pro manipulaci
s tekutinami (RHS)

 Se systémem Windows® 

 Dodáváno s TeamViewer® 

Rozpoznání materiálů (RFID)

Velká oblast tisku

* Kontrola teploty tekutin

LCD displej s odpočtem času

Tlačítko automatických dvířek

* Dostupné 2018

Výhody této technologie:
 • Nejrychlejší tiskárna na trhu, tisk HČ a DČ 

modelů do 45 minut
 • Plně integrované pracovní postupy CARES®

     a coDiagnostiX™
 • Vysoce estetické tištěné barevné či transparentní 

výrobky díky technologii 385 nm UV LED
 • Extrémně přesný tisk, rozlišení od 50 µm 
 • RHS = snadný systém pro manipulaci

    s pryskyřicemi, automatické ovládání dvířek
 • Certifikovaný autokalibrační systém (ACCS)
 • Patentovaná technologie force-feedbackTM  

umožňující velice rychlý tisk a výrobní proces
 • Téměř bezúdržbový systém

Validovaný pracovní postup:

Skenování CAD modelace CAM výroba

Straumann® CARES® P series
nový standard v rychlosti a spolehlivosti

CARES® P series = validované, přesné a rychlé řešení 
v profesionálním 3D tisku pro stomatologii.
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