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A CEREC A FOGORVOS KEZE ÜGYÉBE HELYEZI A CAD/CAM RENDSZERT

Helló jövő. Isten hozott a jelenben!

Közvetlen összefüggés van a kifinomult technológia és a vásárló
elégedettsége között. Már a néhány adat is bebizonyítja ezt. Az
elmúlt 20 évben több, mint 15 millió CEREC pótlást készítettek
és helyeztek be világszerte - a páciensek és az orvosok pedig
tökéletesen meg voltak elégedve az eredménnyel. Öt év
elteltével, a CEREC koronák 95-97 %-a még mindig teljesen ép.
Az inlayek és onlayek túlélési rátája 90-95 % 10 év elteltével.
Ma valahol a világon a nap minden másodpercében készítenek
CEREC pótlásokat. Régen túlesve a kísérleti technológián, a
CEREC egy jól megalapozott és bizonyított klinikai eljárás. A
fogászat folyamatosan változik. Mi, a Sironánál alkalmazkodunk
ehhez a tudásunkkal és a tapasztalatainkkal - fejlesztésekkel és
ötletekkel, amelyek hozzásegítik Önt, hogy leküzdje a modern
fogászat kihívásait és növelje megelégedését a munkájával.
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A CEREC RENDSZER ELSŐ PILLANTÁSRA

Kifinomult. Tartós. Egyszerű.
Egy motivációs tanulmány szerint - amelyet a Komputerizált
Fogászat Német Társasága (German Society for Computerized
Dentistry - DGCZ) dolgozott ki - három kulcsfontosságú
oka van, hogy a páciensek miért a CEREC kerámia pótlást
választják: fémmentesek; fogszínűek; és egyetlen kezelés alatt
behelyezhetőek. A CEREC-et speciálisan arra fejlesztették ki,
hogy a tiszta kerámia pótlásokat egyetlen fogászati kezelés alatt
a fogorvosi szék mellett elkészíthessék. A beavatkozások skálája
magában foglalja az inlay-eket, onlay-eket, részleges koronákat,
a veneereket éppúgy, mint a koronákat, és az ideiglenes hidakat
(hátsó és elülső).
A CEREC OPTIKAI LENYOMAT GYORS, EGYSZERŰ, PONTOS

A CEREC PROGRAM INTUITÍV ÉS BIOGENERIKUS

A CEREC CSISZOLÓEGYSÉG PONTOS, GYORS ÉS CSENDES

Az alapeszme a
bizalomkeltés.

Egy szoftver, amit
könnyű kezelni.

A pótlásokat mintaszerű pontossággal
készíti el.

6-9. oldal

10-13. oldal

14-17. oldal

A CEREC egyesíti a tiszta kerámia anyagok és az egyetlen vizittel
járó fogászati kezelés előnyeit, amely nélkülözi a hagyományos
lenyomatot és az ideiglenes pótlásokat. A CEREC eljárás
tudományos körökben is teljesen elfogadott. A hardvert és a
szoftvert folyamatosan fejlesztették a felhasználóbarátság és a
költséghatékonyság jegyében. Röviden: a jó minőségű, esztétikus
pótlások segítségével növelheti páciensei elégedettségét és
erősítheti az Önhöz való ragaszkodásukat.

A CEREC ANYAGOK SOKOLDALÚAK ÉS BIOKOMPATIBILISEK

CEREC - ESZTÉTIKA, MELY
MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL

CEREC - KLINIKAI
TANULMÁNYOK

Minden csiszoláshoz Az eredmény meg- Tapasztalat,
a megfelelő anyag. különböztethetetlen mely megnöveli
a természetes fogtól. bizalmát.
18-21. oldal

22-25. oldal

26-29. oldal
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A CEREC OPTIKAI LENYOMAT – GYORS, EGYSZERŰ, PONTOS

Az alapeszme a bizalomkeltés.

A CEREC eljárás a kezdetektől fogva egyszerű. Megmutatja a
páciensnek a hiányt, előkészíti a fogat és egy optikai lenyomatot
készít róla néhány másodperc alatt. A könnyen kezelhető
CEREC 3D kamera mindig állandó nagyításban mutatja a fogat,
függetlenül a javítandó felület és a lencse közti távolságtól.
A mező kiterjesztett mélysége együtt jár a borotvaéles
képminőséggel. Még egy nehéz inlay preparációt is lehetséges
három dimenzióban rögzíteni egy egyszerű exponálással.
Hídpótláshoz és/vagy a szomszédos fogakról vett lenyomat
készítéséhez vegyen fel több képet, majd rakja egymás mellé
egy egyszerű egérkattintással. Még a nehezen látható helyeket
is pontosan megmutatja. A preparációs felszín háromdimenziós
optikai lenyomata és az antagonista megbízható alapot jelent
a pótlás megtervezéséhez.

Egyszerű felvétel készítés.

Gyors elemzés.

Megbízható tervezés.

A CEREC felvételi egység Optikai lenyomat az optimális hatékonyságért.
Használatra kész bárhol a fogorvosi rendelő területén:
A CEREC felvételi egység tartalmazza a CEREC 3D kamerát és
egy PC-t, amelyet kifejezetten a fogászati pótlások készítéséhez
terveztek. A kamerát a közvetlenül a szájüregben készítendő
optikai lenyomatokhoz alakították ki. Az intraorális képek
elhagyhatóvá teszik a hagyományos lenyomatokat és az
ideiglenes pótlásokat. Ezzel időt takaríthat meg és a páciensek
számára vonzóbbá teheti a rendelőjét. Az opcionálisan
választható intraorális SIROCAM kamerával és a SIDEXIS
digitális röntgen szoftverrel ellátva az Ön CEREC felvételi

egysége egy teljes mértékben felszerelt, fogászati szék melletti
kommunikációs rendszerként működik, használatra készen
bárhol a fogászati rendelő területén. A képfeldolgozó egység
kábel nélkül csatlakozik a CEREC 3 csiszolóegységhez és LAN/
WLAN-nal az új CEREC MC XL csiszolóegységhez. Valamint
lehetősége van bemutatni a páciensek számára készített
tájékoztató videókat CD-n vagy DVD-n. Ez elérhetővé teszi az
Ön számára a pácienssel való konzultáció korszerűsítését.

A CEREC felvételi egység: mobilis és sokoldalú
Tartalmaz egy PC-t, egy FLAT monitort és egy pontos 3D mérő kamerát.

CEREC Chairline –
a lényegre koncentrálva.
A mérõ kamera a keze ügyében:
Ha a CEREC Chairline modult választja, közvetlenül beépítheti
a CEREC 3D kamerát az M1+, C2+ és a C4+ kezelőegységekbe.
Ez maximalizálja a hatékonyságát és az ergonómiát. Mivel a
kamera a keze ügyében van, Ön a lényegre koncentrálhat. A
páciens úgy érzi, hogy biztonságban és jó kezekben van. Végül,
de nem utolsó sorban ez a „minden egyben” konfiguráció
értékes helyet szabadít fel/hagy meg a kezelő helyiségben.

A beépített kamerának köszönhetően a CEREC Chairline egyenértékű a tökéletes munkamenettel, a magasszintű ergonómiával,
felhasználóbarátsággal, a vonzó és helytakarékos tervezéssel és a
hatékony konzultációval.
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A CEREC PROGRAM - INTUITÍV ÉS BIOGENERIKUS

Egy szoftver, amit könnyű használni.
A CEREC 3D szoftver 3D-ben jeleníti meg a preparációs modelt, az
antagonistákat és a pótlási javaslatokat. Az intuitív felhasználói
felületet az őrlőfogakra optimalizálták. Önnek nincs szüksége
semmilyen speciális számítógépes ismeretre és ezért teljes
mértékben az orvosi munkára figyelhet. A szoftver vezeti Önt lépésről lépésre -, amíg a pótlás elkészül. Az okkluzális felszínek
pontosan úgy néznek ki, mint az eredeti fogak. A CEREC 3D
további tervezési lehetőségekkel büszkélkedhet az elülső és
hátsó pótlásokhoz. Egy tapasztalt CEREC felhasználó számára
megszűnnek a kreativitás határai.

A tökéletes helyrehozatal csapatmunka az Ön tudása a mi szoftverünkkel együttműködve.

Elkészíti az optikai lenyomatot

A szoftver elvégzi a tervezést

Egy „természetesen” kifejlesztett
javaslatot kap

Csupán néhány felvétellel megkapja a
preparációs felszín optikai lenyomatát,
a szomszédos fogakról éppúgy, mint
az antagonistáról (feltéve, ha készült
harapásminta és/vagy egy FGP). Ebben
nagy segítség a célkereszt és az azonnal
megjelenő három dimenziós kép.

Egyszerűen kijelöli a preparációs
határokat néhány egérkattintással,
majd hagyja, hogy a szoftver elvégezze
a többit - automatikusan, mintaszerű
pontossággal. A rendszer magától
felméri, hogy inlayre, vagy koronára
van szükség és elkészíti a megfelelő
javaslatot.

A CEREC 3D felajánlja a befejezett
pótlást - pontosan illesztett okkluzális
és proximális oldallal. Ez a többezer
természetes
fogról
készített
adatbázisnak köszönhető. A gyakorlati
tapasztalat azt mutatja, hogy a javasolt
okkluzális felszín tökéletesen illeszkedik
az antagonistákhoz - különösen akkor,
ha a fogorvos harapásmintát használt
és a CEREC tervezte automatikusan az
okkluzális felszínt.

Káprázatos tervezési lehetőségek

Az inlay-ektől a koronákig

Mester mód (Master Mode)

Ha kívánja, akár azonnal el is indíthatja
a csiszolást - vagy bármit módosíthat a
CEREC által tervezett előképpel. Csupán
néhány egérkattintással finomíthatja a
pótlás felszínét és azonnal megkapja
az eredményt. Azután elkezdheti a
csiszolást és foglalkozhat a következő
páciensével. Néhány perc múlva a
kifaragott pótlás készen van és már csak
a behelyezésre vár.

Attól függetlenül, hogy inlay-t, onlay-t,
részleges vagy teljes koronát szeretne
készíteni, az Ön és asszissztense teendői
mindig ugyanazok: a fog kiválasztása,
az optikai lenyomat elkészítése, a
preparációs határok kijelölése, a pótlási
javaslat elfogadása, a csiszolás elindítása
és végül a pótlás behelyezése.

A Mester mód gondoskodik az összetett
hátsó és elülső pótlásokról. A tapasztalt
CEREC felhasználók esküsznek kifinomult
eszközeire.
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A CEREC CSISZOLÓEGYSÉG - PONTOS, GYORS ÉS CSENDES

A fogászati szék mellett mintaszerű pontossággal elkészített
pótlások.
Egyszerűen fogassa be a kerámia tömböt a helyére és nyomja
meg a gombot. Az ikerfúrós működési rendszer újra meg újra
bizonyított a gyakorlati használatban. A CEREC MC XL és a
CEREC 3 csiszolóegység finoman, a lehető legnagyobb
pontossággal formálja meg a kerámia blokkot. A csiszolás előtt
a szoftver automatikusan ellenõriz és beállít minden eszközt.
Mindkét CEREC csiszolóegység bárhol üzembe helyezhető
a fogászati rendelő területén - például ott, ahol a páciensek
„élőben” láthatják a csiszolási folyamatot.

Válassza ki a tömböt.

Fogassa be a blokkot a helyére.

Indítsa el a csiszolást.

Egyenes út a pontos pótlásokhoz
és az elégedett páciensekhez.
CEREC MC XL vagy CEREC 3
Választhat a rendkívüli minőségű
CEREC MC XL csiszolóegység és a
kicsi, bizonyított és versenyképes
árral rendelkező CEREC 3 gép között.
Függetlenül attól, hogy melyiket
választja, a CEREC-kel időt és türelmet
nyer. A könnyen használható CEREC
szoftver, az automatizált csiszolás,
a teljes kerámia anyagok klinikai
támogatottsága,
az
egyalkalmas
kezelés, a páciensek pozitív visszajelzése
- ezek alkotják a munkájával való
maximális elégedettséget. Ezen felül
a CEREC magasabb keresethez is
juttatja Önt. A páciensek ajánlásánál
nincs biztosabb alap egy sikeres
jövőépítéshez.
CEREC - az előnyeiről röviden:
Sebesség:
A CEREC csiszolóegység az okkluzális
felszínt és az alapot egyidejűleg
faragja ki, ezzel értékes időt takarítva
meg.

LAN/WLAN

A CEREC MC XL csiszolási sebességét
úgy optimalizálták, hogy egyszerre
tudjon kezelni kvadránsokat és hidakat is. Ez a nagyobb sebesség ellensúlyozza azt a plusz időt és munkát,
amely a ragasztható kerámia korona
mázzal való bevonásához és annak
kikristályosodásához szükséges.
A CEREC MC XL nagyobb megbízhatóságot nyújt. Egy opcionális második
motorkészlettel is megrendelhető. Ha
az egyik fúrófej elromlik, a gép megállás nélkül tovább végzi a munkáját.
Pontosság:
Hogy biztosítsa a maximális pontosságot, a CEREC MC XL és a CEREC 3
minden csiszolás előtt ellenőrzi az
eszközöket.
A CEREC MC XL mintaszerű pontosságot szolgáltat ± 25 m értékig.
A kifinomult csiszolásirányító rendszer biztosítja a kerámia blokk megmunkálásának legfinomabb módját.
Rugalmasság:
Mindkét csiszolóegységet könnyű
üzembe helyezni a rendelőben.

Vezeték nélküli
csatlakozás

A CEREC 3 csiszolóegység soros
porton, vagy kábel nélkül csatlakozik
a CEREC 3 képfelvevő egységhez,
vagy a CEREC Chairline-hoz.
A CEREC MC XL-be egy LAN/WLAN
kártya van beépítve és a fogászati
rendelő hálózatába csatlakoztatható.
Mindkét egység kicsi és könnyű
beüzemelni bárhol a rendelő
területén (csupán egy konnektorra
van szükségük).
A CEREC MC XL rendkívül csendes. A
páciensek szeretik nézni a csiszolási
folyamatot - és továbbadják a
jó benyomásaikat a barátaiknak,
ismerőseiknek.
Egyszerűség:
A CEREC csiszolóegységeket könnyű
kezelni.
A
CEREC
MC
XL
további
felhasználóbarát
tulajdonságokkal
bír - például: átlátható menürendszer,
a tömb befogatásához nincs szükség
szerszámra és a csiszolókamra színes
megvilágítása (a csiszolás aktuális
állapotát jelzi).

Teljesen kompatibilis:
Minden CEREC képfelvevő egység kompatibilis minden CEREC csiszolóegységgel,
valamint az inLab és inLab MC XL rendszerrel

A CEREC MC XL: pontos, gyors és csendes
A CEREC MC XL megemelt sebessége és teljesítménye gyakorlati
előnyökkel jár, ha egy kezelés alatt több pótlást, vagy tartós
ideiglenes hidat akar elkészíteni. A nagy csiszolási sebesség

lehetővé teszi a hagyományosan ragasztható, lítium-diszilikátból
készült üvegkerámiák megmunkálását is

A CEREC 3 csiszolóegység: kicsi, bizonyított és versenyképes ára van.
Teljesítmény és sebesség szempontjából a CEREC 3 csiszolóegységet
egy-fogas pótlásokhoz igazították. Pontosság szempontjából ez a

megfelelő választás a kötőanyaggal rögzítendő inlay-ek, onlay-ek,
részleges és teljes koronák és veneerek elkészítéséhez. A CEREC 3
kis méretei mellett bizonyított teljesményt nyújt.
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A CEREC ANYAGOK - SOKOLDALÚAK ÉS BIOKOMPATIBILISEK

A megfelelő anyag minden csiszoláshoz.

Amikor CEREC pótlást készít, a lehető legjobb anyagok közül
válogathat. Földpát kerámiák, üveg kerámiák és jó minőségű
polimerek alkotják a fogorvosi szék mellett elkészíthető
pótlások anyagkínálatát. Biokompatibilisek, klinikailag teszteltek
és tartósak - és segítenek a maradék egészséges fogszövetet
megőrizni. Az anyagokat oylan neves gyártók szakvéleménye
támogatja, mint a Vita Zahnfabrik, Ivoclar Vivadent, Merz Dental
és a Sirona. Körülbelül 20.000 fogorvos helyezte bizalmát a CERECbe. És több, mint tíz millió páciens elégedett az eredménnyel.

A tökéletes anyagok úgy néznek ki, mintha
eredeti zománc lenne rajtuk.
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CEREC

Forrás: I. Krejci 1992

Forrás: K. Wiedhahn 2007

A CEREC kerámiák kimagasló tulajdonságokat kínálnak

Anyagok ideiglenes elülső koronákhoz

Biokompatibilisek és fémmentesek, ezen kívül a már meglévő
fémalapú pótlásokkal kombinálhatók. A korrozióból és az
inkompatibilitásból származó problémák elvileg kizárhatóak.
A restauráció esztétikus kinézete nem befolyásolja az
átlátszatlan fém struktúrát. Fogíny irritáció és összehúzódás
nem lép fel. Továbbá a kerámia anyagok megfelelnek
a törhetetlenség, kopás, esztétika és működőképesség
előírásainak. És végül, de nem utolsó sorban kötőanyaggal
rögzíthetőek. A kerámia anyagot maradandóan a foghoz
illesztik.

Ideiglenes pótlás magas minőségű implantátumból? Ez gyakran
nem a legjobb megoldás. A fogorvosoknak most lehetőségük
nyílt előformázott, esztétikusan kialakított, jó minőségű
polimer anyagból (IPN) készített koronákat használni. A CEREC
rendszer segítségével ezeket a pótlásokat könnyűszerrel az
illesztésre, vagy a javítandó felületre helyezheti - meggyőzően
esztétikus eredménnyel.

Üveg kerámiák koronákhoz
Sok esetben konzervatív megoldás is elfogadható. A
kötőanyaggal rögzített kerámia onlay-ek megerősítik az
eredeti fogszöveteket: tökéletes választás egy hagyományos
PFM koronához. És ha a korona elkerülhetetlen, a CEREC
gyorsan és megbízhatóan készít egy erős üveg kerámia pótlást.
Ezeket egyetlen kezelés alatt elkészítheti és hagyományosan
behelyezheti.

Kompozit anyagok ideiglenes hidakhoz
A CEREC felhasználók szívesen készítenek ideiglenes hidakat,
melyek nem csak tartósak, de jól is néznek ki és könnyen
kifaraghatják a fogorvosi szék mellett. Az elérhető anyagokat
egyénileg állíthatják össze és akár „négy egységes” hidakra is
alkalmazhatja.

Az itt látható árnyalatok eltérhetnek a valóságtól.
Forrás: A. Baltzer 2007

Rövid út az esztétikus eredményhez

CEREC tömbök - az „eredeti” újra fogalmazva

A CEREC kerámiaanyagokat gyorsan és könnyen lehet
polírozni. Be is vonhatja, vagy helyi réteget is tehet rá (ezeket
akár az asszisztensére, vagy a fogtechnikusára is hagyhatja).
Mindenesetre a „kaméleon effektus” olyan jól működik, hogy
a polírozás általában elegendő az inlay-ekhez és (a legtöbb)
onlay-hez.

Az új Sirona CEREC tömbök ideálisak a fogászati szék melletti
megmunkáláshoz. Klinikailag tesztelt földpát kerámiából
készültek, könnyű őket polírozni és teljesen úgy néznek ki,
mintha igazi fogzománcuk lenne.

Átlátszó és természetesen rétegelt
A magas áttetszőségüknek köszönhetően a CEREC pótlások
tökéletesen beilleszkednek a szomszédos fogak közé.
Elülső és hátsó koronákhoz polikróm tömb is rendelhető.
Ezek a blokkok speciálisan rétegeltek, hogy hasonlítsanak a
természetes fog zománcához, a dentinhez és a fognyakhoz.

A CEREC tömbök egy különleges tulajdonsága:
az új CEREC árnyalat rendszer
Az új CEREC árnyalat rendszer egyesíti a VITA Classic
egyszerűségét és a Vita 3D Master változatosságát. A 12
CEREC Blokk hat különböző árnyalatban rendelhetõ - S0-tól
(színtelen) S5-ig (sötét) - és három különböző átlátszóságban
(átlátszatlan, közepesen átlátszó, átlátszó). Továbbá három
polikróm CEREC PC Blokk rendelhetõ különböző méretben.
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CEREC – ESZTÉTIKA, MELY MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL

Az eredmény megkülönböztethetlen a természetes fogtól.
Ön és a páciensei tökéletes eredményre számíthatnak. Pontosan
személyre szabhatja a szolgáltatásait ügyfelei esztétikai elvárásai
és anyagi helyzetéhez mérten - az elégedettség garantált. A
CEREC-nek köszönhetően minden lehetőség nyitva marad Ön
előtt - úgy mint polírozás, ragasztás, festés, vagy esztétikai
finomítások a fogászati laborban.

Helyezze be az elkészült pótlást.

Távolítsa el a felesleges anyagot.

És legyen elégedett a kiváló eredménnyel.

Vonzó és kifinomult kezelési eredmények: A fogorvosoknak
és a pácienseknek minden okuk megvan az elégedettségre.

A
kiindulóhelyzet:
erős
zománc
fejlődési hiányosságok, az alsó és felső
állkapocs minden fogánál elszíneződés,
rendellenességek, és jelentős esztétikai
elégtelenség.*

A premoláris fogak funkcionális megerősítése a CEREC 3 kerámia pótlásokkal,
kombinálva a felső és alsó állkapocs elülső fogainak esztétikai helyrehozatalával.*

* Egyetemi professzor: Dr. Gerwin Arnetzl, Graz University, Austria.
CEREC felhasználó 1989 óta

A kiindulóhelyzet: részleges arany korona
a bal felső egyes rágófogon.**

A fog helyrehozatala után a kötőanyaggal rögzített CEREC részleges korona polírozott
felszíne sokkal esztétikusabb látványt nyújt.**

** Privát fogorvos Dr. med. dent. Andreas Bindl,
Nyugalmazott fogorvos a Fogszínű és Komputerizált
Pótlások Központjában, Zurich Egyetemen.
CEREC felhasználó 1994 óta
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CEREC – KLINIKAI TANULMÁNYOK

Tapasztalat, mely megnöveli bizalmát
Még mindig szkeptikus? A CEREC leírása kétségkívül túl jól
hangzik, hogy igaz legyen. De épp ellenkezőleg, a CEREC
nagyon is valóságos. És hogy bebizonyítsuk, több, mint 250 a
CEREC pótlások hatékonyságáról, biokompatibilitásáról és hosszú
életéről szóló tudományos tanulmányra hívjuk fel figyelmét.

A CEREC az egyik legbehatóbban megvizsgált fogászati
eljárás - mint azt a számos klinikai tanulmány és a sokféle
tudományos cikk alátámasztja. A tények magukért beszélnek.
18 év után a CEREC inlay-ek és onlay-ek 84,4%-a ép és
működőképes. Azokban az esetekben, amikor az inlay-eket
és onlay-eket kötőanyaggal rögzítették, tíz év után a sikerek
aránya 90 és 95% között van. Körülbelül 5.000 restauráció
ellenőrző vizsgálata kimutatta, hogy a túlélési arányait
tekintve a CEREC restaurációk legalább az arany töméssel
egyenértékűek - és egyértelműen felülmúlja a kompozit
töméseket.
A legfontosabb megállapítások röviden:
Tény: Több, mint 20.000 CEREC felhasználó van világszerte.
Tény: Már több, mint 15 millió CEREC pótlást készítettek.
Tény: Tíz év elteltével a CEREC inlay-ek és onlay-ek 90-95%os túlélési arányt mutatnak.
Tény: Öt év elteltével a CEREC koronák 95-97%-os túlélési
arányt mutatnak.
Tény: Kilenc év elteltével a CEREC héjak lenyűgöző, 94%-os
túlélési arányt mutatnak.

A tények a CEREC mellett szólnak:
Egy 1.011 inlay-ről és onlay-ről szóló tizennyolc éves
tanulmány a következőt írja: „A CEREC restaurációk
(beleértve a nagyobbakat is) különösen hosszú életűek. Sok
esetben a hiánypótlást célzó restauráció és a gondos ragasztás
szolgáltatja az alapot, hogy eltekintsünk a teljes koronáktól.”
Egy a CEREC inlay-eket és az arany pótlásokat összehasonlító
tanulmány a következőt írja: „Tartósságát tekintve a CEREC
inlay-ek az arany pótlásokkal egyenértékűek. A laborban
készített kerámia restaurációk ebből a szempontból rosszabb
minőségűek voltak.”
Egy a tartósságról és a termék árakról szóló tanulmány
a következőt írja: „A CEREC inlay-ek orvosi és gazdasági
szempontból is jobbak minden más inlay típusnál.”
A 250+ CEREC eljárásról szóló klinikai tanulmányról további
információkat a www.sirona.com oldalon talál.

Survival rate according to Kaplan-Meyer in %

A páciensei az Ön tapasztalatára bízzák magukat. Ön
pedig bízza magát a híres egyetemi professzorok és az
elkötelezett gyakorló fogorvosok tapasztalatára.
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CEREC – EGY ELJÁRÁS, AMI KIFIZETŐDŐ

A CEREC olyan, mint egy befektetés.
Az elkötelezett CEREC felhasználók és a vonatkozó tudományos
tanulmányok mind ugyanarra az eredményre jutottak. A
páciensek 98%-a a kezelést „nagyon jónak”, vagy „jónak”
minősítik. Egyre több páciens akar nagyon jó minőségű pótlást
és hajlandóak ezért többet is fizetni - cserébe elvárják az
általuk igényelt minőségű szolgáltatást. Ezért megéri egy olyan
technológiába befeketetni, amely mind az Ön, mint a páciensei
igényeit kielégítik.

Egy befektetés, ami megéri

Óradíj növekmény a CEREC
rendszer megvásárlásakor

A CEREC-be befektetni kifizetődő. Helyben magas értékű
fogászati szolgáltatást tud nyújtani. Minthogy a folyamat
legtöbb részét átadhatja másnak, a járulékos idő a minimumra
csökken. A CEREC kevesebb, mint 5%-kal emeli az óradíját.

Havonta csupán néhány CEREC restauráció elegendő ahhoz,
hogy egyenesbe jöjjön. A páciensek pozitív visszajelzésén felül
magasabb keresethez jut, amely biztosítja a fogászati rendelő
hosszútávú fennmaradását

CEREC 3 költség példa
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7%
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150
Hourly costs

200

250
300
160 days/year, 7 hrs./day
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CAD/CAM RENDSZEREK

KÉZIDARABOK

HIGIÉNIAI RENDSZEREK

KEZELŐEGYSÉGEK

RÖNTGEN RENDSZEREK

SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTÕJE A FOGÁSZATBAN
A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM
rendszereket a fogászati rendelõk (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat
és Higiéniai rendszereket, Kezelõegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsminõségû
termékeket állít elõ, melyek használata garantáltan egyszerû és messzemenõen megtérítik a beléjük
fektetett tõkét - elõny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen
szembenézhet, bízzon az általános tapasztalatban, mely szerint: Nagyszerû nap lesz. A Sironával.

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:
GlobDent Kft szerviz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác
Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu
GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest
Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu
Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim
Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com
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