Intraorální skener
pro zubní lékaře

Výrobce
Společnost SHINING 3D byla založena v roce 2004 a je průkopníkem
výzkumu a vývoje 3D technologií a digitalizace výroby.

Žádný stres
Odpadá nutnost oprav
a dvojí otiskování.
Při nasazování prací si
můžete být jistí, že korunky
budou sedět.

Moderní
ordinace

Přesnost
Konečně je dostupná
technologie, která
zcela eliminuje možné
nepřesnosti klasického
otiskování.

Více peněz

Obrovská
úspora času

Hlavní
přednosti
digitálního
otiskování

Digitalizace
začíná
v ordinaci

Skenování pacienta trvá
průměrně jen 5–7 minut.
A navíc ke skeneru není
třeba žádný spotřební
materiál.

Komfort
pacientů

Nový rozměr
diagnostiky
Okamžitě vidíte skutečný
stav pacienta. I z úhlů,
které jsou při běžné
prohlídce těžko dostupné.

Aoralscan
Shining 3D

Zvuková odezva při skenování.
Ovládání gesty, myší či pedálem.
Nízká váha skeneru a snadná manipulace

Už ke konci roku očekáváme 50 % prací
pomocí digitálního otiskování
V průběhu roku 2020 čím dál více lékařů přecházelo na digitální otisky
a každý měsíc jejich počet dál stoupá.

Zkušenosti z laboratoře
Žádný mezikrok

Hned vše vidíme

Chybovost pouze 0,1 %

Potřeba digitálního zpracování
je tu již dlouhé roky a konečně je
dostupná technologie, která zcela
eliminuje možné nepřesnosti
klasického otiskování.

Díky názornému zobrazení ihned
vše vidíme a můžeme tak být pro
lékaře lepšími partnery, kteří mají
společný cíl - perfektní výsledky
a spokojené pacienty.

Máme za sebou již přes 1 500 prací
a nutnost opakovaných otiskování
nastala pouze v jednotkách
případů. Což je v porovnání
s klasickými otisky neuvěřitelné
a mnozí lékaři tomu nemohou
stále uvěřit.

Dokonalé zobrazení
a jednoduchá
obsluha

Sada klinických nástrojů usnadňuje komunikaci
mezi zubní ordinací a laboratoří.

Okamžité zobrazení skenovaných dat
Žádné dlouhé čekání, data se načítají prakticky okamžitě.

Nový rozměr diagnostiky
Ihned vidíte skutečný stav pacienta i z pohledů, které jsou při běžné
prohlídce těžko dostupné.

Jednoduchá registrace skusu
Díky zobrazené barevné škále navíc vidíte, jestli máte dostatek
prostoru pro protetiku.

Preparace
Můžete nastavit směr nasazení a přesně zjistit podsekřivá místa.
Následně stačí přeskenovat jenom dobroušený pahýl.

Časový vývoj v ústech
Data o pacientech se uchovávají a můžete tak sledovat postupný
vývoj v čase.

Bezdotykové ovládání gesty
Skener je vybaven gyroskopem, který umožňuje pohodlné ovládání
pohybem.

Odeslání skenu jedním kliknutím
Skeny není třeba jakkoliv přeukládat či posílat jako přílohu e-mailu.
Do vybrané laboratoře se odesílají jedním kliknutím přímo ze
skenovacího softwaru.

Ceník

Příslušenství

Skener

Počítač i7

Neplatíte žádné další licenční poplatky či platby za

Vyladěný počítač pro hladký chod
skenování. Výrobcem doporučená
konfigurace.

aktualizace či servisní plány. Vše je již v ceně.

Cena: 448 000 Kč

Cena: 43 000 Kč
Počítač i9
Výrazně naddimenzovaný hardware,
který představuje absolutní špičku
ve výpočetní technice.

Cena: 75 000 Kč
Monitor
Bílý monitor s vysokým rozlišením.

Cena: 4 500 Kč
Dotykový monitor
Pro snazší ovládání.

Cena: 9 900 Kč

Stolek
Elegantní stolek na míru.

Cena: 17 500 Kč

Ceny jsou konečné (včetně DPH)

Nabízíme i možnost plně individuálního řešení, např. s umístěním monitoru na světlo u křesla.

Kompletní servis, služby a garance

Záruka

Servis

Software

Zákonná záruka na skener a příslušenství je 1 rok. Nabízíme možnost
prodloužení plné záruky až na další
2 roky za cenu 33 000 Kč/rok.

Zajišťujeme záruční i pozáruční
servis.

Systém si sám každé 2 měsíce
stahuje aktualizace a ty jsou
ZDARMA. Přijímat data mohou
všechny laboratoře, software je
i pro ně zdarma.

Jsme zubní technici

Náhradní skener

Financování

Prakticky vám vše objasníme
- od prvního seznámení se
skenerem až po zpracování
digitálních otisků v laboratoři.

V případě servisní opravy vám
okamžitě poskytneme náhradní
přístroj.

Využijte výhodné financování
s akontací již od 0 %.

Pronájem bez závazků
Potřebujete se nejprve přesvědčit, že vám bude skener vyhovovat?
Využijte možnost pronájmu s možností následného odkupu.

Kompletní sestava: 17 500 Kč/měs.

V případě pronájmu dostanete skener úplně nový a pokud se jej
rozhodnete během prvního roku odkoupit, odečteme vám z ceny
90 % uhrazených nájmů.

Na co si dát při výběru skeneru pozor
a výhody řešení Shining 3D - skener Aoralscan

Licence a skryté poplatky

✖

Většina výrobců vyžaduje měsíční platbu za servisní plány, softwarové licence, aktualizace či poplatky
pro laboratoře za přístup k datům.

✔

Naše řešení: Systém si sám každé 2 měsíce stahuje aktualizace a ty jsou ZDARMA.
Přijímat data mohou všechny laboratoře, software je i pro ně ZDARMA.

Konfigurace počítače

✖

Ke skeneru je potřeba i výkonný hardware (počítač). Pro snížení nákladů opět většina výrobců dodává
pouze doporučenou minimální konfiguraci PC. Ale vzhledem k aktualizacím softwaru postupem času
stoupá i náročnost na PC a ten pak velmi rychle přestává svým výkonem vyhovovat.

✔

Naše řešení: Se skenerem dodávaný počítač je výrazně naddimenzovaný a představuje absolutní špičku
ve výpočetní technice. Tato sestava bude plnohodnotně sloužit dlouhé roky.

Otevřený / uzavřený systém

✖

Někteří výrobci mají uzavřený systém a pro import dat do laboratorního softwaru (např. Exocad) je třeba
instalace placených převodníků.

✔

Naše řešení: Data odesílaná ze skeneru nepotřebují žádné placené převodníky.

Velikost datového úložiště

✖
✔

Některé přístroje mají omezenou velikost úložiště a uložené práce se po nějakém čase mažou.
Naše řešení: Ke skeneru je neomezeně velké cloudové úložiště a to na neomezeně dlouhou dobu.

Pořízení intraorálního skeneru
není otázka „jestli“,
ale „kdy“.

Vyladěný intraorální skener

www.aoralscan.cz

