
Oprogramowanie  
 3Shape Dental System
Rób więcej tego, co kochasz
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Michael Jordan powiedział kiedyś:  
„talent wygrywa mecze, ale praca zespołowai 
inteligencja wygrywają mistrzostwa”. Dzięki 
systemowi 3Shape Dental System masz  
do dyspozycji niezrównany ekosystem  
rozwiązań, technologii i partnerów  
do wyboru. 

Stomatologia się zmienia.  
Przyczyną zmian są laboratoria.  
Zmieńmy razem oblicze stomatologii. 

Szanowni Państwo!

Badania pokazują, że coraz więcej dentystów korzysta z zalet,  
takich jak przewidywalność, wydajność oraz większe korzyści  
dla pacjentów, które wiążą się ze stosowaniem skanerów  
wewnątrzustnych i oprogramowania do diagnostyki  
i leczenia. Państwa laboratorium odgrywa dużą rolę  
we wspieraniu tej zmiany. Dentysta korzystający  
z rozwiązań cyfrowych potrzebuje silnych partnerów. 

Oprogramowanie 3Shape Dental System to idealne rozwiązanie,  
które pomoże uwolnić kreatywność i być silnym partnerem  
w cyfrowym świecie. Najnowsza wersja naszego systemu —  
Dental System 2020 — zapewnia wydajne procedury  
pozwalające świadczyć najbardziej poszukiwane usługi,  
takie jak wykonywanie protez, przezroczystych szyn  
korekcyjnych, szyn i innych elementów. W ubiegłym roku  
do naszego portfolio skanerów dodaliśmy również nasz  
najszybszy skaner E4 łączący wszystkie zalety naszych  
skanerów i w pełni zintegrowany z naszym  
oprogramowaniem do projektowania,  
aby zapewnić szybkość działania,  
szerokie możliwości i swobodę  
wykonywania pracy.

Tais Clausen,  
Współzałożyciel firmy 3Shape

Rune Fisker,  
Starszy wiceprezes ds. Strategii Produktów 
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Nowości od firmy 3Shape

SKANER E4 — najszybszy 
z naszych skanerów 
laboratoryjnych dotąd 
wprowadzonych na rynek 
Zyskaj więcej czasu, aby móc wykorzystać swoje  
zdolności w zakresie projektowania. Nasz skaner  
3Shape E4 z 4 kamerami 5 MP zapewnia niespotykaną  
prędkość skanowania. Posiada on również funkcję skanowania 
filaru w modelu w celu uzyskania wysokiej wydajności, a także 
wyjątkowo wysoką dokładność nawet w bardzo wymagających 
przypadkach. Czas skanowania pełnego łuku — 9 sekund 

Zacznij korzystać z technologii 
cyfrowych protez 
3Shape oferuje wiodące oprogramowanie do projektowania  
protez. Intuicyjne oprogramowanie sprawia, że produkcja  
protez jest bardziej wydajna dzięki prostemu przepływowi  
prac projektowych i obsłudze najnowszych opcji produkcji.

Aby rozwijać swój biznes, 
postaw na przezroczyste 
aparaty ortodontyczne
Rozpocznij produkcję prostych przezroczystych aparatów 
ortodontycznych, korzystając z oprogramowania 3Shape  
Clear Aligner Studio. Dostępne w tym oprogramowaniu  
kierowane procedury ułatwiają generowanie konfiguracji  
i produkcję elementów aparatów ortodontycznych  
z użyciem drukowanych modeli i aparatu  
do kształtowania podciśnieniowego.
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Zdecyduj się na wymianę na droższy 
skaner laboratoryjny opracowany 
w najnowszej technologii 
Skorzystaj z oferowanego przez 3Shape programu wymiany na droższe rozwiązanie i zacznij 
skanować pełne łuki w zaledwie dziewięć sekund za pomocą E4! 3Shape oferuje atrakcyjne 
programy wymiany starego skanera 3Shape na najnowszą technologię. Oferujemy również 
program przyjmowania innych skanerów w rozliczeniu, co ułatwia rozpoczęcie korzystania 
z systemu 3Shape Dental System.

Wymień swój stary skaner i otrzymaj specjalny  
rabat na nowy

Jeśli masz starszy skaner 3Shape, możesz kwalifikować  
się do naszego specjalnego promocyjnego rabatu  
na wymianę na droższy model. Aby dowiedzieć  
się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Uaktualnij posiadane rozwiązanie do pakietu  
3Shape Dental System Complete Restorative

W przypadku wymiany posiadanego skanera na droższy model 
możesz także rozpocząć projektowanie wszystkich opracowań, 
korzystając z wymiany oprogramowania 3Shape Dental System 
Premium na droższe rozwiązanie Complete Restorative.  
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zachowaj posiadane oprogramowanie 3Shape Dental System, 
ale uaktualnij skaner i komputer
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Wykonuj więcej zleceń, szybciej  
i dokładniej dzięki skanerowi E4

Skaner laboratoryjny E4 to najszybszy i najdokładniejszy skaner, jaki kiedykolwiek 
stworzyliśmy. Skanuje pełny łuk w zaledwie dziewięć sekund. Dzięki 4 kamerom 5 MP 
zapewniającym wysoce dokładne, zaawansowane skanowanie wycisków oraz filarów 
znajdujących się jeszcze w modelu, skaner E4 zmniejszy liczbę etapów skanowania, 
zaoszczędzi czas i pozwoli Ci pracować wydajniej.

Podwojona szybkość
Czas skanowania pełnego łuku — 
9 sekund

Podwojona dokładność
Dokładność przy 4 mikronach.

Wysoka precyzja 
skanowania wycisków

Możliwa dzięki czterem 
kamerom 5 MP skanera.

Podwojenie liczby kamer

Cztery kamery 5 MP umożliwiają 
skanowanie filarów w modelu 
z pominięciem dodatkowych kroków 
wymaganych do skanowania filarów 
pojedynczo.

„Muszę powiedzieć, że w skaner E4 naprawdę warto zainwestować! 
Oszczędza nam on dużo czasu — zwłaszcza funkcja kopiowania 
protezy, dzięki której skanowanie obu szczęk zajmuje mniej  
niż 4 minuty”.

Germen Versteeg
Właściciel, DTL Mediaan
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Skanery laboratoryjne firmy 3Shape 
na miarę wszystkich potrzeb

Podstawowe funkcje 
skanowania na potrzeby 
laboratoriów cyfrowych

Wyjątkowa wydajność i dokładność 
umożliwiająca projektowanie belki  
na implantach

Kamera: 2 x 5 MP

Dokładność (ISO 12836): 10 µm

Prędkość skanowania 
(pełen łuk):

40 s

Prędkość skanowania 
(wycisk pełnego łuku):

130 s

Tekstura: N/D

Strategia skanowania: Standardowe

Kamera: 2 x 5 MP

Dokładność (ISO 12836): 10 µm

Prędkość skanowania 
(pełen łuk):

30 s

Prędkość skanowania 
(wycisk pełnego łuku):

90 s

Tekstura: Czarno-biała

Strategia skanowania: Standardowa

Kamera: 2 x 5 MP

Dokładność (ISO 12836): 7 µm

Prędkość skanowania 
(pełen łuk):

22 s

Prędkość skanowania 
(wycisk pełnego łuku):

80 s

Tekstura: Kolor

Strategia skanowania: Standardowe

E1 Zwiększenie wydajności oraz 
funkcja skanowania teksturyE2 E3

Procedura skanowania wycisków oraz gipsowych filarów — 
korzystaj z zalet obydwu metod

Czy chcesz zachować kontrolę, odsłaniając krawędź preparacji 
gipsowego filaru, a przy tym uniknąć odlewania i cięcia na sekcje 
całego modelu? Połącz skany wycisku ze skanami poszczególnych 
filarów gipsowych pobranych z tego samego wycisku, tworząc 
pojedynczy przypadek. Umożliwia to znacznie szybsze 
sprawdzenie szczegółów w konkretnych obszarach.  
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Skanery laboratoryjne firmy 3Shape 
na miarę wszystkich potrzeb

Bardzo duża  
prędkość i dokładność

Skanowanie typu „wszystko 
w jednym” zapewnia maksymalny 
wzrost wydajności pracy

Kamera: 4 x 5 MP

Dokładność (ISO 12836): 4 µm

Prędkość skanowania 
(pełen łuk):

9 s

Prędkość skanowania 
(wycisk pełnego łuku):

45 s

Tekstura: Kolor

Strategia skanowania: Filar w modelu

Kamera: 4 x 5 MP

Dokładność (ISO 12836): 5 µm

Prędkość skanowania 
(pełen łuk):

16 s

Prędkość skanowania 
(wycisk pełnego łuku):

60 s

Tekstura: Kolor

Strategia skanowania:
Filar w modelu 
oraz „wszystko 
w jednym”

E4 D2000

„Najnowsza wersja systemu 3Shape Dental System zapewnia 
ogromną poprawę dokładności dzięki skanowaniu filaru  
w wycisku. Przeskanowaliśmy tysiące wycisków silikonowych  
z użyciem rozwiązań firmy 3Shape, co pozwala nam pominąć  
etap modelowania i przyczynia się do oszczędności czasu  
i pieniędzy naszych klientów”.

BJ Kowalski
ROE Dental Laboratory
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Wykonuj protezy  
cyfrowo i zwiększaj produktywność
Zaawansowane udoskonalenia oprogramowania 3Shape Denture Design oraz 
nowe możliwości w zakresie produkcji i materiałów czynią to rozwiązanie bardzo  
atrakcyjnym dla laboratoriów, które już dzisiaj chcą zacząć wytwarzać protezy 
w technologii cyfrowej. Cyfrowe procedury zmniejszają koszty produkcji  
i zwiększają wydajność. 

NOWOŚĆ: procedura kopiowania protezy 

Skanuj istniejące protezy i projektuj nowe w kilku prostych 
krokach. Oprogramowanie automatycznie generuje zęby  
na podstawie istniejących protez. Nowe protezy mogą być 
produkowane jako pojedynczy monoblok lub oddzielnie 
 jako płyta i zęby.

NOWOŚĆ: krążek Ivotion firmy Ivoclar Vivadent

Wykonaj pełną protezę w jednym nieprzerwanym  
procesie frezowania, używając innowacyjnego krążka  
Ivotion firmy Ivoclar.

Krążek Ivotion wykorzystuje unikalną trójwymiarową 
geometrię zęba i łuku zębowego. Ivotion łączy zęby 
i materiał płyty w jednym dwukolorowym krążku, aby 
zapewnić wydajne rozwiązanie do cyfrowego wykonania 
protez monolitycznych.

NOWOŚĆ: udoskonalony projekt dziąsła

Projektowanie anatomicznie realistycznych dziąseł 
stało się jeszcze szybsze i prostsze. Użyj wstępnie 
zdefiniowanych wartości lub dostosuj ustawienia,  
aby uzyskać bardziej naturalny wygląd.

NOWOŚĆ: Opatentowana procedura Ivoclar Vivadent  
dla użytkowników rozwiązań 3Shape

System Ivotion Denture firmy Ivoclar Vivadent  
zostanie zintegrowany i włączony do systemu  
3Shape Dental System 2020. 

Procedura obejmuje etapy leczenia dentystycznego,  
proste i kierowane etapy projektowania, biblioteki  
zębów oraz automatyczny proces usuwania  
nadmiaru krążka poprzez frezowanie.

Procedura jest dostępna dla osobnych materiałów  
zębów i płyty protezy, a także dla procesu frezowania  
monolitycznego z nowym krążkiem Ivotion.

Monolityczna proteza Ivotion Zdjęcie dzięki uprzejmości  
Erica Kukucka, technika dentystycznego z Kanady
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„Przejście na technologię cyfrową było najlepszą 
rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Liczba korekt 
u pacjentów spadła o ponad 80%”.

Esther Schwenning  
Techniczka dentystyczna, Kolumbia Brytyjska, Kanada

Frezowanie w celu wykonywania protez o wysokiej estetyce

Frezowanie zapewnia wysoką jakość przy użyciu sprawdzonych i estetycznych 
materiałów. Rozwiązanie 3Shape można zintegrować z szeroką gamą frezarek, 
przy czym cały czas dodawane są kolejne urządzenia.

Oszczędność kosztów dzięki drukowaniu 3D 

Druk 3D umożliwia zapewnienie funkcjonalnej protezy przy niższych kosztach. Drukarki 3D 
i materiały do druku ewoluują w szybkim tempie i stale poprawiają trwałość oraz estetykę. 
Oprogramowanie firmy 3Shape do protez jest zoptymalizowane pod kątem drukowania 3D,  
co może zrewolucjonizować rynek protez.

Prefabrykowane zęby

Jeśli wolisz korzystać z prefabrykowanych zębów, możesz wybierać z pokazanej 
poniżej szerokiej gamy bibliotek zębów w protezie. Wykonaj płyty protez poprzez 
frezowanie albo metodą wydruku 3D, a następnie wklej prefabrykowane zęby. 

Dostęp do głównych dostawców zębów 
Oprogramowanie Dental System posiada najważniejsze biblioteki zębów do protez, co pozwala wybrać  
preferowanego producenta. Stale dodajemy kolejne biblioteki, aby zapewnić najbardziej wszechstronne  
rozwiązanie do protez dentystycznych.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Frez

Druk 3D
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Zobacz, co nowego w oprogramowaniu 
3Shape Dental System 2020

Oprogramowanie 3Shape Dental System 2020 pozwala robić więcej tego, co kochasz, 
inteligentniej i szybciej dzięki ulepszonym procedurom, które pozwalają zwiększyć 
wydajność i osiągnąć stabilność większą niż kiedykolwiek. 

NOWOŚĆ: Bezpośredni dostęp do samouczków  
Akademii 3Shape

Jednym kliknięciem uzyskuj bezpośredni  
dostęp do ponad 130 samouczków Akademii 3Shape  
w oprogramowaniu Dental System, dzięki którym  
wzrosną Twoje umiejętności projektowania.

NOWOŚĆ: Prostsze zarządzanie materiałami 

Nowy filtr umożliwia łatwe przeglądanie  
materiałów w formularzu zamówienia.  
Umieść swoje ulubione materiały  
na górze listy, aby szybko uzyskiwać  
do nich dostęp. 

NOWOŚĆ: Wykonywanie wysoce estetycznych mostów na implantach stało się łatwiejsze dzięki ograniczeniu  
procedury wykonywania mostu

Projektuj wysoce estetyczne i funkcjonalne pełne mosty anatomiczne łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej dzięki naszej  
nowej zintegrowanej procedurze tworzenia mostu na implantach. Elastyczne przesuwanie i projektowanie tulei już  
po kilku kliknięciach. Możesz wybrać dowolną opcję pomniejszania lub zostawić pełną koronę anatomiczną.  
Ostateczny kształt korony można również wykorzystać do tworzenia optymalnych, anatomicznie poprawnych  
uzupełnień, a także pasów językowych i licowań po stronie wargowej. 
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Większa elastyczność dzięki 
dodatkowym skanom

NOWOŚĆ: Zapisywanie połączonych modeli i projektów

Połącz wszystkie wybrane modele w jeden i zachowaj 
połączony projekt do przyszłego użytku. Jakiekolwiek 
dodane informacje są zapisywane w skanie rozszerzonym. 

NOWOŚĆ: Przekształcaj projekty w dodatkowe skany

Przekształcaj projekty w dodatkowe skany,  
korzystając z nowego narzędzia Smile Composer®.  
Nie musisz polegać na jednym przygotowaniu  
wstępnym, możesz przesłać wax-up, poprzedni projekt  
lub makietę do powtórzenia podczas modelowania.
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Zwiększ wydajność dzięki integracji  
z systemem zarządzania laboratorium 

NOWOŚĆ: Nie musisz już wypełniać informacji o przypadku zarówno w formularzach 
systemu Dental System, jak i systemu zarządzania laboratorium. Oprogramowanie 3Shape 
Dental System 2020 jest teraz zintegrowane z czterema głównymi systemami zarządzania 
laboratorium i automatycznie przesyła informacje o przypadkach, aby zaoszczędzić czas! 

Utwórz zamówienie w systemie zarządzania laboratorium i zsynchronizuj je bezpośrednio z systemem Dental System  
za pośrednictwem systemu Communicate. Skany 3Shape TRIOS® od dentysty trafiają zarówno do systemu Dental System,  
jak i systemu zarządzania laboratorium.

Synchronizuj informacje  
o przypadku i statusie 

System 3Shape Dental System 
automatycznie synchronizuje  
informacje o przypadku i statusie  
z systemem zarządzania laboratorium.  
Nie musisz więc dwa razy wprowadzać 
informacji, a systemu zarządzania 
laboratorium możesz używać jako 
podstawowego narzędzia planowania. 

Integracja z rozwiązaniami  
globalnych dostawców systemów 
zarządzania laboratorium 

Oprogramowanie 3Shape Dental System 
jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniami 
dostawców systemów zarządzania 
laboratorium: Jenmar, Labtrac, 
MagicTouch oraz VeviDental. 

Wyłącznie system  
3Shape Dental System

System 3Shape Dental System  
to jedyne oprogramowanie 
laboratoryjne na rynku,  
które zapewnia integrację  
z rozwiązaniami głównych  
dostawców systemów  
zarządzania laboratorium.

System komunikacji 
3Shape Communicate

Klinika

System zarządzania laboratorium Dental System
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Uzyskaj pomoc, kiedy jej potrzebujesz 
od dostawców usług projektowania

Współpracuj z FullContour — partnerem 3Shape w zakresie 
usług projektowania

Skorzystaj z usług projektowania, aby uzyskać dodatkową pomoc, gdy jej najbardziej 
potrzebujesz. Dzięki usługom projektowania możesz również rozszerzyć zakres usług 
świadczonych przez Twoje laboratorium i rozwinąć działalność.

Korzystaj w okresach 
największego obciążenia

Uzyskaj pomoc w okresach 
szczytowego obciążenia,  
w razie nagłych wypadków lub 
nieobecności — lub gdy po prostu 
musisz wyjść wcześniej. 

Nowe opracowania

Dzięki systemowi Dental System  
masz połączenie z dostawcami  
usług projektowania, dzięki czemu 
możesz rozszerzyć ofertę  
opracowań dla klientów.

Połączenie przez ekosystem  
rozwiązań 3Shape

Od koron i mostów po implanty,  
protezy zdejmowane i ortodoncję —  
łącz się z partnerami świadczącymi usługi 
projektowania bezpośrednio za pomocą 
3Shape Communicate®. Twórz projekty  
we własnym zakresielub we współpracy  
z partnerami. 

Bezproblemowa integracja

System FullContour jest bezproblemowo zintegrowany  
z systemem 3Shape Dental System. Możesz uzyskać  
dostęp do platformy projektowej FullContour za pomocą  
jednego kliknięcia w Dental System. FullContour jest pierwszym  
partnerem Projektowym 3Shape oferującym projekty wszystkich  
opracowań klientom w USA i Europie w języku angielskim,  
niemieckim i francuskim. Aby uzyskać więcej informacji,  
odwiedź stronę fullcontour.com. 
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Fabulous Smiles — 
uśmiechy jak z albumu

Znani na całym świecie technicy  
Przemek Seweryniak i Kate Brantvik stworzyli 
wyjątkową platformę do projektowania uśmiechu, 
której początek dała ich książka „Fabulous Smiles”. 
Społeczność stomatologów przyjęła nową, 
innowacyjną platformę, która wykorzystuje  
zarówno książkę, jak i oprogramowanie  
3Shape Dental System. Procedura pracy  
przy tworzeniu pięknych uśmiechów  
umożliwia współpracę laboratoriów,  
lekarzy i pacjentów. Dental System  
to jedyne oprogramowanie na rynku  
zintegrowane z tą platformą. 

Rozszerzona rzeczywistość z IvoSmile

Oprogramowanie 3Shape Dental System 2020 zostanie zintegrowane z aplikacją 
rozszerzonej rzeczywistości IvoSmile® firmy Ivoclar Vivadent. Integracja umożliwi 
laboratorium odbieranie obrazów twarzy pacjenta, w tym proponowanego leczenia 
estetycznego, bezpośrednio z aplikacji do systemu Dental System. Następnie można 
zaprojektować uzupełnienie na podstawie rzeczywistych obrazów pacjenta i odesłać 
projekt z powrotem do aplikacji IvoSmile w celu sprawdzenia przez lekarza i pacjenta. 

Odkryj więcej: www.fabsmilesbook.com
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1. Wybierz uśmiech 
z albumu „Fabulous Smiles”

3. Wyślij projekt uśmiechu 
do laboratorium celem wykonania 
dokładnej repliki fizycznej 

2. Zaprojektuj uśmiech, 
używając biblioteki
z wybranego uśmiechu

4. Wykonaj projekt CAD i wyprodukuj, 
korzystając z odpowiedniej biblioteki 
kontroli uzębienia w uśmiechu 3D 
w Dental System (po zeskanowaniu 
w TRIOS®)

3Shape
Communicate

Procedura pracy z albumem Fabulous Smiles

1. Zachwycaj swoich pacjentów
Używaj aplikacji IvoSmile® do 
 wizualizacji przebiegu leczenia

3. Projektuj w Dental System 
Projektuj końcowe rezultaty leczenia
w oparciu o przypadek w IvoSmile®

2. Wyślij propozycję leczenia do laboratorium 
Udostępnij projekt i zdjęcia pacjentów

4. Wyślij ostateczny projekt do zatwierdzenia
Wyślij sfinalizowany projekt z powrotem
do aplikacji IvoSmile®
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Bądź dla dentystów partnerem  
nr 1 w dziedzinie implantów
Zapewniaj usługi implantologiczne i uzyskuj zlecenia na odbudowy! Zwiększ produktywność 
systemu 3Shape Dental System dzięki oprogramowaniu 3Shape Implant Studio®, aby 
łatwo projektować i produkować szablony chirurgiczne oraz rozszerzyć ofertę swojego 
laboratorium o usługę planowania leczenia implantologicznego. Dzięki 3Shape Implant 
Studio jesteś preferowanym partnerem dentystów w zakresie usług implantologicznych. 

Dostarczaj usługi planowania implantów oraz szablony  
chirurgiczne dzięki Implant Studio

Planowanie pozycji implantów dla pacjentów z brakiem jednego zęba lub  
całkowicie bezzębnych w oparciu o wstępny projekt korony lub plan otrzymany 
od dentysty jest wyjątkowo łatwe. System komunikacji 3Shape Communicate® 
lub inne narzędzia do komunikacji umożliwiają natomiast szybką konsultację 
i potwierdzanie wyników planowania. Następnie projektuj i produkuj szablony 
chirurgiczne wsparte na zębach lub kości*, korzystając z funkcji planowania  
leczenia implantologicznego.

Możliwość świadczenia pełnego zakresu usług implantoprotetycznych 

Dostarczając lekarzowi usługi planowania implantów i szablonów chirurgicznych, 
zwiększasz swoje szanse na otrzymywanie ofert wykonania pełnej odbudowy.  
Gdy otrzymasz zamówienie, wykorzystaj oprogramowanie Dental System  
do łatwego tworzenia łączników leczniczych i końcowych, tymczasowych  
koron i mostów mocowanych śrubą, a nawet docelowych protez. 

Zoptymalizuj komunikację ze swoimi partnerami

Skorzystaj z oprogramowania do implantacji 3Shape  
i systemu Dental System, aby zoptymalizować cyfrową 
komunikację z dentystami dotyczącą obsługiwanych 
przypadków. Dzięki temu możesz być silnym partnerem 
począwszy od wczesnych etapów planowania do projektu 
i pakietu ostatecznej odbudowy. Dzięki temu nie tylko 
wykonujesz odbudowę, ale wzmacniasz relacje z dentystą 
jako niezawodny partner w zakresie usług.

*Szablony chirurgiczne wsparte na kości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez FDA do użytku klinicznego w USA.
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Dentyści wkraczają do cyfrowego 
świata! Nie trać z nimi kontaktu!
Coraz więcej dentystów wykonuje wyciski cyfrowo i korzysta z oprogramowania,  
aby zdobywać pacjentów. Możliwość pracy w laboratorium ze skanami wewnątrzustnymi 
ma kluczowe znaczenie. 3Shape ułatwia nawiązywanie kontaktów i odbieranie skanów 
wewnątrzustnych oraz reklamowanie Twojego laboratorium w gabinetach dentystycznych. 
A teraz dzięki nowemu konfigurowalnemu formularzowi zamówień w 3Shape TRIOS®  
możesz mieć pewność, że gabinety będą widzieć usługi i materiały oferowane przez  
Twoje laboratorium.  

NOWOŚĆ: Dostosuj formularz zamówienia TRIOS specjalnie do swojego laboratorium 

Teraz w systemie 3Shape Communicate® możesz dostosować formularz zamówienia TRIOS, aby zawierał tylko materiały  
i wskazania oferowane przez Twoje laboratorium. Oznacza to, że kliniki widzą i zamawiają tylko wskazania i materiały  
dostarczone przez Twoje laboratorium.

Więcej informacji można znaleźć  
w witrynie www.3shape.com/triosready.

Lab Klinika

System komunikacji 3Shape 
Communicate

3. Kliniki widzą tylko oferowane przez 
Twoje laboratorium usługi i materiały 

1. Dostosuj formularz 
zamówienia TRIOS

2. Prześlij niestandardowy
formularz zamówienia TRIOS
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Dołącz do platformy 3Shape Community

Społeczność 3Shape Community, do której należy ponad 10 000 członków, stanowi 
profesjonalną platformę do poszerzania wiedzy i łączenia się z laboratoriami  
i klinikami na całym świecie. Jeśli chcesz podzielić się efektami swojej pracy,  
skorzystaj z Community, aby opublikować studia przypadków, lub po prostu  
rozpocznij dyskusję na forum. Członkostwo jest darmowe.

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów 3Shape 

Skorzystaj z przewodników instruktażowych, filmów 
szkoleniowych i samouczków dotyczących procedur 
związanych z projektowaniem, konfiguracją systemu,  
a ponadto korzystaj z porad i wskazówek — wszystko  
to znajdziesz w społeczności Community.

Nawiązuj znajomości w sieci 

Rozmawiaj o CAD / CAM w stomatologii, dziel się 
swoimi doświadczeniami i znajdź odpowiedzi na forum 
lub sprawdź kalendarz wydarzeń, aby odkrywać kursy, 
imprezy i seminaria internetowe. 

Forum pomocy technicznej

Otrzymaj odpowiedzi na swoje pytania bezpośrednio od 
specjalistów i korzystaj z biblioteki studiów przypadków. 

Dołącz do platformy 
3Shape Community  
pod adresem 
community.3shape.com
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Upraszczaj leczenie z użyciem 
przezroczystych aparatów 
ortodontycznych już laboratorium
Dzięki 3Shape Clear Aligner Studio wykonywanie przezroczystych aparatów ortodontycznych 
jest łatwe. Jest to rozwiązanie krok po kroku, które umożliwia szybkie i łatwe rozszerzenie 
oferty usług Twojego laboratorium o przezroczyste aparaty ortodontyczne. 

Zacznij od prostego leczenia z użyciem przezroczystych aparatów ortodontycznych 

Zautomatyzowane funkcje rozwiązania Clear Aligner Studio i sterowane procedury ułatwiają tworzenie prostych przezroczystych 
aparatów ortodontycznych, na przykład obejmujących zęby przednie. Wystarczy wydrukować modele i uformować próżniowo  
aparaty ortodontyczne.

Otwarte opcje projektowania i produkcji oraz partnerzy

Oprogramowanie 3Shape Clear Aligner Studio jest kompatybilne z szeroką gamą drukarek 3D i maszyn do formowania 
próżniowego. Możesz również zdecydować się na outsourcing wykonania projektu do partnerów 3Shape, którzy świadczą  
takie usługi, a przygotowanie, konfigurację etapów i produkcję możesz zlecić wykwalifikowanym partnerów produkcyjnym 3Shape.

„Oprogramowanie 3Shape bardzo ułatwiło nam wejście na ten 
nowy rynek. Odkąd zaczęliśmy oferować przezroczyste szyny 
korekcyjne, prawdopodobnie potroiliśmy liczbę klientów  
w ciągu ostatnich kilku lat”.

Bernhard Egger
Właściciel Natural Esthetics

Skan WytwarzanieProjektPlanowanie

1. Skanuj za pomocą skanera 

wewnątrzustnego lub 

laboratoryjnego

2. Zaoferuj leczenie, korzystając 

z symulatora 3Shape TRIOS®

Treatment Simulator 

1. Skonfiguruj okluzję

2. Przytnij model

3. Wykonaj segmentację

4. Wykonaj diagnozowanie

5. Utwórz idealną konfigurację 

1. Umieść ataczmenty 

2. Dalej podziel konfigurację 

3. Oznacz modele

identyfikatorami

4. Wyeksportuj pliki

do wydruku 3D

1. Wydrukuj modele na drukarce

3D (lub zleć produkcję)

2. Uformuj termicznie przezroczyste

aparaty ortodontyczne

3. Wytnij, wypoleruj i wykończ 

przezroczyste aparaty 

ortodontyczne

Rozwiązanie 3Shape Clear Aligner Studio jest dostępne jako moduł dodatkowy systemu Dental System.
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Premium

Możliwość projektowania wszystkich opracowań 
dostępnych w pakiecie Crown & Bridge, a także 
stosowania szyn, cyfrowych tymczasówek,  
cyfrowego projektowania uśmiechu, technologii 
RealView, teleskopów, wkładów koronowo- 
korzeniowych i innych opcji.

Dobór odpowiedni 
do Twoich potrzeb
1. Wybierz skaner 2. Wybierz oprogramowanie

do projektowania

Removable

Dla laboratoriów specjalizujących  
się w wykonywaniu protez  
całkowitych i częściowych.

Crown & Bridge

Możliwość projektowania pełnokształtnych koron 
i mostów, czapek, podbudów oraz woskowań 
diagnostycznych. Użycie punktów CAD umożliwia 
dostęp do zaawansowanych rodzajów uzupełnień.

Complete Restorative

Możliwość korzystania ze wszystkich opracowań 
pakietów Premium i Removable oraz wszystkich 
dostępnych modułów dodatkowych, umożliwiających 
projektowanie łączników implantologicznych,  
belek na implantach, modeli i innych wyrobów 
w atrakcyjnej cenie.

Scan Only

Łatwy sposób wprowadzenia rozwiązań 
cyfrowych. Odbierz obudowy 3Shape TRIOS® 
lub zeskanuj modele gipsowe i wyślij do 
zewnętrznego usługodawcy projektowego.

Opcjonalne moduły dodatkowe 
i punkty CAD

Uzupełnij swoje oprogramowanie o moduły  
dodatkowe, aby oferować łączniki implantologiczne,  
belki i mosty na implantach, modele, protezy i inne 
rozwiązania. Dokup punkty CAD, aby używać ich  
w razie potrzeby zaprojektowania rozwiązań,  
których nie zawiera określony pakiet.

E1
Podstawowe funkcje 
skanowania na potrzeby 
laboratoriów cyfrowych

E3
Wyjątkowa wydajność 
pracy oraz dokładność 
potrzebna do skanowania 
pod belki na implantach

E2
Zwiększenie wydajności 
oraz funkcja  
skanowania tekstury

D2000
Skanowanie typu  
„wszystko w jednym”  
zapewnia maksymalny  
wzrost wydajności pracy

E4
Bardzo duża  
prędkość i dokładność
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Dobór odpowiedni
do Twoich potrzeb

3. Wybierz pakiet usług odpowiednio do potrzeb i budżetu

*W zależności od dostępności w danym kraju
**W przypadku innych skanerów można zakupić oddzielnie gwarancję i usługę wymiany produktów firmy 3Shape

Autoryzowane wsparcie

Zyskujesz pomoc ekspertów w lokalnym 
języku i strefie czasowej*

Płatne wsparcie

Opłaty naliczane w przypadku wsparcia

Szeroka gama opcji szkoleniowych

Dostęp do praktycznych szkoleń i wykładów  
prowadzonych przez autoryzowanych ekspertów 
firmy 3Shape i renomowanych prelegentów* 

Brak specjalistycznych szkoleń

Samokształcenie na podstawie  
dostępnych filmów i instrukcji  
firmy 3Shape

Aktualizacje oprogramowania 

Zyskujesz wszystkie nowe wersje  
oprogramowania z najnowszymi  
bibliotekami, procedurami i narzędziami.

Brak aktualizacji

Otrzymujesz wersję oprogramowania  
aktualną dla roku zakupu.

25% zniżki

dla dodatkowych osób zapisywanych na szkolenie 
w Akademii 3Shape w lokalnej placówce firmy 3Shape* 

Brak zniżek

Nie przysługują oferty specjalne

Chroń swoją inwestycję

5-letnia gwarancja i usługa wymiany przy zakupie 
skanerów E4 lub D2000** 

Brak opcji

Brak opcji gwarancji i usługi wymiany

Subskrypcja LabCare Pakiet Basic  
bez subskrypcji
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Najszerszy zakres procedur leczenia

Pojedyncze korony Pełne mosty anatomiczne

Mosty Maryland Czapki

Podbudowy mostów Korony i mosty z redukcją 

pod licowanie na powierzchni 

wargowej

Inlaye, onlaye i licówki

Szyny

Teleskop pierwotny Teleskop wtórny

Standardowy wkład 

koronowo-korzeniowy

Korony mocowane za pomocą 

wkładu koronowo-korzeniowego

Uzupełnienia tymczasowe Wirtualne woskowania 

diagnostyczne z modelami

Prowadnice

Nakłady i licówki  

bez opracowania

Cyfrowy projekt uśmiechu 
i technologia RealView

Niestandardowe łyżki 
wyciskowe
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Ortodoncja i aparaty

Oprogramowanie firmy 3Shape jest cenione ze względu na niezrównany zakres procedur 
leczenia odpowiadających zróżnicowanym potrzebom i preferencjom dentystów oraz 
ich pacjentów. Wybierz odpowiedni pakiet oprogramowania w zależności od potrzeb, 
a następnie rozszerz swoje portfolio o kolejne usługi, aby prześcignąć konkurencję. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 3shape.com/lab.

Modele koron i mostów

Łączniki niestandardowe

Belki na implantach

Mosty protetyczne  
na implantach

Modele do prac na 

implantach z analogami

Korony mocowane śrubą 
z pomniejszoną anatomią  
do licowania

Korony mocowane śrubą

Mosty mocowane śrubą

Przezroczyste aparaty ortodontyczne

Planowanie umiejscowienia  

implantu i szablony chirurgiczne 

Protezy 

Pojedyncze protezy całkowite

Niestandardowe łyżki 

wyciskowe

Zdejmowane protezy częściowe

Niestandardowe łyżki 
wyciskowe do prac  
z użyciem implantów

 IvoSmile®
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O firmie 3Shape

Dlaczego 3Shape?

Firma 3Shape zmienia oblicze stomatologii dzięki  
współpracy z dentystami na całym świecie, stwarzając 
innowacje, które zapewniają pacjentom doskonałą opiekę 
stomatologiczną. Nasza oferta skanerów 3D i rozwiązań 
w zakresie oprogramowania CAD/CAM dla branży 
dentystycznej obejmuje wielokrotnie nagradzany skaner 
wewnątrzustny 3Shape TRIOS®, innowacyjny skaner 
3Shape X1® CBCT oraz czołowe na rynku rozwiązania 
pomagające gabinetom i laboratoriom dentystycznym 
w skanowaniu i projektowaniu.

Firma 3Shape została założona przez dwóch doktorantów 
w stolicy Danii w 2000 roku. Obecnie pracownicy firmy  
3Shape w siedzibach 3Shape na całym świecie obsługują 
klientów w ponad 100 krajach. Produkty i innowacje firmy 
3Shape nieustająco stawiają wyzwania tradycyjnym  
metodom, umożliwiając stomatologom efektywniejsze  
leczenie większej liczby pacjentów.

Zmieńmy razem oblicze stomatologii

Szybkie skanery o udokumentowanej wg ISO wysokiej dokładności

Intuicyjne oprogramowanie do obsługi szerokiej gamy wskazań

Szkolenia i wsparcie zapewniane przez Akademię 3Shape i zespoły obsługi klienta

Wybór ponad 20 000 laboratoriów na całym świecie

Aby uzyskać informacje na temat dostępności produktów firmy 3Shape 
w danym regionie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

© 3Shape A/S, 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Nazwa i logo 3Shape i/lub inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie  
są znakami towarowymi firmy 3Shape A/S, zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

82602790 Broszura dotycząca systemu 3Shape Dental System 2020 PL
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