3SHAPE

SKANERY
WEWNĄTRZUSTNE

TRIOS
Lepiej dla Pacjentów.
®

Lepiej dla Ciebie.
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Witamy
Welcome
to thecyfrowej
world
w świecie
of TRIOS
digital dentistry.
stomatologii
TRIOS®

Leczenie stomatologiczne, które
odpowiada Twoim standardom.

Zaangażowanie pacjenta,
które odczujesz.

Cyfrowe doświadczenie,
które pozytywnie Cię zaskoczy.

Gabinet, z którego 			
możecie być dumni!

Precyzyjne wyciski cyfrowe pomagają osiągnąć wyniki leczenia, z których zarówno Ty, jaki i Twoi pacjenci
będziecie zadowoleni. Każdy wycisk pobrany skanerem
wewnątrzustnym TRIOS® będzie tak dokładny, 		
jak wycisk konwencjonalny — a nawet lepszy!

Zwiększ akceptację przypadków, angażując jeszcze
bardziej swoich pacjentów. Kolorowe skany 3D TRIOS®
oraz oprogramowanie TRIOS® tworzą razem doskonały
sposób prezentowania pacjentom ich uzębienia oraz
zrozumienia potrzeb terapeutycznych. Pacjenci zauważą
różnicę, a Ty poczujesz ich zaangażowanie.

Chcemy, aby Twoja cyfrowa przygoda była łatwa			
i przyjemna. Z tego powodu nawiązaliśmy współpracę 		
z ponad 20.000 laboratoriów oraz dostawców rozwiązań,
aby ułatwić Ci znalezienie tego, czego szukasz2. 		
Dodatkowo skanery wewnątrzustne TRIOS® doskonale
leżą w dłoni i sprawiają, że skanowanie jest przyjemnością.
Pacjenci też to doceniają1.

Uważamy, że Twoi pacjenci będą bardziej zadowoleni1,
a Ty odniesiesz większe sukcesy w pracy dzięki
skanerom wewnątrzustnym TRIOS®. Zapewniamy Cię,
że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko
i łatwo rozpocząć swoją przygodę z TRIOS®.
To Ty decydujesz, od których zabiegów chcesz zacząć
i zawsze, jeśli tylko chcesz, możesz odkrywać nowe
zastosowania we własnym tempie.

Dowiedz się więcej 3Shape.com/treatments

Dowiedz się więcej 3Shape.com/engagement

Doowiedz się więcej 3Shape.com/experience

Dowiedz się więcej 3Shape.com/practice

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
2. Joda T et al. 2016: Time efficiency, difficulty, and operator’s preference comparing digital and conventional implant impressions: a randomized controlled trial
1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
2. Joda T et al. 2016: Time eﬃciency, diﬃculty, and operator’s preference comparing digital and conventional implant impressions: a randomized controlled trial
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Sprawdzony produkt
Możesz polegać na TRIOS® – udoskonalamy je od kilkunastu lat!
To już czwarta generacja naszych skanerów wewnątrzustnych!
Dziesiątki tysięcy dentystów skanuje nimi każdego dnia.
Nasze nagradzane skanery wewnątrzustne TRIOS® są warte Twojej
uwagi. Wszystkie trzy wersje są zaskakująco lekkie, dobrze wyważone
oraz wygodnie leżą w dłoni. Niezależnie od Twoich potrzeb na pewno
znajdziesz dla siebie idealny model.
Dowiedz więcej 3Shape.com/triosportfolio

TRIOS®3 Basic

TRIOS® 3

TRIOS®4

Zeskanuj i wyślij!

Wzmocnij akceptację planu leczenia!

TRIOS 3 Basic to prosty i oszczędny sposób
na rozpoczęcie pracy z cyfrową stomatologią. Użyj go do wykonywania wygodnych
wycisków cyfrowych, które są przynajmniej
tak dokładne, jak wyciski konwencjonalne1.
Następnie za pomocą kilku kliknięć wyślij
plik do wybranego laboratorium.

Ten model skanera 3Shape dostarczany
jest ze wszystkimi aplikacjami angażującymi
TRIOS®: TRIOS® Treatment Simulator, TRIOS®
Smile Design oraz TRIOS® Patient Monitoring. Dzięki nim możesz wyświetlać wizualizacje efektów leczenia ortodontycznego czy
protetycznego. Zdecydowanie ułatwi Ci to
objaśnienie pacjentowi przebieg planowanego leczenia.

Dodatkowa pomoc w uzyskaniu
doskonałych wyników.		

Dowiedz się więcej 3Shape.com/trios-3-basic

Dowiedz się więcej 3Shape.com/trios-3

®

Laboratoria

Skaner TRIOS®4 wyposażono w dodatkowe
zaawansowane możliwości diagnostyczne.
Nie potrzebujesz osobnego urządzenia,
aby korzystać z zaawansowanej technologii
fluorescencyjnej do identyfikacji ognisk
próchnicy. Najwyższy model naszego
skanera ma wbudowaną tę opcję.

20 000+

Ponad 20.000 partnerów
wkłady
koronowo-korzeniowe

korony, mosty
licówki, wkłady
oraz nakłady

aparaty
do terapii snu

8+

90+
Clear Aligner

Produceni
implantów

Partnerzy
terapii snu

Otwarty ekosystem 3Shape oznacza,
że możesz wysyłać skany wewnątrzustne
TRIOS® do partnera wybranego przez Ciebie
z naszej długiej listy. Możesz natychmiast
udostępniać pliki i współpracować bezpośrednio z preferowanymi partnerami przy
projektowaniu oraz produkcji. Uzyskasz
dzięki temu najlepsze i najbardziej opłacalne
rozwiązania dla Ciebie i Twoich pacjentów.

Dokładność 3Shape

TRIOS®3 Basic

TRIOS®3

TRIOS®4























Rzeczywiste kolory i pomiar koloru zebów

Właściwości

Bezprzewodowy

Inteligenta końcówka

Skanowanie AI

Diagnostyka próchnicy

Dokładność 3 Shape

Software

TRIOS Patient Monitoring

Rzeczywiste odcienie i pomiar koloru zębów

TRIOS Treatment Simulator



Inteligentna końcówka

TRIOS Smile Design



Diagnozowanie próchnicy

TRIOS Patient Specific Motion

Oprogramowanie

TRIOS Patient Monitoring

Studio apps



















opcjonalnie

opcjonalnie

opcjonalnie

Dodatek

Dodatek

TRIOS Smile Design
TRIOS Patient Specific Motion

Produceni
aligner’ów

TRIOS 4

Skanowanie AI

TRIOS Treatment Simulator

55+

TRIOS 3

Wybierz odpowiedni
model TRIOS dla swoich potrzeb!
Bezprzewodowy
®

Właściowości skanera

protezy
częściowe
i całkowite

łączniki,
mosty i belki
na implantach

TRIOS 3 Basic

Dowiedz się więcej 3Shape.com/trios-4

Studio apps

1. Chandran et al. 2019: Journal of Clinical & Diagnostic Research
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Dodatek

Pełny zachwyt dzięki
3Shape TRIOS®MOVE+
TRIOS® MOVE+ umożliwia wprowadzenie cyfrowych skanów 3D,
ich opracowanie oraz prezentację dokładnie tam, gdzie pacjent
widzi je najlepiej — przy fotelu. Sprawia to, że rozmowy podczas
leczenia są o wiele łatwiejsze do przeprowadzenia dla Ciebie i dla Twoich Pacjentów.
Dowiedz się więcej 3Shape.com/triosmove

Aplikacje angażujące pacjenta
Nasze aplikacje sprawiają, że komunikacja z pacjentami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej,
a akceptacja proponowanego leczenia z ich strony rośnie.
Dowiedz się więcej 3Shape.com/engagement-apps

..L _.

TRIOS® Patient
Monitoring

TRIOS® Treatment
Simulator

TRIOS®
Smile Design

Dzięki skanowaniu pacjenta
podczas każdej wizyty program
dokładnie mierzy zmiany w uzębieniu w miarę upływu czasu. Jest to
cenne narzędzie do wizualizacji,
które pomaga zidentyfikować
potrzeby w zakresie leczenia, 		
a jednocześnie stwarza doskonałą
okazję do zaangażowania i wzmocnienia relacji z pacjentem.

Czy jest lepszy sposób, aby pomóc
pacjentom zaakceptować plany
leczenia ortodontycznego niż zaprezentowanie możliwych rezultatów
przed rozpoczęciem leczenia?
TRIOS® Treatment Simulator służy
do wykonywania realistycznych
symulacji korekt w oparciu o skany
wewnątrzustne.

Każdy chce wiedzieć, jak będą
wyglądały jego zęby po leczeniu
protetycznym. Teraz możesz to
pokazać. TRIOS® Smile Design umożliwia zaprojektowanie realistycznej
wizualizacji przyszłego uśmiechu
oraz wysłanie takiego zdjęcia do
pacjenta.
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Wybierz
zakres serwisu
Lubisz mieć pełny spokój wraz z umową serwisową czy
wolisz podstawową umowę bez bieżących kosztów?
Dowiedz się więcej 3Shape.com/trioscare

Rozwijaj swój biznes
Dzięki aplikacjom 3Shape TRIOS® masz możliwość zaoferowania pacjentom szybkiego i bezproblemowego
leczenia tzw. stomatologii jednego dnia. Będziesz mógł we własnym zakresie tworzyć wysoce dochodowe
prace - przezroczyste aparaty ortodontyczne czy korony i mosty. Pacjenci będą Ci wdzięczni – a Ty będziesz
zadowolony z wyników finansowych.

TRIOS® Care

TRIOS® Only

Poczucie pełnego bezpieczeństwa 		
od momentu włączenia nowego skanera
z opcją TRIOS® Care – nowa i ulepszona 		
umowa serwisowa z wyjątkowymi korzyściami
przy zerowych kosztach przez pierwszy rok.

TRIOS® Only zawiera podstawowe funkcje
oprogramowania TRIOS® z podstawową
funkcjonalnością skanowania oraz dostępem
do materiałów Akademii.

Dowiedz się więcej 3Shape.com/studio-apps

TRIOS Care

TRIOS Only

Aktualizacja oprogramowania
Wybierz
odpowiedni dla siebie rodzaj serwisu

Usługi serwisoe

Nowe właściwości
Wspracie serwisowe
5 letnia pełna gwarancja
Ekspresowa wymiana*



Wsparcie serwisowe

Projektowanie i produkcja szerokiej gamy
uzupełnień, w tym koron standardowych
i mocowanych śrubami, wkładów inlay,
nakładów onlay, licówek i mostów
3-punktowych.

Program umożliwia planowanie pozycji
implantów oraz zaprojektowanie szablonów
chirurgicznych i tymczasowych przykręcanych
koron w ramach jednego cyklu roboczego.

25% rabatu na dodatkowe subksrypcje TRIOS Care

3Shape
Splint Studio®
Program do projektowania i produkcji 		
w nawigowany, szybki i intuicyjny sposób
szyn, nakładek nocnych oraz sportowych
ochraniaczy.





Nowe funkcje

Punkty 3Shape Academy

3Shape
Implant Studio®

TRIOS Only



Aktualizacja oprogramowania

3Shape TRIOS
Design Studio®

płatne od®przypadku

TRIOS® Care

płatne od przypadku



5 -letnia pełna gwarancja

oferta Trade-Up

Ubezpieczenie od uszkodzeń



Ekspresowa wymiana - 48 h




Punkty 3Shape Academy
25% rabatu na dodatkowe subksrypcje TRIOS Care



Oferta Trade-Up



®

* dostępne na wybranych rynkach.
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Wszystko czego potrzebujesz...
Z firmą Denon Dental masz dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz, aby produkować
prace we własnym gabinecie. Posiadamy w swojej ofercie zarówno niezbędny sprzęt
(skanery, drukarki 3D, frezarki), jak i niezbędne materiały do wykonywania prac (żywice
światłoutwardzalne, bloczki do frezowania, materiały do indywidualizowania prac).
Dodatkowo oferujemy profesjonalne szkolenia oraz wsparcie techniczne i merytoryczne.
Aspirujemy o to, aby zostać Twoim Partnerem - w protetyce, implantologii, ortodoncji 		
i CAD/CAM. Zapytaj nas o szczegóły!
Dowiedz się więcej www.dental.pl

Cyfrowa produkcja
bezpośrednio w gabinecie
Wykorzystując szerokie możliwości cyfrowego procesu wytwarzania prac 		
stomatologicznych możesz wykonywać odbudowy protetyczne, szablony		
chirurgiczne lub aparaty ortodontyczne bezpośrednio w Twoim gabinecie.
W zależności od rodzaju wykonywanej pracy bezpośrednio w gabinecie możesz
wydrukować w technologii 3D m.in. tymczasowe korony, łyżki indywidualne,
szyny, modele i szablony chirurgiczne.

Drukarki 3D

Frezarki dentystyczne

W zależności od Twoich potrzeb i możliwości,
zaproponujemy Ci odpowiednią drukarkę 3D.
W ofercie posiadamy drukarki i inne niezbędne
urządzenia wiodących na rynku firm, takich
jak 3D Systems, Asiga, BEGO, NextDent oraz
Scheu-Dental.

Polecamy frezarki renomowanej firmy		
DG Shape by Roland - frezarka DWX-52D
„na sucho” oraz DWX- 42W „na mokro”.
Będziesz w stanie wykonywać uzupełnienia
protetyczne szybciej i precyzyjniej.

Wykorzystując frezarki dentystyczne możesz wykonywać korony, wkłady 			
i nakłady w ciągu tego samego dnia. Twój pacjent to doceni!
Dowiedz się więcej www.dental.pl
Produkcja

Skanowanie

Planowanie
i projektowanie

Drukarki 3D

Frezarki

Żywice do druku 3D

Bloczki do frezowania

Posiadamy wszystkie potrzebne materiały
do wykonywania prac w technologii druku 3D.
Niezależnie od tego czy chcesz drukować
modele, tymczasowe korony, szablony
chirurgiczne czy szyny - wszystkie produkty
znajdziesz u nas w ofercie - w doskonałej cenie!

Posiadamy w ofercie bloczki niemieckiej firmy
VITA Zahnfabrik. Możesz wykonywać wkłady,
nakłady, licówki, korony stałe i tymczasowe
w oparciu o bloczki np. VITA Enamic, VITA Trilux
Forte, VITA RealLife, VITA Suprinity.
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3Shape
Firma 3Shape zmienia oblicze stomatologii dzięki współpracy z dentystami na całym świecie. Firma tworzy innowacyjne rozwiązania, które zapewniają pacjentom doskonałą opiekę stomatologiczną. Producent
współpracuje z branżowymi liderami, aby zapewnić stomatologom możliwości wyboru w zakresie opieki
nad pacjentem, a także ustawicznie wspierać kształcenie stomatologów. Portfolio rozwiązań firmy 3Shape
obejmuje wielokrotnie nagradzany skaner wewnątrzustny 3Shape TRIOS®, laboratoryjne skanery dentystyczne, usługi projektowe oraz wiodące na rynku rozwiązania w zakresie oprogramowania do skanowania
i projektowania przeznaczone do gabinetów i laboratoriów stomatologicznych. Firma zatrudnia 1700 osób
i działa w ponad 100 krajach. Produkty i innowacje firmy 3Shape nieustająco stawiają wyzwania tradycyjnym metodom, umożliwiając stomatologom efektywniejsze leczenie większej liczby pacjentów.

Denon Dental

Zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zakupionego w naszej firmie sprzętu oraz
dostarczamy części zamienne. Zatrudniamy grono specjalistów, aby zagwarantować Państwu wsparcie merytoryczno-techniczne w zakresie oferowanych przez nas rozwiązań. Organizujemy szkolenia, kursy oraz
kongresy w kraju i za granicą, w których wzięło udział już kilka tysięcy naszych Klientów.
Jesteśmy Partnerem z dużym doświadczeniem, na którym można polegać! Wykorzystaj nasz potencjał
i rozwijaj swój biznes razem z nami!

Denon Dental - wielokrotnie nagradzany dystrybutor firmy 3Shape w Polsce!
Współpracuj z najlepszymi!

3SHAPE
PARTNER

OF THE YEAR

2015

3SHAPE
PARTNER

OF THE YEAR

2016

3SHAPE
PARTNER

OF THE YEAR

2017

3SHAPE
PARTNER

OF THE YEAR

2018

3SHAPE
PARTNER

OF THE YEAR

2019
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Początkowo w ofercie znajdowały się produkty wyłącznie dla techników dentystycznych do tradycyjnych
rozwiązań stosowanych w pracowniach protetycznych. W dni dzisiejszym portofolio oferowanych przez
nas produktów jest dużo szersze. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi producentami w branży:
3Shape, 3D Systems, BEGO, CEKA Preci Line, Denstply Sirona, DG Shape by Roland, NextDent, Scheu-Dental, Vertex Dental, VITA Zahnfabrik oraz Wassermann. Oferta firmy jest na bieżąco rozwijana i rozszerzana po to, aby specjalistom z branży stomatologicznej oferować najnowsze rozwiązania.

17 marca 2022, 11:35

Denon Dental to firma rodzinna powstała w 1993 roku w Warszawie. Obecnie zatrudniamy ponad 30 osób i
posiada w 100% polski kapitał. Od samego początku celem firmy było zaopatrywanie specjalistów z branży
stomatologicznej w nowoczesne technologie renomowanych, światowych producentów. W naszej ofercie
znajdą Państwo rozwiązania stosowane w protetyce, ortodoncji, implantologii oraz CAD/CAM. Firmy partnerskie dobieramy z dużą starannością po to, aby importować materiały i urządzenia o najwyższej jakości,
niezawodności i trwałości.

