
Därför är Neoss din bästa 
partner för implantat
Neoss® Digitalt Arbetsflöde

https://www.neoss.com/sv/


Digital Enkelhet för dig 
och dina patienter

Digital protetik5.
• Center för design och fräsning 
• Individanpassade och standardiserade 

lösningar för patientbehov 
• Distans till bro, fräst eller 3D-utskriven 

Förutsägbar 
långsiktig estetik

6.

• Stabila bennivåer på lång sikt
• Utmärkt estetik
• Klinisk evidens

Protetik implantatet4.
• Färre arbetsmoment sparar tid 
• Mindre lager och maximal flexibilitet 
• Kostnadseffektiv lösning för små 

och stora kliniker 
• En protetisk plattform för 70 implantat

Förenklad läkning2.
• Ostörd läkning 
• Färre steg, färre besök 
• Digitala avtryck på distansnivå 
• Protetik för ett eller flera implantat 

Förutsägbar och förenklad 
implantatbehandling
• 1–2 borrprotokoll 
• Färre arbetsmoment sparar tid 
• Hög primär stabilitet 
• Förutsägbara resultats 

Om arbetsflödet i din dagliga praktik är digitalt och enkelt 
sparar du tid, förbättrar förutsägbarheten och får hjälp att 
ge patienterna de bästa funktionella och estetiska resultaten. 
Att det dessutom ger dig ett fantastiskt verktyg att 
kommunicera än bättre med dina patienter ser vi som en 
självklarhet och den bjuder vi på!

Digitala avtryck3.
• Enkelt att använda 
• Snabb och exakt skanning 
• Öppet system – implantat, 

protetik och ortodonti 
• Bra pris och inga licensavgifter

3D

1.

NeossONE®

ProActive®

Edge

NeoScan®

1000

Digital 
protetik

ProActive® 

/NeoLoc®

ScanPeg™

https://www.neoss.com/prosthetics?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeossOne&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/neoss-proactive-edge?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-Edge&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/neoscan1000?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeoScan&utm_medium=Brochure
http://www.neoss.com/digital-prosthetics?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-NeoBase&utm_medium=Brochure
http://www.neoss.com/implants?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-implants&utm_medium=Brochure
https://www.neoss.com/digital-impressions?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-digital-impressions&utm_medium=Brochure


Den enda skannern du behöver! 

Du kan använda din NeoScan 1000 för dina digitala avtrycksbehov. Den skapar 
vanliga STL- och PLY-filer, format som är industristandard och accepterade i 
öppna system.
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Clear aligners 
För design av 3D-modeller 
(STL-/PLY-format)

DIGITAL 
ORTODONTI

NATTILLBEHÖR

Implantatprotetik
Öppet system för digitala 
implantatavtryck

Öppet system  
för Kronor & 
Broar
För alla indikationer

Integrerad  
molntjänst
För hantering av patienter 
och labbpartners

Bettskenor och 
apné-skenor
För design av 3D-modeller 
(STL-/PLY-format)

SVERIGE, DANMARK, NORGE KONTORET
Neoss Norden AB 
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg 
T: +46 (0)31 88 12 80
E: info@neoss.se

Kontakta din lokala representant för information 
om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns 
inte i alla länder.
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