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Estetisk Läkdistans med ScanPeg är en kombination av läkdistans och 
skanningsdistans i en revolutionerande 2-i-1 lösning. Denna förenklade, 
patientvänliga och lätta metod för noggrann intraoral skanning 
bevarar mjukvävnaden och upprätthåller den biologiska förseglingen 
då läkdistansen inte tas bort vid skanning.

Ett smartare, patientvänligt 
och mer effektivt arbetsflöde

Ge behandling med färre steg
Enklare hantering ger en snabbare, 
förbättrad process

 – Mindre stoltid, färre behandlingssteg 
 – Minimerade komponentbyten 
 – Effektiv intraoral skanning 

Utmärkt estetik 
 – Ostörd läkning 
 – Perfekt matchning med Neoss individuella 
distanser och standarddistanser 
 – Biologisk försegling upprätthålls, vävnadsnivån bevaras

Färre steg, färre besök

Protetik för ett eller flera implantat

Ostörd läkning: Utmärkt estetik

Digital emergence profilen 



02 Placering och skanning av 
ScanPeg
Medan den Estetiska Läkdistansen sitter 
kvar på plats utförs en intraoral skanning 
på distansnivån med hjälp av ScanPeg.
ScanPeg levereras tillsammans med den 
Estetiska Läkdistansen och är lätt att både 
fästa och ta bort.

Det intraorala digitala avtrycket kan tas
när du vill. ScanPeg-formen ingår i 
Neoss CAD-bibliotek.

01 Placering av läkdistans
Estetisk Läkdistans placeras under första eller 
andra steget av operationen och lämnas tills 
den permanenta distansen är placerad.

03 Placering av den slutliga protetiken
Flexibiliteten med ScanPeg när du tar det digitala 
avtrycket gör att estetiken kan förbättras under 
läkningsfasen. Den Estetiska Läkdistansen tas inte 
bort förrän den slutliga protetiken är placerad vilket 
eliminerar ett helt kirurgiskt ingrepp.

Alla konturer med Estetiska Läkdistans ingår i Neoss 
CAD-bibliotek för att skapa en bild av uppkomst- 
profilen från patientens kontur till slutlig protetik.

Färre steg, färre besök och vävnadsvänlig



Skanningsdistans för protetik med eller 
och flera implantat

Bild 1. Två 4,0 × 13 mm Neoss 
ProActive® Tapered-implantat 
placerades i position 11 och 12. 
Två Estetisk Läkdistans – 
framtand (bred och smal) 
placerades före positionering
av benersättning för att öka
den buckala volymen.

Bild 2. Vid tidpunkten för bort- 
tagning av sutur satt ScanPegs 
inuti de Estetiska Läkdistanserna 
och en intraoral skanning 
gjordes utan att man behövde 
ta bort distanserna. Fördelen 
är att mjukvävnad får läka ifred 
och att dislokation av transplant- 
atmaterial undviks.

Bild 3. Slutlig protetik (en 
anpassad CoCr-struktur från 
ARC Solution, med keramik- 
lager) vid placeringstillfället,
som visar frisk vävnad runt 
implantatet.

Bild 4. Radiografisk bild som 
visar stabila bennivåer.

Dr. Jakob Zwaan 
Tandläkare 
Calusco D’Adda, Italien  

Kliniskt fall
Protetik för ett fall med flera implantat med hjälp av Estetisk Läkdistans med ScanPeg. Passiv inpassning 
av den slutliga protetiken uppnås.

Skanna QR-koden för 
att se hela fallserien.

Kliniskt 
fall

Estetisk Läkdistans med ScanPeg möjliggör protetik för ett eller flera implantat. 

Uppföljning av fall med flera implantat som behandlats och skannats med 
Estetisk Läkdistans med ScanPeg visar utmärkta resultat när det gäller passiv 
inpassning av protetiken. Radiologisk stabilitet av bennivån runt implantatet 
passar i alla protokoll som har prövats under en lång tidsperiod.

Placering av ScanPeg
ScanPeg levereras tillsammans med 
Esthetisk läkdistans och är lätt att både 
fästa och ta bort.
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https://www.neoss.com/digital-impressions?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-digital-impressions&utm_medium=Brochure


NeoScan 1000 är en snabb, exakt och lättanvänd 
intraoral skanner som möjliggör ett flexibelt arbets- 
flöde. Den passar mycket bra med Neoss estetisk 
läkdistans med ScanPeg och är precis det som din 
praktik behöver.

Lätt att använda

Snabb och exakt skanning

Öppet system – implantat, proteser 
och ortodonti

Bra pris och inga licensavgifter

Din lösning för digitala avtryck

NeoScan®

1000

Digitalt avtryck med 
NeoScan™ 1000
Det digitala intrycket kan tas när du vill. 
ScanPeg-formen ingår i Neoss CAD-bibliotek.
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Placering av den slutliga bron
Alla typer/konturer av Estetisk Läkdistans är 
inkluderade i Neoss CAD-bibliotek för att 
kunna matcha emergence profilen från 
patientens mun till den slutgiltiga 
restaurationen.
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Art. Nr. Beskrivning

31360 Estetisk Läkdistans med ScanPeg – bred framtand

31361 Estetisk Läkdistans med ScanPeg – smal framtand

31362 Estetisk Läkdistans med ScanPeg – hörntand

31363 Estetisk Läkdistans med ScanPeg – premolar

31364 Estetisk Läkdistans med ScanPeg – molarr

31365 ScanPeg – 5 st
31360

5.7

6.1

5

31361

5.2

5

31362

6.3

5.4

31363

6.8

5.8

31364

7.8

7.3

Sortiment

Digital Enkelhet för dig och dina patienter

Förutsägbar 
långsiktig 
estetik

Förutsägbar och 
förenklad implantat- 
behandlingt

Förenklad 
läkning

Digitala 
avtryck

3.

Protetik 
implantatet

4.

Digital 
protetik

5.

Digitalt 
arbetsflöde

3D

1.

2.6.

För support, besök vår hemsida:  
neoss.com/neoscan1000
NeoScan kundsupport: +46 423 110 485
Kontakta din lokala representant för information 
om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns 
inte i alla länder.

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 
E NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

15202_1 SE 23-02 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designer får inte tryckas på nytt, kopieras eller 
publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoScan™ är varumärken som tillhör Neoss Group.

https://www.neoss.com/sv/
https://www.neoss.com/sv/
https://www.neoss.com/digital-simplicity?utm_campaign=Digital%20Simplicity%20Campaign&utm_source=QR-digital-simplicity&utm_medium=brochure

