
Cyfrowe rozwiązanie do pełnej diagnostyki, 
planowania leczenia implantologicznego 
i komunikacji z pacjentem



Simplant®—klucz do cyfrowych 
rozwiązań terapii implanto-protetycznej 

SIMPLANT oferuje lekarzowi klinicyście kompleksowy system 3D, 
który umożliwia pełną diagnostykę w celu przeprowadzenia 
przewidywalnego leczenia implantologicznego. 
Pozwala zaplanować i wykonać zabieg chirurgiczny do etapu 
wprowadzenia implantu oraz wykonać tymczasową odbudowę 
protetyczną - Immediate Smile - przed zabiegiem chirurgicznym. 

Szablon chirurgiczny SIMPLANT Guide łączy cyfrowe planowanie 
leczenia z wykorzystaniem oprogramowania SIMPLANT oraz etap 
chirurgiczny. Precyzyjne planowanie i wprowadzenie implantu 
umożliwia leczenie małoinwazyjne oraz skraca czas postępowania 
chirurgicznego. 

Zwiększa komfort pracy i bezpieczeństwo postępowania dla lekarza, 
a pacjentowi skraca sesję chirurgiczną, dzięki czemu może on opuścić 
fotel z profesjonalnie zaplanowanym uzupełnieniem tymczasowym. 

Rozwiązania implantologiczne z wykorzystaniem SIMPLANT 
są przyjazne dla użytkownika, przewidywalne oraz pozwalają 
obniżyć koszty leczenia implanto protetycznego. Charakteryzują  
się precyzyjnym dopasowaniem do implantów i narzędzi, które 
lekarze już znają i używają. Wspierane komputerowo leczenie 
implantologiczne SIMPLANT jest kompatybilne z ponad 10000 
implantów, ponad 100 marek systemów implantologicznych, 
jak również wszystkimi skanerami (CB)CT pracującymi zgodnie 
ze standardem DICOM i większością skanerów optycznych 
i wewnątrzustnych. 

Jako część oferty rozwiązań cyfrowych DentsplySirona, SIMPLANT oferuje 
przewidywalne rozwiązania obrazowania i planowania 3D umożliwiając 
uzyskanie nadzwyczajnych rezultatów leczenia implanto-protetycznego zgodnie 
z założonym planem.



Kompatybilny z

10,000
implantami ponad

100
marek

Kompleksowe narzędzie komunikacji  
3D pomiędzy członkami zespołu  

implanto-protetycznego i pacjentem  
- ułatwia uzyskanie akceptacji przypadku 

i usprawnia pracę zespołową.

Aby uzyskać więcej informacji na tematy 
poruszane w tej infografice odwiedź 

www.simplantdentsply.com

3D
Krótkie terminy realizacji 

zamówienia. Dzięki wykorzystaniu 
procesu zamówień FastTrack można 

wytworzyć szablon chirurgiczny 
SIMPLANT już w 48 godzin.

48

Wprowadzenie oprogramowania 
SIMPLANT i zdobycie „Europejskiej 
Nagrody za Wybitne Osiągnięcia 

w zakresie Stereolitografii”

1991
Indywidualnych wzorów szablonów 

chirurgicznych SIMPLANT dostosowanych do 
rozwiązań różnych systemów implantologicznych.

Precyzyjne wprowadzenie implantu 
dzięki szablonowi chirurgicznemu 

SIMPLANT

Jako producent wyrobów medycznych, 
pracujemy w zgodzie z europejską 

dyrektywą dotyczącą wyrobów 
medycznych oraz z regulacją systemów 
jakości (Kodeks Regulacji Federalnych 
Stanów Zjednoczonych (CFR) sekcją 

820) administrowaną przez amerykańską 
Agencję Żywności i Leków (FDA).

25

ISO 13485



Planowanie jest kluczem do 
uzyskania przewidywalnego leczenia 
implanto-protetycznego

Dzięki oprogramowaniu SIMPLANT, można stworzyć trójwymiarowy 
plan implantacji, który bierze pod uwagę zarówno chirurgiczne,  
jak i protetyczne aspekty, wliczając w to:

•  Ocenę sytuacji klinicznej na podstawie informacji z badania  
(CB)CT, takich jak objętość i jakość kości, zęby sąsiadujące, 
nerw zębodołowy i zatoki.

•  Ocena grubości warstwy tkanki miękkiej na podstawie  
modelu gipsowego

•  Wirtualne planowanie implantów w oparciu o sytuację kliniczną

•  Precyzyjne przeniesienie cyfrowego planu leczenia na etap 
chirurgiczny i protetyczny 

Kość z badania (CB)CT Model gipsowy i model wax-up  
ze skanera optycznego

Zęby z korzeniami i nerwami 
(z badania (CB)CT)

Wnętrze kości

Połączenie badania (CB)CT z planem leczenia implanto-protetycznego w SIMPLANT, 
umożliwia stworzenie precyzyjnego, indywidualnego stereolitograficznego szablonu 
chirurgicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zaplanowany zabieg chirurgiczny pozwala 
osiągnąć pożądany efekt funkcjonalny i estetyczny, a sam zabieg oraz jego efekt są 
bardziej przewidywalne dla implantologa i pacjenta.

Ocena efektu końcowego 
z załączonego modelu 
wax-up lub cyfrowego 

ustawienia zębów



Leczenie wykorzystujące implanty wymaga współpracy całego 
zespołu: z protetyka, chirurga i pracowni protetycznej. SIMPLANT 
optymalizuje komunikację w zespole, poprzez udostępnianie planu 
przypadku pomiędzy członkami zespołu z wykorzystaniem aplikacji 
do iPada Team Up!

W ostatecznym rozrachunku wygrywają wszyscy, a w szczególności 
pacjent, który otrzymuje trwałe, estetyczne rozwiązanie, 
zwizualizowane jeszcze przed przebiegiem procesu leczenia.

Aplikacja SIMPLANT Team UP! ułatwia komunikację w zespole w odniesieniu 
do przypadków SIMPLANT i jest świetnym narzędziem komunikacyjnym. 
Pozwala Ci informować pacjentów oraz omawiać z nimi plan leczenia 

implantologiczno protetycznego.

Pozwala Ci informować pacjentów 
oraz omawiać z nimi plan leczenia 
implantologiczno protetycznego.

chirurg

pracownia
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Pacjent

Kompleksowe planowanie leczenia umożliwia implantologowi komunikację z pacjentem, 
co zwiększa jego świadomość i w efekcie końcowym przyspiesza akceptację zabiegu.



Oszczędność czasu  
opracowania tkanek kości
Wraz z opartym na kości szablonem SIMPLANT można zamówić 
specjalny dodatkowy szablon przeznaczony do uzyskania 
pożądanego kształtu wyrostka kostnego.
W przypadku zabiegów regeneracyjnych, model kości stworzony 
w drukarce 3D pozwala kształtować wszczep przed zabiegiem. 
Inne rozwiązanie to wykorzystanie wydrukowanego modelu kości 
z ubytkiem kostnym do wstępnego nadania kształtu membranie 
tytanowej.

Immediate Smile®  
wykorzystujący łącznik ATLANTIS™ 
Dzięki zastosowaniu przeznaczonego dla indywidualnego pacjenta 
łącznika ATLANTIS niezwłocznie po implantacji może rozpocząć się 
gojenie tkanek miękkich. Więcej informacji o tym rozwiązaniu mogą 
Państwo znaleźć na stronie 11.

Oparty na zębie
Rekomendowany do pojedynczych braków 
zębowych i przypadków częściowego 
bezzębia, kiedy zalecana jest chirurgia 
małoinwazyjna.

Oparty na kości
W przypadkach częściowego  
lub całkowitego bezzębia, kiedy  
wymagana jest zwiększona widoczność.

Oparty na śluzówce
Dla przypadków całkowitego bezzębia, 
kiedy zalecana jest chirurgia małoinwazyjna.

Precyzyjne pozycjonowanie implantów
Szablony chirurgiczne SIMPLANT nadają diagnostyce SIMPLANT nowy wymiar. 
Indywidualne szablony chirurgiczne pozwalają precyzyjnie przenieść planowanie 
implantacji na faktyczny zabieg. Dzięki elastycznym opcjom szablonów SIMPLANT, 
możesz bez obaw wykorzystywać ulubioną technikę chirurgiczną.



Połączmy się
Łączność jest obecna na każdym etapie planowania SIMPLANT  
oraz procesów leczenia. Jest również  integralną częścią naszej współpracy 
z klientami. Komunikacja pozwala uzyskać produkt spełniający Twoje oczekiwania.

mySIMPLANT 
mySIMPLANT to efektywny system kontrolowania zamówień 
szablonów, dostępny bezpośrednio z urządzenia mobilnego 
lub komputera osobistego, wyposażony w opcję zatwierdzania. 
Zawiera obrazy i procedury chirurgiczne przypadku i pozwala na 
zatwierdzenie przypadku.



Instrumenty stworzone dla wszystkich 
marek implantów

Szablon uniwersalny 
SIMPLANT®

•  Kontrola wiertła w pełnej 
sekwencji nawiercania

•  Kontrola głębokości wiertła 
w połączeniu z systemem 
LongStop

•  Można wykorzystać tuleje 
otwarte bocznie przy małej 
przestrzeni pionowej okluzji

SIMPLANT® do wierteł 
pilotowych

•  Kontrola wiertła na pierwszym 
etapie nawiercania

•  Kontrola głębokości wiertła 
w połączeniu z systemem 
LongStop

Dzięki szablonowi SIMPLANT oraz uniwersalnie zaprojektowanym instrumentom 
SIMPLANT implantolodzy mogą przeprowadzić chirurgię wspomaganą 
komputerowo w sposób bezpieczny i precyzyjny, nawet gdy wykorzystany 
system implantów nie posiada instrumentów niezbędnych do chirurgii 
wspomaganej komputerowo lub kontroli głębokości.

System LongStop zapewnia kontrolę 
fizycznej głębokości wiertła 
i zawiera wiertła o długościach 
wykorzystywanych w większości 
przypadków klinicznych. Są to wiertła 
wielokrotnego użytku i są oznaczone 
kolorystyczne.

Dla klinik stomatologicznych wykorzystujących 
różne marki implantów, instrumenty SIMPLANT 
stanowią ekonomiczne rozwiązanie uzupełniające 
dla instrumentów do chirurgii wspomaganej 
komputerowo.



Leczenie implantologiczne wspomagane komputerowo zapewnia elastyczne 
procedury postępowania i posiada pełne wsparcie działu badań i rozwoju. 
25 indywidualnych projektów szablonów chirurgicznych SIMPLANT SAFE 
w pełni spełnia wymagania narzędzi do chirurgii wspomaganej komputerowo 
poszczególnych marek implantów wspieranych przez SIMPLANT. 
Dzięki temu możesz pracować ulubionymi narzędziami i zapewnić najwyższy 
standard postępowania diagnostycznego i chirurgicznego.

Szablon SIMPLANT® SAFE 

•  Naprowadzanie wiertła z pełną kontrolą głębokości.

•  Sterowane komputerowo wprowadzenie implantu  
z pełną kontrolą głębokości.

•  Dostępne dla wszystkich głównych systemów implantów,  
włączając w to Dentsply Sirona, Anthogyr, Bego,  
Bicon, BioHorizons, Biomet 3i, Camlog, Nobel Biocare,  
Sic, Straumann, Sweden&Martina, Zimmer Dental i inne.

Narzędzia do chirurgii wspomaganej 
komputerowo dostosowane do 
poszczególnych marek.

Szablon SIMPLANT SAFE 
z dostępem bocznym 
redukuje głębokość 
wprowadzenia*

*Dostępne dla implantów ANKYLOS, ASTRA TECH Implant 
System EV i XIVE. Dostęp boczny jest również dostępny 
dla innych marek implantów dzięki zastosowaniu szablonu 
SIMPLANT Universal.



Oszczędność czasu  
i komfort pacjenta

Rozwiązania Immediate Smile są dostarczane jako fizyczny 
model wydrukowany z wykorzystaniem drukarki 3D, gotowego 
do wykorzystania frezowanego mostu z PMMA lub grupy plików 
cyfrowych. Pożądane uzupełnienie tymczasowe można wykonać 
wykorzystując technologie dostępne w Twoim laboratorium 
protetycznym.

Dzięki koncepcji Immediate Smile, uzupełnienie tymczasowe można otrzymać 
przed przeprowadzeniem zabiegu. Uzupełnienie tymczasowe jest wykorzystywane 
natychmiastowo razem z szablonem SIMPLANT w trakcie jednej wizyty.  
Pacjent opuszcza gabinet z nowymi zębami i pięknym uśmiechem  
- uśmiechem Immediate Smile.

Dzięki zintegrowanemu procesowi produkcyjnemu, kliniki i laboratoria 
mogą zoptymalizować i skrócić czas postępowania w okresie 
pozabiegowym wykorzystując natychmiastowe prace protetyczne.  
Dla pacjenta oznacza oszczędność czasu i komfort, ponieważ zabieg 
i osadzenie natychmiastowe tymczasowej odbudowy protetycznej 
odbywa się w trakcie jednej wizyty.

Most Immediate Smile Cyfrowy Immediate Smile Model Immediate Smile



Estetyka indywidualnych rozwiązań 
protetycznych i zdrowie tkanek 
miękkich

Łącznik ATLANTIS wraz 
z koncepcją Immediate Smile 
łączy korzyści z wspieranej 
komputerowo chirurgii SIMPLANT 
i indywidualnych odbudów 
protetycznych ATLANTIS 
w rozwiązanie o znaczącej 
wartości klinicznej i wartości 
dodanej dla pacjenta.

Szablon chirurgiczny SIMPLANT, 
łącznik ATLANTIS oraz korona 
tymczasowa są dostarczane 
przed zabiegiem chirurgicznym. 
Natychmiastowa odbudowa 
implantu umożliwia uzyskanie 
doskonałych warunków dla 
indywidualnej estetyki i zdrowia 
tkanek miękkich.

Laboratorium protetyczne wykonuje tymczasową odbudowę 
protetyczną przy użyciu pliku cyfrowego projektu zamówionego 
łącznika ATLANTIS. 

Indywidualne rozwiązania 
implanto-protetyczne Atlantis 
wykraczają poza technologię 
CAD/CAM
Łączniki indywidualne ATLANTIS do 
rozwiązań cementowanych i przykręcanych 
dla wszystkich głównych systemów 
implantologicznych.

Dzięki zastosowaniu opatentowanego 
oprogramowania ATLANTIS VAD  
(Virtual Abutment Design) każdy łącznik  
jest indywidualnie zaprojektowany  
w oparciu o końcowy kształt zęba.
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THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Informacja o Dentsply Sirona Implants
W skład oferty Dentsply Sirona Implants wchodzą kompleksowe rozwiązania 
wykorzystywane na wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego, m.in. 
linie implantów Ankylos®, Astra Tech Implant System® i Xive®, technologie 
cyfrowe, takie jak wykonane techniką CAD/CAM łączniki indywidualne 
oraz suprastruktury Atlantis® i rozwiązania chirurgii sterowanej komputerowo 
SIMPLANT®, rozwiązania do odbudowy tkanek twardych i miękkich Symbios® , 
a także programy rozwoju zawodowego i biznesowego STEPPS™. Rozwiązania 
Dentsply Sirona Implants przeznaczone są dla wszystkich specjalistów biorących 
udział we wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego oraz pozwalają 
uzyskać przewidywalne i długotrwałe wyniki leczenia, co ma bezpośredni 
wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.

Informacja o Dentsply Sirona
Dentsply Sirona to największy na świecie producent profesjonalnych produktów 
i technologii stomatologicznych o 130-letniej historii innowacji i usług dla 
sektora stomatologicznego i pacjentów na całym świecie. Dentsply Sirona 
opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązania, 
w tym produkty stomatologiczne, produkty wspierające zdrowie i higienę 
jamy ustnej, jak również inne eksploatacyjne produkty medyczne w ramach 
silnego portfolio marek światowej klasy. Produkty Dentsply Sirona, producenta 
rozwiązań stomatologicznych (The Dental Solutions Company™), to 
innowacyjne, skuteczne rozwiązania wysokiej jakości, których zadaniem 
jest rozwój opieki nad pacjentem oraz lepsze, bezpieczniejsze i szybsze 
leczenie stomatologiczne. Główna siedziba firmy Dentsply Sirona znajduje 
się w miejscowości York w Pensylwanii, a jej siedziba międzynarodowa 
w Salzburgu w Austrii. Akcje firmy są notowane na amerykańskiej giełdzie 
papierów wartościowych NASDAQ pod symbolem XRAY.

Więcej informacji o firmie Dentsply Sirona i jej produktach można znaleźć  
na stronie www.dentsplysirona.com.


