
Sofistikerad teknologi till
ett konkurrenskraftigt pris.

20% rabatt samt en fri kirurgibricka 

vid köp av minst 20 implantat

INTRODUKTION 
Heron IOS scanner



Ytan har utvecklats på
Göteborgs Universitet.

Moderna metoder. 
Beprövade produkter.

Sofistikerad teknologi till
ett konkurrenskraftigt pris.

Ossteras patenterade yta är utvecklad vid Göteborgs universitet och består av ett 
nanoporöst lager av titanoxid som är mättat med kalcium. Denna unika kombination 
av kalcium och tredimensionell nanoporositet bidrar till att göra Ossteras yta mycket lik 
naturens egen.

Ytan har mer än 15 år av klinisk prövning och forskning som stödjer dess framgångsrika 
osseointegration och redovisar utmärkta långsiktiga resultat. 

Flertalet artiklar som publicerats globalt framhäver de positiva effekterna av Ossteras yta.

Ossteras välbeprövade produkter karaktäriseras av svensk premium kvalitet och ett 
konkurrenskraftigt pris. Ossteras implantat finns i fyra olika protetiska plattformar och 
är designade för att passa alla kliniska situationer. 

Ossteras behändiga kirurgibrickor innehåller de instrument som behövs och är 
optimerade för Ossteras sortiment av tandimplantat.

Vårt borrprotokoll visas i brickan för att förenkla identifiering och underlätta arbetsflödet. 
Detta ökar effektiviteten och bidrar till att korta tiden i patientstolen under den kirurgiska 
proceduren och kommer alltid att generera bästa möjliga resultat.



Specifikation Heron IOS
Intra Oral Scanner

Lättast på marknaden,
endast 150 gram

Roterbar tipp för 
enkel scanning

Tipp kan autoklaveras
upp till 250 gånger

Ergonomisk

Inga licenskostnader

Ingen uppvärmning 
eller kalibrering krävs

Enkel och öppen programvara

Enkel och pålitlig

•  Knivskarpa digitala avtryck

•  Liten och lätt

•  Mycket enkel att hantera

•  Användarvänlig programvara med helt öppna filer

•  Gratis regelbundna uppdateringar och fri från licenskostnader
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149.000 SEK exkl. moms

I priset ingår:

•  Heron IOS scanner

•  PC-dator

•  Installation 

•  Utbildning av klinikens personal

•  Fri support

•  Vi erbjuder även leasing. Kontakta oss för mer information.



Swedish Implant Technology AB 

Redegatan 1C 

426 77 Västra Frölunda 

Tel 031-29 66 00  

info@sitdental.com

Välkommen att 
kontakta oss

www.sitdental.com


