
Більше, ніж створення посмішки.
Відновлення впевненості.

Про компанію
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Більше, ніж створення посмішки.
Відновлення впевненості.

 

 

  

 

Straumann — найкращий партнер щодо 
рішень у галузі зубного протезування. 

Ми — світовий лідер у імплантації, 
ресторативній та регенеративній 
стоматології. Співпрацюючи з 
провідними клініками, дослідниць-
кими інститутами та університетами, 
Straumann проводить дослідження, 
розробляє і виготовляє зубні 
імплантати, інструменти, протези, 
біоматеріали для відновлення 
тканин та кісток для використання 
під час заміни і реставрації зубів або 
ж для запобігання втрати зубів.

Технологічні досягнення карди-
нально змінюють стоматологію. 
Straumann пропонує широкий 
спектр продуктів та рішень як для 
традиційного лікування, так і для 
цифрових технологій, включно з

керованою хірургією, внутрішньо-
ротовим скануванням та CAD / 
CAM-технологіями з реставрації 
зубів.

Ми поділяємо вашу пристрасть до 
якості та бажання досягнути 
найкращих результатів для пацієн-
та. Революційні та доведено ефек-
тивні інновації – не єдина причина, 
яка дозволить вам насолоджува-
тися спокоєм і впевненістю, 
працюючи з нами. За плечима 
нашої висококваліфікованої моти-
вованої команди – понад 60 років 
досвіду ділового партнерства, 
підготовки та навчання. Ми зорієн-
товані на надання глобальної 
підтримки.
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ЦИФРИ І ФАКТИ

 Центральний офіс: Базель, Швейцарія (SIX: STMN)

 Компанію засновано у 1954 році, а перший одно-
ступеневий зубний імплантат випущено у 1974 році

 «Зроблено у Швейцарії»
(розробка та виготовлення імплантатів)

 

 Понад 35 років клінічних випробувань і понад 100
наукових публікацій на рік свідчать, що наша продукція
відповідає найвищим дослідницьким стандартам.

 Наразі у групі Straumann працюють приблизно
3 400 осіб по всьому світу, а її продукти та послуги
доступні у понад 70 країнах через широку
дистриб'юторську мережу дочірніх компаній
та партнерів*

 

 

  Шість підприємств з виготовлення імплантатів,
біоматеріалів та CAD / CAM-систем у Європі,
Сполучених Штатах та Японії

   

 У всьому світі встановлено понад
15 мільйонів імплантатів*

 

*Станом на листопад 2015 року.

ВСТУП
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1954
Заснування Dr. Ing.
R. Straumann AG
Research Institute
(підготовчі роботи
велися у 1930-их
і 1940-их роках).

Ключові етапи в стоматологічній імплантології та регенерації тканин ротової порожнини

1960-ті
Розробка
імплантатів з
технологією
внутрішньої
фіксації, а також
дослідження з
хірургічного
лікування
переломів кісток.

1974
Упровадження
першого у світі
одноступеневого
імплантата
Straumann.

 

 
 

1980
Встановлення
партнерства
з Міжнародною
командою
імплантологів (ІТІ).

1986
З'єднання типу
конус Морзе
забезпечують
рівномірний
розподіл
навантаження та
надійне з'єднання
імплантат-
абатмент.

1997
Новаторська
технологія
поверхні SLA®
вдвічі скорочує
потрібний на
загоєння час.1

1999
Система
протезування
synOcta®
забезпечує новий
рівень гнучкості
протезування.

 

Неймовірний спадок
побудований на цінностях.
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2003
Straumann®
Emdogain® –
це унікальне
рішення для
регенерації
тканин ротової
порожнини.

2005
Технологія
поверхні SLActive®
ще більше
скорочує
потрібний на
загоєння час та
покращує
остеоінтеграцію,
порівняно з SLA®.
Запуск Straumann®
BoneCeramic™.

 

 

2007
Придбання etkon,
німецького лідера
в галузі CAD / CAM-
технологій для
реставрації зубів.
Запуск імплантату
Straumann®
Bone Level.

 
  

 

2013
Надміцний
матеріал для
виготовлення
імплантатів
Roxolid®
встановлює нові
стандарти,
розширюючи
варіанти підходів
до лікування.

 

2014
Імплантат
Straumann®
PURE Ceramic –
найкраще з
естетичних
рішень, яке
дозволить
відчути різницю.

2015
Імплантат
Straumann® Bone
Level Tapered –
це новий стандарт
для конічних
імплантатів.

 

 

 

 
 

 

ІСТОРІЯ

Завдяки традиції «просто робити більше» та 
амбітним принципам ми стали тим, ким є 
сьогодні – компанією з неймовірним спадком і 
високоякісним брендом. У центрі нашої уваги 
– клієнт, а тому нашу культуру засновано на 
цікавості, кмітливості, винахідливості, довірі та 
співпраці. У нас є пристрасть до безкомпроміс-
ної якості, підкріплена науковими свідчення-
ми, які допомагають досягнути найкращого 
результату для клієнта.

За понад шість десятиліть Straumann, впрова-
джуючи інновації, зробив вирішальний внесок 
у розвиток дентальної імплантології, що відсу-
нуло межі можливого для стоматологів та 
пацієнтів. Сьогодні подорож триває, і вона стає 
ще захопливішою, ніж будь-коли раніше.



Ваша впевненість.
Ваш спокій.

 
Ідеться про ваш спокій та репутацію вашої прак-
тики чи зуботехнічної лабораторії. Ваша довіра до 
нас базується на наукових доказах. Саме тому з 
моменту нашого заснування дослідницькі групи 
Straumann тісно співпрацюють з провідними клі-
ніками, дослідницькими інститутами та універси-
тетами по всьому світу, накопичуючи переконли-
вий масив наукових даних для перевірки нашої 
продукції, щоб забезпечити винятковий стандарт 
якості.



7

МІЖНАРОДНА КОМАНДА ІМПЛАНТОЛОГІВ –
ПОТУЖНА НАУКОВА МЕРЕЖА

КОМПАНІЯ STRAUMANN Є НЕПОХИТНОЮ
У СВОЇЙ ВІДДАНОСТІ ПЕРЕВІРЕНІЙ НАУКОЮ СТОМАТОЛОГІЇ,

ДАЮЧИ КЛІЄНТАМ ТА ПАЦІЄНТАМ НАДІЙНІСТЬ, ЯКІСТЬ І СПОКІЙ.

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ФАКТІВ

Наш науковий спадок є предметом заздрощів 
конкурентів і високо цінується нашими клієнта-
ми. Про нашу відданість науковим доказам 
свідчить масив доступних широкому загалу 
науково підтверджених даних щодо наших 
продуктів та рішень. Щороку понад сотня рецен-
зованих публікацій підтверджують успішність 
наших продуктів. Довготривалі дослідження на 
понад 600 пацієнтах продемонстрували, що 
97-99% наших імплантаційних систем пережива-
ють десятирічний термін.2-5

Зовсім нещодавно незалежними експертами 
було опубліковано неймовірні результати, які 
підтвердили провідну позицію Straumann у 
галузі.6,7 Це надзвичайно актуально для стомато-
логів та пацієнтів, які прагнуть обрати імпланта-
ційну систему, що спирається на результати 
клінічних досліджень.

Уже понад 30 років Straumann підтримує тісні й плідні 
стосунки з незалежним науковим партнером, Міжнарод-
ною командою імплантологів (ITI). Міжнародна команда 
імплантологів – найбільша міжнародна наукова організа-
ція у галузі стоматологічної імплантології та регенерації 
прилеглих тканин. Це рушійна сила освіти та поширення 
знань у галузі, увага якої зосереджена на розвитку добре 
обґрунтованої та підкріпленої науковими доказами 
програми лікування та консолідації накопичених за 
тривалий час даних. Понад 16000 осіб у всьому світі 
беруть участь у програмах Міжнародної команди імплан-
тологів та залучені до соціальної взаємодії й професійно-
го обміну навичками та досвідом.
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 Roxolid® та SLActive.®
Кожна інновація – це новий еталон у галузі.

 

 

ROXOLID® – БІЛЬШЕ, НІЖ МІЦНІСТЬ.
МЕНШЕ ІНВАЗИВНИХ ПРОЦЕДУР.

 

 
 

 Більше варіантів лікування з меншими
імплантатами

 Зберігає кістки і зменшує кількість інвазивних
трансплантаційних процедур.

 Зменшення кількості інвазивних процедур*
підвищує оцінку пацієнтів

 

*Якщо можна уникнути процедури ККР (керованої кісткової регенерації).

Міцніший за
чистий титан

 

Straumann став ініціатором багатьох революційних технологій і 
продовжує піднімати планку, щоб встановити нові стандарти в 
галузі. Roxolid® та SLActive® – лише дві з цих клінічно випробуваних 
технологій, що забезпечують переваги для лікарів і пацієнтів. 
Швидші та менш інвазивні процедури приводять для бездоганних 
результатів клінічних випробувань.8 

Roxolid® було розроблено компанією Straumann 
спеціально для потреб стоматологічної імпланто-
логії. Це надміцний високоефективний сплав з 
чудовими остеоінтеграційними властивостями. Ці 
характеристики дозволяють застосовувати матері-
ал у більшій кількості випадків та з меншими 
імплантатами. Неінтервенційне дослідження9 
показало, що у 54,2% випадках застосування 
імплантату Roxolid® можна було уникнути кісткової 
трансплантації і таким чином знизити операційне 
втручання, збільшивши шанси пацієнта на сприй-
няття лікування і зробивши імплантаційну терапію 
доступнішою для ширшого кола пацієнтів.
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SLACTIVE® – БІЛЬШЕ, НІЖ УНІКАЛЬНА ПОВЕРХНЯ
ІМПЛАНТАТІВ. НАЙБІЛЬША ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ

 

 Швидше та безпечніше лікування за 3-4 тижні при будь-яких
симптомах10-18

  
 

 Вища передбачуваність лікування навіть при найскладніших
процедурах19-24

 Збільшення лікувального потенціалу25-31

Гідрофільні властивості
та хімічна активність

В основі лежить науково
обґрунтована топографія
поверхні SLA®.

 
 

ЗАВДЯКИ РЕВОЛЮЦІЙНИМ ІННОВАЦІЯМ
МИ ПРОДОВЖУЄМО ЗМІНЮВАТИ

МЕЖІ МОЖЛИВОГО.

 
 

ПРОВІДНІ ІННОВАЦІЇ

Щодо наукової літератури, див.:  
www.straumann.com/science

Упроваджена у 2005 році, ця унікальна і клінічно випробувана 
поверхня зубного імплантату вперше поєднує хімічну актив-
ність із гідрофільними властивостями. SLActive® розроблено, 
щоб підвищити безпеку і передбачуваність навіть у найсклад-
ніших ситуаціях. Окрім полегшення лікування, вона суттєво 
знижує період загоєння з 6-8 до 3-4 тижнів.
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Рішення від Straumann
гарантоване задоволення.

Ефективно курсуючи у світі технологій, що постійно зміню-
ються, бізнес-моделі та поведінка пацієнтів мають вирішаль-
не значення для вашого успіху. Прогнозуючи тренди та непо-
мітно інтегруючи продукти, протоколи та послуги, Straumann 
пропонує унікальні рішення для долання труднощів. Ми до-
помагаємо вам створювати нові бізнес-можливості, знижую-
чи витрати і підвищуючи рівень оцінки пацієнтів.
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 Пропонує гнучкість для забезпечення
індивідуальних потреб за рахунок унікального
матеріалу Straumann® Roxolid® (див. с. 8)

 
 

  Висока передбачуваність навіть
у складних випадках завдяки поверхні
Straumann® SLActive® (див. с. 9)

 
 

  Значна економія часу порівняно зі стандартною
імплантаційною терапією завдяки
використанню процедур з нарощування
кісткової тканини з можливістю негайного
встановлення тимчасового протезу

 

 

 
Більше можливостей з комплексним
ортопедичним портфоліо

 

STRAUMANN® PRO ARCH

 
 

 

 

STRAUMANN® PRO ARCH:
БІЛЬШЕ, НІЖ НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ.

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ – КРАЩА,
КОЛИ Є ПРИЧИНА ПОСМІХАТИСЯ.

 
 

 

РІШЕННЯ

Щодо наукової літератури, див.:  
www.straumann.com/science

Донедавна люди, зуби яких було суттєво пошко-
дженими, не мали іншої альтернативи, окрім як 
вирвати їх і одягнути традиційні протези, що 
тримаються за рахунок всмоктувального ефекту 
чи адгезивного гелю. Традиційні протези прино-
сять функціональні обмеження, а також ведуть 
до зниження впевненості в собі та погіршення 
самопочуття.

Straumann® Pro Arch – це комплексне рішення, 
яке включає широкий спектр імплантатів, 
абатментів, CAD / CAM-каркасів, балок, мостів та 
інших компонентів, які дозволяють лікарям та 
зубним технікам ставити незнімні повнодугові 
зубні протези.



З’єднаний з імплантатом за допомогою 
механічної застібки для зручності користуван-
ня. Має маркування по висоті та заздалегідь 
визначений поріг перелому.

Гнучкість для гарантованої естетики. Циліндрич-
ний (паралельний) зовнішній контур сприяє 
гнучкому коронально-апікальному розміщенню 
імплантату,  що робить його найкращим варіан-
том імплантату для естетично важливих зон.

Ефективність для передбачуваних 
результатів. Новаторське рішення одно-
етапного відновлення у різноманітних 
дизайнах. Пропонує гнучке рішення з 
більшою кількістю варіантів, коли 
використовується у поєднанні з імплан-
татом Straumann® Standard Plus.

Новий світ можливостей.
Для знімних або незнімних зубних протезів 
у випадках сильної резорбції кістки щелепи.
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Кожен компонент розроблено
для вашого спокою.

ІМПЛАНТАТИ STRAUMANN®
STANDARD PLUS SHORT (4 MM)

 
 

ІМПЛАНТАНТИ STRAUMANN®
SOFT TISSUE LEVEL

АБАТМЕНТИ STRAUMANN®

 
 

ІМПЛАНТАТ STRAUMANN® BONE LEVEL

 
 
 

ІМПЛАНТОВІД STRAUMANN® LOXIM™

 

 
 

 

Коли пацієнти потребують зубного проте-
зування, ви бажаєте надати їм найкраще 
рішення, яке перевершуватиме їхні очіку-
вання. Дентальна імплатаційна система 
Straumann®, побудована на історії іннова-
цій і надійних наукових доказів, покликана 
підтримати вас у цьому процесі, значно 
поліпшивши результати лікування.

Стандартні та CAD / CAM-абатменти виготовле-
ні з використанням найякісніших матеріалів. 
Вони призначені для поліпшення результатів, 
спираючись на конкретні потреби ваших 
пацієнтів.



Розроблені для ефективного досяг-
нення естетичних результатів. 
Доступні у двох версіях (готові або 
індивідуалізовані) і завжди узгоджу-
ються з технологією Consistent 
Emergence Pro�les™ для успішної 
пластики м’яких тканин. 

Більше, ніж стабільність. Конічна верхівка пропо-
нує відмінну первинну стабільність навіть у 
компромісних кісткових ситуаціях. 

Широкий спектр варіантів протезування. 
Гнучкість для створення індивідуальних рішень.

Принесе ефективність до вашої 
лабораторії. Виготовляйте реставра-
ції з опорою на імплантати у рамках 
улюбленого лабораторного процесу.

Міцне і природне на вигляд рішення. Матовий 
безметалевий варіант з зубами кольору слоно-
вої кістки.

Рішення для широкого спектру показань. 
Цілісні рішення, вирізані з одного блоку, 
для забезпечення високої точності, 
стабільності та однорідності.

Ефективні цифрові технології. Модернізація 
етапів лікування, спрощення процесів і найви-
ща якість. Одне сканування, один дизайн, одна 
установка протезу.

Провідне портфоліо найкращих елітних 
матеріалів з відмінними властивостями, які 
надають вам широкий спектр варіантів 
лікування – чудова основа для надійної і перед-
бачуваної реставрації.
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STRAUMANN® VARIOBASE

РЕСТАВРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
STRAUMANN® CARES®

 

STRAUMANN® CARES® X-STREAM™

 

ІМПЛАНТАТИ STRAUMANN® PURE CERAMIC

 

ІМПЛАНТАТ STRAUMANN®
BONE LEVEL TAPERED

 

АБАТМЕНТИ STRAUMANN®
З ГВИНТОВОЮ ФІКСАЦІЄЮ

 

ЗАГОЮВАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ
STRAUMANN®

 

МОСТИ ТА БАЛКИ CAD/CAM
З ГВИНТОВОЮ ФІКСАЦІЄЮ

  

 

СИСТЕМА ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ STRAUMANN®
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Більше, ніж просто партнер по лабораторії.
Наша мета – підвищити вашу ефективність.

 

 
 

ПРЕЦИЗІЙНІ З’ЄДНАННЯ
ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

 

 

ЗАВЖДИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

 

 

 

 
 ТОЧНІСТЬ, ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА

НАДЗВИЧАЙНІ ЕСТЕТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДЛЯ КОЖНОЇ РЕСТАВРАЦІЇ.

Ми поділяємо вашу пристрасть до надзвичайної точності та 
якості. Поєднання вашої майстерності з нашими надійними 
технологіями, послугами та виробами створює неймовірне 
протезування, яке відповідає сьогоднішнім вимогам стома-
тологів та пацієнтів, що постійно зростають. Ми пропонує-
мо найефективніше конкурентне рішення для показань 
кожного пацієнта, незалежно від того, яким процесам ви 
надаєте перевагу.

Систему протезування Straumann розроблено 
для створення оптимальної реставрації для 
кожної ситуації, від реконструкції одного зуба 
до повнодугового протезування традиційним 
або цифровим способом. Для імплантатів як на 
рівні м’яких тканин, так і на рівні кісткових 
тканин ми пропонуємо цілий спектр абатментів 
з унікальним портфоліо найкращих матеріалів з 
найширшою сферою застосування. 

Наші прецизійні з’єднання між імплантатами та 
протезувальними компонентами відіграють 
надзвичайно важливу роль, забезпечуючи 
ортопедичну гнучкість  та довготривалу 
механічну стабільність. Наші прецизійні 
з’єднання відповідають найвищим вимогам до 
протезування, які висуває сучасна дентальна 
імплантологіч і на рівні м’яких тканин 
(synOcta®), і на рівні кісткових тканин (CrossFit®).
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Щодо наукової літератури, див.  
www.straumann.com/science

БЕЗДОГАННЕ ПОЄДНАННЯ З ОРИГІНАЛЬНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ STRAUMANN

   

ПРОТЕЗУВАЛЬНА СИСТЕМА STRAUMANN®

Ми знаємо про свої вироби все до останньої деталі, а точне припасування 
оригінальних імплантатів та абатментів Straumann забезпечує кращі 
результати порівняно з тими, які можна досягнути, використовуючи 
сторонні абатменти32-34. Тому, здійснюючи реставрацію з імплантатами 
Straumann, можете бути певними, що отримаєте найкраще можливе 
припасування і механічну успішність, якщо скористаєтеся оригінальними 
протезувальними компонентами Straumann®. Таке поєднання компонен-
тів забезпечує найточніші розміри, відхилення та властивості матеріалів, 
необхідні для витривалого та гармонійного дизайну.35 



Синергія між доопераційним планувальним 
програмним забезпеченням coDiagnostiX® та 
CARES® Visual відкриває світ нових можливо-
стей, даючи вам доступ до повного ортопедич-
ного імплантаційного лікування.

Straumann® CARES® X-Stream™ надає повний 
модернізований клінічний процес для ортопе-
дичного протезування на основі імплантатів 
Straumann. Процедура «одне сканування – один 
дизайн» скорочує час виконання замовлення і 
виробничі витрати.

Straumann® CARES® CAD / CAM дозволяє вам 
сканувати, розробляти та замовляти індивідуа-
лізовані протези просто з наших станків. Якщо 
немає доступу до потрібного обладнання, ви 
все одно можете замовити індивідуальні рішен-
ня через нашу послугу Straumann® CARES® Scan 
& Shape.

16

ЗМЕНШЕННЯ СКЛАДНОСТІ
ЗАВДЯКИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОСТІ

 

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНІ РЕСТАВРАЦІЇ
ТА РОЗШИРЕНІ З’ЄДНАННЯ

 

  

Цифрові технології
    дозволяють вам отримувати  
 прибуток різними способами.

ЛИШЕ ОДНЕ СКАНУВАННЯ І ОДИН ДИЗАЙН

ІНДИВІДУАЛЬНА ЕСТЕТИКА ЗА ОДИН КРОК

Оцифрування надзвичайно впливає на світ стоматології. 
Динамічні зміни дозволяють власникам лабораторій адап-
тувати свої бізнес-моделі до зростання очікувань стомато-
логів і пацієнтів. Нові досягненні у сфері обладнання і про-
грамного забезпечення змінюють способи проведення 
протезування, а цифрові технології надають вам конкурен-
тоспроможність розширюючи ваші можливості та збільшу-
ючи ваші прибутки та продуктивність.

Straumann пропонує високоефективний 
взаємозв’язок в рамках цифрових технологій, 
що включають керовану хірургію, сканування 
ротової порожнини та CAD / CAM, а також усі 
необхідні обладнання, матеріали та послуги.
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 Інноваційні, гнучкі та витривалі рішення
 Доступ до повного цифрового дентального процесу
 Збільшення ефективності через зменшення кількості етапів процесу,

часу на обробку замовлення та витрат
 

STRAUMANN® CARES® – ЦЕ ВАШ ДОСТУП
ДО ПОВНОГО СПЕКТРУ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ
РІШЕНЬ ДЛЯ КОЖНОГО ОКРЕМОГО ВИПАДКУ.

 

Комп’ютерна
томографія без

рецепту → Перше
внутрішньоротове

сканування

 Керована хірургія →
друге внутрішньо

ротове сканування
та термінове

виготовлення
тимчасового

CAD / CAM
протезування

 

 

Остаточна
ортопедична
реабілітація
CAD / CAM

Хірургічне та
ортопедичне
планування в

ЗД → Друкування
хірургічного

шаблону і термінове
виготовлення
тимчасового

протезування

Технологія
остаточної

ортопедичної
реабілітації
CAD / CAM

 
   

 

ЦИФРОВА СТОМАТОЛОГІЯ
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Широкий вибір біоматеріалів.
Тому що одного варіанту
               ніколи не буває достатньо.

Десятиріччя досвіду в стоматології та галузі регене-
рації тканин ротової порожнини навчили нас, що в 
імплантології та парадонтології необхідно ретельно 
індивідуально підбирати правильне рішення, щоб 
відповідати потребам окремих пацієнтів. Straumann 
та botiss пропонують винятковий спектр регенера-
тивних рішень, які відповідають сподіванням, які 
покладаєте на них ви та ваші пацієнти.



Окрім цього, відмінна придатність наших 
природних колагенових мембран до обробки 
надає найкращі можливості для оптимального 
керування регенерацією кісток і лікуванням 
м’яких тканин. А оскільки ми – світовий лідер у 
галузі зубного протезування, то чудово розуміє-
мо, що немає нічого естетичнішого за зуби 
людини – і саме тому пишаємося Straumann® 
Emdogain®, неперевершеним біологічним 
рішенням, яке викликає справжню регенерацію 
периодонта, втраченого через травму або 
хворобу.
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Щодо наукової літератури, див.  
www.straumann.com/science

 Комплексна регенеративна система для імплантології та пародонтології
 Високо прогнозоване лікування для індивідуальних та конкретно визначених медичними показаннями підходів
 Широкий вибір перевірених біоматеріалів (колаген, гранули, блоки,

мембрани, матриці м’яких тканин та Emdogain®) з різних джерел
(ксенотрансплантати, синтетичні речовин, аллотрансплантати)

 
 

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ПОРТФОЛІО ІНДИВІДУАЛЬНИХ
РІШЕНЬ ДЛЯ ІМПЛАНТОЛОГІЇ ТА

ПАРОДОНТАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ.
 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОРТФОЛІО – ДЛЯ КОНКРЕТНИХ КЛІНІЧНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ

БІОМАТЕРІАЛИ

Продукти для регенерації тканин ротової 
порожнини – необхідні для імплантології. 
Ринкові дослідження і клінічна практика показу-
ють, що у половині випадків застосування 
імплантатів регенеративні процедури необхідні 
для забезпечення успіху чи навіть для того, щоб 
просто встановити імплантати. 

Розроблені для передбачуваної та надійної 
регенерації м’яких і твердих тканин, біоматеріа-
ли Straumann для кісткової регенерації пропо-
нують передбачуване ремоделювання та резор-
бцію, які задовольняють конкретні клінічні та 
естетичні потреби ваших пацієнтів.



Технічні та клінічні навички є основою довго-
строкового успіху, а також задоволеності пацієн-
тів. Straumann пропонує широкі навчальні 
програми на міжнародному рівні, що охоплюють 
усі галузі та рівні підготовки.

Ваш успіх – це наш успіх. Практичні кабінети та 
лабораторні будівлі, менеджмент, маркетинг та 
формування мережі – надійні способи приверну-
ти увагу ваших пацієнтів та клієнтів на додачу до 
самого продукту. Ми можемо підтримати вас у 
розвитку додаткових, нетехнічних навичок, які 
стають все важливішими для досягнення успіху.

Straumann забезпечує довічну гарантію на 
імплантати, якщо їм знадобиться заміна, а також 
багаторівневі гарантії на протезні компоненти*. 
Незважаючи на зміни в моделях, дизайнах і 
технологіях, ми й надалі гарантуватимемо 
доступність усіх необхідних деталей для обслуго-
вування та ремонту будь-якого імплантату 
Straumann у майбутньому.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

ПІДГОТОВКА ТА НАВЧАННЯ

СПРАВЖНІЙ БІЗНЕС-ПАРТНЕР

ДУШЕВНИЙ СПОКІЙ ГАРАНТОВАНО

ДОСВІД ПОКУПОК В ІНТЕРНЕТІ

  

 

STRAUMANN У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

НОВЕ ПОКОЛІННЯ МАРКЕТИНГУ
СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ 

*     Гарантія Straumann поширюється тільки на практикуючого лікаря /стоматолога і стосується оригінальних продуктів Straumann,
   які не використовувалися у поєднанні з продуктами інших виробників.
   Щодо відповідних умов та положень гарантії Straumann, відвідайте веб-сайт Straumann у вашій країні.
** Станом на січень 2016 року.

  

 

Стоматологи, хірурги та власники лабораторій – для нас не 
просто партнери по бізнесу. Мільйони пацієнтів довіряють 
нашим клієнтам уже понад 60 років. Вашу довіру заслужили 
не лише наші продукти, а й додаткові послуги, які підтриму-
ють ваш бізнес. Чи то послуги, чи підготовка та освіта, чи 
практичний кабінет, лабораторія чи надання гарантії,  мар-
кетинг серед пацієнтів чи спілкування у соціальних мере-
жах -- усе розроблено, щоб задовольняти ваші потреби, і ми 
постійно боремося за вдосконалення послуг, які надаємо.

Наша висококваліфікована команда з продажів 
надає персоналізовану та грамотну підтримку. 
Кол-центри у кожному дочірньому підприємстві 
Straumann по всьому світу дбають про ваші потре-
би, з’єднуючи вас безпосередньо з експертом.

У нашому незрівнянному інтернет-магазині ви 
можете замовити наші продукти 24/7 і скориста-
тися привабливими пропозиціями, дійсними 
тільки в інтернет-магазині. Інтернет-магазин 
Straumann забезпечує швидку і просту обробку 
замовлень та інтуїтивну навігацію. Уся інформа-
ція про продукт помітна з першого погляду.

Соціальні мережі змінили те, яким чином люди 
розмовляють між собою, дізнаються і поширю-
ють інформацію, зробивши спілкування особи-
стіснішим та інтерактивнішим. Компанія 
Straumann активна у всіх каналах соціальних 
мереж і має понад 100000 підписників** і це 
тільки у Facebook.

Засоби, за допомогою яких пацієнти накопичу-
ють інформацію, істотно змінилися. Розроблена 
на основі масштабного ринкового дослідження, 
програма Straumann® Patient Pro є комплексним 
макетинговим рішенням, яке забезпечує стома-
тологів електронним та друкованим матеріалом 
для пацієнтів, ставлячи акцент на Інтернет та 
соціальні мережі.
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Висококласні додаткові послуги,
що перевершують навіть
             сам продукт.

Straumann®

 

 

ПОСЛУГИ

ЯКІСТЬ І ТОЧНІСТЬ – ПОНАД УСЕ

 
 
 
 

 

 

Коли у Straumann ідеться про якість 
та точність, такого поняття, як шлях 
навпростець, просто не існує. На 
кожному кроці ми дотримуємося 
суворих принципів, від розробки 
продукту, його дизайну та виготов-
лення до продажів і маркетингу. Усі 
вироби, створені нашими підпри-
ємствами, проходять серйозні 
випробування, адже команди з 
відділів Якості та Регулювання 
застосовують усю свою майстер-
ність, щоб наша продукція уникла 
ризику невідповідності стандартам 
якості. Завдяки комплексним 
внутрішнім та зовнішнім аудитор-
ським програма якості, на кожному 
підприємтсві проводиться перевір-
ка відповідності продукції нашій 
політиці.

 Д
овічна гарантія на 

                    Дентальну імплантаційну с
ис

те
м

у 



22

Найвища швейцарська точність.
Всесвітня історія успіху.

 

 

Неперевершена репутація швейцарської якості та точності 
визнається і користується довірою у всьому світі. В основі 
спадку Straumann -- культура невпинного вдосконалення. 

Не лише підприємство, розташоване у відомій 
швейцарській «Долині годинників», а й револю-
ційні технології, які й досі актуальні у сучасному 
годинникарстві, виникли тут у 1930-их роках 
завдяки засновнику нашої компанії Рейнхарду 
Штрауманну. З моменту заснування та впрова-
дження першого у світі одноступеневого імплан-
тату у 1974 році, Straumann продовжує рухатися 
вперед до найякіснішого зубного протезування і 
повного оцифрування робочого процесу.

Інновації мають бути відданими створенню 
додаткових цінностей і поліпшенню клінічних 
результатів. Це є основою філософії Straumann, 
яка робить нашу компанію по-справжньому 
успішною у всьому світі. На сьогоднішній день 
мільйони пацієнтів скористалися точністю та 
надійністю продуктів і рішень Straumann, а 
стоматологи, хірурги і лабораторні партнери у 
понад 70 країнах довіряють професіоналізму й 
якості, які стоять за брендом Straumann.
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