Hva kan Proteket tilby deg?

INTRAORAL
SKANNER?

Proteket var Norges første Trios sertifiserte laboratorium. Vi har vært
med fra starten, og den erfaringen og kunnskapen vi har opparbeidet
oss kan man ikke sette en prislapp på!
Vi fokuserer ikke på pris, men prosessen og oppfølgingen når man har
bestemt seg for å bli digitale.
STEG 1 – NÅR DU VURDERER
INTRAORAL SKANNER:

STEG 2 – NÅR DU HAR BESTEMT
DEG FOR Å INVESTERE I EN
INTRAORAL SKANNER:

STEG 3 – NÅR SKANNEREN ER
UTPLASSERT, OG LEASET VIA
PROTEKET:

• Innføring i de intraorale skannere
som finnes i markedet – hva
passer til deg og din klinikk?

• Konkurransedyktig rabatt-tilbud.

• Samarbeid med et komplett
kompetansesenter,
fagmennesker representert i alle
avdelinger.

• Utplassering og opplæring på
3Shape Trios.
• Kurs godkjent med 3 timer i NTFs
etterutdanning.

• Et bredt spekter av tanntekniske
produkter bundet opp i en
eventuell nedbetalingsplan.

• Ulike alternativer for
produksjons- sted, og
produksjonsfremstilling

• Proteket har et egenutviklet 3
stegs opplæringsprogram, som
sikrer at alle operatører av
skanneren blir trygg i bruken.

• Egen kontaktperson, som har
erfaring med utplassering av
skanner. Vi vet hvor viktig det er
med tett oppfølging i starten; det
være seg preparasjonsgrenser
etc.

• Vårt samarbeid med Straumann
gir deg automatisk tilgang til;
1st level support ved 3shapes
dedikerte Straumann team
samt egen 1st level support i
Gøteborg.

• Mulighet for å få tilsendt
statistikker over tilsendte filer.

Konseptet for deg som er opptatt av VEILEDNING LØSNING og GARANTI

ORIS Dental har valgt å lease intraoral 3Shape Trios3 skanner gjennom
Proteket. For oss i ORIS var det viktig med en leverandør som
innehar kompetanse både på intraoral skanning og tannteknikk.
Eirik Aasland Salvesen

Oralkirurgisk klinikk har i en årrekke samarbeidet med Proteket. Intraoral
scanning åpner for nye muligheter ved behandlingsplanlegging og
framstilling av protetiske løsninger ved implantatbehandling. Dette
krever samarbeide med et laboratorium som har både kompetanse og
interesse for digital utvikling.
Dagfinn Nilsen

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud:

Visste du at Proteket tilbyr leasing av
3Shape sin Trios 3 intraorale skanner?

Samir Madrane

Morten Thorstensen

Rebekka Langli

samir@proteket.no tel 48 36 04 48

morten@proteket.no tel 90 09 18 67

rebekka@proteket.no tel 41 41 55 90

