
Vaš želeni la
b
o
ra
to
rij 

   
 C
 E
 R
 E
 C
 

Primescan

Uživajte v skeniranju 

»Skener Primescan po mojem mnenju postavlja nove 

standarde pri tehnologiji skeniranja zob. Skupaj z ekipo 

opažamo, da je intraoralno skeniranje zdaj bistveno 

natančnejše, hitrejše in lažje. Ravnanje s skenerjem je 

preprosto, takoj je pripravljen na uporabo in se povsem 

integrira v naš delovni proces. Njegova vrhunska 

zmogljivost prinaša številne prednosti tudi mojim 

pacientom, saj je celoten postopek veliko bolj prijeten.

Zaradi najsodobnejše tehnologije je mogoče zajeti več 

podatkov v višji ločljivosti in jih hitreje obdelati z odlično 

ostrino in izjemno natančnostjo, kar omogoča 

ugotavljanje indikacij za zdravljenje vse od posameznega 

zoba do celotnega loka. Povrh vsega izboljšana 

povezljivost omogoča, da se moja ordinacija zlahka 

poveže z našim laboratorijem in drugimi partnerji. Vse, 

kar lahko rečem je, da skener preizkusite tudi sami – in 

uživajte pri skeniranju!« 

Dr. Verena Freier 
zobozdravnica

»Kaj me motivira? 
Odlični rezultati. 
In Primescan je 
moj odgovor.« 

Prednosti, ki prinašajo vsestransko zadovoljstvo 

Odlična izbira za vrhunske rezultate: Primescan je popoln prvi korak na poti k 

digitalni stomatologiji. Primescan omogoča učinkovite digitalne delovne procese 

ne glede na to, kako jih želite zasnovati –  tako v vaši ordinaciji kot pri vaših 

izbranih partnerjih. 

V ordinaciji

Zunaj ordinacije 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak v besedilu, št. naročila A91100-M43-C191-01-7600, tiskano v Nemčiji, disp. št. 04605, WS 0119.V0 

Postopkovne rešitve

Preventiva 
Restavriranje 
Ortodontija 
Endodontija 
Implantologija
Protetika

Tehnologije

CAD/CAM
Slikanje
Centri za obravnavo
Instrumenti 

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Nemčija
dentsplysirona.com 

Centralizirane storitve za 
implantologijo in ortodontijo
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Novi skener Primescan ne ponuja samo 

enega novega pogleda, temveč milijon. 

Inovativen senzor Smart Pixel obdela več kot 

1.000.000 3D-točk v sekundi in ustvarja 

fotorealistične in visoko natančne podatke. 

Dejansko se je Primescan izkazal za najbolj 

natančen intraoralni skener na tržišču*. 

Njegova dinamična tehnologija globinskega 

skeniranja zagotavlja odlično ostrino in izjemno 

natančnost tudi pri merilni globini do 20 mm – 

kar je ključnega pomena pri globokih 

indikacijah.

Popoln zajem slike: Zaradi zmogljivosti 

skeniranja z neverjetno gostoto podatkov 

Primescan ustvari popolne 3D-modele vsega v 

svojem vidnem polju – že pri prvem skeniranju.

Natančnost Martin Wohanka 
inženir strojne opreme 

Obdelava več kot 

1 milijon
3D-točk v 
sekundi 

Popolna ostrina do

globine 20 mm

Florian Sobirey
oblikovalec uporabniške izkušnje 

Uživajte v svobodi skeniranja: Primescan je 

vedno pripravljen na takojšnje skeniranje. 

Ponuja neprekinjeno samosegrevanje za 

skeniranje brez rošenja – kar pomeni, da ste 

vedno pripravljeni na delo. Ostri koti? Težko 

dostopna mesta? Sijajni materiali? Za skener 

Primescan to ni nobena težava. Zaradi večjega 

vidnega polja boste lažje vizualizirali večja 

mestaz manj potezami in s takojšnjo 

natančnostjo. Odlični rezultati skeniranja se 

takoj prikažejo na zaslonu na dotik prenovljene 

centralne enote Acquisition Center.

Preprečite okužbe: S tremi različnimi nastavki 

smo poskrbeli, da boste zadovoljili potrebe v 

svoji ordinaciji in splošne zahteve glede higiene. 

Tako lahko izbirate med nastavki iz nerjavnega 

jekla s safirnim steklom ali z možnostjo za 

avtoklaviranje. Na voljo so tudi nastavki za 

enkratno uporabo. 

Uporabnost 

Enostavno 
skeniranje 

ostrih 
mest 

Za 

vse relevantne 

postopke 
dezinfekcije 

Pospešite postopek: Edinstvena tehnologija 

Primescan omogoča enostavno skeniranje in 

hitrejšo obdelavo več podatkov v višji ločljivosti. 

Inteligentna obdelava v Primescanu zagotavlja 

optimalno delovanje s programsko opremo in 

pošiljanje točno tistih podatkov, ki jih programska 

oprema potrebuje za obdelavo. Rezultat so 

popolni 3D-skenirani modeli, ki se prikažejo takoj, 

ne glede na hitrost skeniranja.

Izboljšajte svojo povezljivost: Celovite, potrjene 

in prilagodljive možnosti prenosa podatkov 

omogočajo, da laboratoriji in drugi partnerji v 

trenutku prejmejo modele z visoko ločljivostjo. S 

skenerjem Primescan lahko izberete delovni 

proces, ki najbolje ustreza vam in vašim 

pacientom. 

Hitrost 

Združi več kot 

50.000 
slik 
v sekundi 

Takojšen prenos 
podatkov 
zunanjim 
partnerjem 

Dr. Teena Steger
razvijalka programske opreme 

Prenovljena centralna enota Acquisition Center je delovna postaja, oblikovana za 

sodobno stomatologijo in osredotočena na zobozdravnika. Dobavljena je s 

sledilno ploščico in premičnim zaslonom na dotik širokega formata 16: 9, ki 

zagotavlja intuitivno in ergonomsko delovno platformo.

Prednosti na kratko:

• Zaslon na dotik in sledilna ploščica za izredno prijetno in intuitivno uporabo

• Premičen zaslon za popolno ergonomsko pozicioniranje

• Pameten koncept higiene Smart Hygiene za hitro in enostavno dezinfekcijo

• Koncept mobilnosti za popolno mobilnost s kapaciteto baterije več kot 60 

minut

Najboljša izbira za vašo ordinacijo: Primescan bo izpolnil vaše potrebe z dvema 

konfiguracijama programske opreme:

Izjemen v vseh podrobnostih:

Prenovljena centralna enota Acquisition Center 

Enota CEREC Primescan s programsko 
opremo CEREC: 

• Podpira celovite delovne procese v ordinaciji za 
zdravljenje z enkratnim obiskom

• Prilagodljive možnosti izvoza podatkov

• Avtomatizacija delovnega procesa z umetno 
inteligenco

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik 

Enota Primescan s programsko opremo 
Connect:

• Podpira možnosti prenosa podatkov izbranim 
partnerjem

• Varen in šifriran prenos podatkov prek »Connect Case 
Center Inbox«

• Enostavna nadgraditev na celovit delovni proces v 
ordinaciji 

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik

*Vir: Mehl et al, Študije natančnosti na Univerzi v Zürichu,
Int J Comput Dent. (datum objave: marec 2019) 



Novi skener Primescan ne ponuja samo 

enega novega pogleda, temveč milijon. 

Inovativen senzor Smart Pixel obdela več kot 

1.000.000 3D-točk v sekundi in ustvarja 

fotorealistične in visoko natančne podatke. 

Dejansko se je Primescan izkazal za najbolj 

natančen intraoralni skener na tržišču*. 

Njegova dinamična tehnologija globinskega 

skeniranja zagotavlja odlično ostrino in izjemno 

natančnost tudi pri merilni globini do 20 mm – 

kar je ključnega pomena pri globokih 

indikacijah.

Popoln zajem slike: Zaradi zmogljivosti 

skeniranja z neverjetno gostoto podatkov 

Primescan ustvari popolne 3D-modele vsega v 

svojem vidnem polju – že pri prvem skeniranju.

Natančnost Martin Wohanka 
inženir strojne opreme 

Obdelava več kot 

1 milijon
3D-točk v 
sekundi 

Popolna ostrina do

globine 20 mm

Florian Sobirey
oblikovalec uporabniške izkušnje 

Uživajte v svobodi skeniranja: Primescan je 

vedno pripravljen na takojšnje skeniranje. 

Ponuja neprekinjeno samosegrevanje za 

skeniranje brez rošenja – kar pomeni, da ste 

vedno pripravljeni na delo. Ostri koti? Težko 

dostopna mesta? Sijajni materiali? Za skener 

Primescan to ni nobena težava. Zaradi večjega 

vidnega polja boste lažje vizualizirali večja 

mestaz manj potezami in s takojšnjo 

natančnostjo. Odlični rezultati skeniranja se 

takoj prikažejo na zaslonu na dotik prenovljene 

centralne enote Acquisition Center.

Preprečite okužbe: S tremi različnimi nastavki 

smo poskrbeli, da boste zadovoljili potrebe v 

svoji ordinaciji in splošne zahteve glede higiene. 

Tako lahko izbirate med nastavki iz nerjavnega 

jekla s safirnim steklom ali z možnostjo za 

avtoklaviranje. Na voljo so tudi nastavki za 

enkratno uporabo. 

Uporabnost 

Enostavno 
skeniranje 

ostrih 
mest 

Za 

vse relevantne 

postopke 
dezinfekcije 

Pospešite postopek: Edinstvena tehnologija 

Primescan omogoča enostavno skeniranje in 

hitrejšo obdelavo več podatkov v višji ločljivosti. 

Inteligentna obdelava v Primescanu zagotavlja 

optimalno delovanje s programsko opremo in 

pošiljanje točno tistih podatkov, ki jih programska 

oprema potrebuje za obdelavo. Rezultat so 

popolni 3D-skenirani modeli, ki se prikažejo takoj, 

ne glede na hitrost skeniranja.

Izboljšajte svojo povezljivost: Celovite, potrjene 

in prilagodljive možnosti prenosa podatkov 

omogočajo, da laboratoriji in drugi partnerji v 

trenutku prejmejo modele z visoko ločljivostjo. S 

skenerjem Primescan lahko izberete delovni 

proces, ki najbolje ustreza vam in vašim 

pacientom. 

Hitrost 

Združi več kot 

50.000 
slik 
v sekundi 

Takojšen prenos 
podatkov 
zunanjim 
partnerjem 

Dr. Teena Steger
razvijalka programske opreme 

Prenovljena centralna enota Acquisition Center je delovna postaja, oblikovana za 

sodobno stomatologijo in osredotočena na zobozdravnika. Dobavljena je s 

sledilno ploščico in premičnim zaslonom na dotik širokega formata 16: 9, ki 

zagotavlja intuitivno in ergonomsko delovno platformo.

Prednosti na kratko:

• Zaslon na dotik in sledilna ploščica za izredno prijetno in intuitivno uporabo

• Premičen zaslon za popolno ergonomsko pozicioniranje

• Pameten koncept higiene Smart Hygiene za hitro in enostavno dezinfekcijo

• Koncept mobilnosti za popolno mobilnost s kapaciteto baterije več kot 60 

minut

Najboljša izbira za vašo ordinacijo: Primescan bo izpolnil vaše potrebe z dvema 

konfiguracijama programske opreme:

Izjemen v vseh podrobnostih:

Prenovljena centralna enota Acquisition Center 

Enota CEREC Primescan s programsko 
opremo CEREC: 

• Podpira celovite delovne procese v ordinaciji za 
zdravljenje z enkratnim obiskom

• Prilagodljive možnosti izvoza podatkov

• Avtomatizacija delovnega procesa z umetno 
inteligenco

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik 

Enota Primescan s programsko opremo 
Connect:

• Podpira možnosti prenosa podatkov izbranim 
partnerjem

• Varen in šifriran prenos podatkov prek »Connect Case 
Center Inbox«

• Enostavna nadgraditev na celovit delovni proces v 
ordinaciji 

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik

*Vir: Mehl et al, Študije natančnosti na Univerzi v Zürichu,
Int J Comput Dent. (datum objave: marec 2019) 



Novi skener Primescan ne ponuja samo 

enega novega pogleda, temveč milijon. 

Inovativen senzor Smart Pixel obdela več kot 

1.000.000 3D-točk v sekundi in ustvarja 

fotorealistične in visoko natančne podatke. 

Dejansko se je Primescan izkazal za najbolj 

natančen intraoralni skener na tržišču*. 

Njegova dinamična tehnologija globinskega 

skeniranja zagotavlja odlično ostrino in izjemno 

natančnost tudi pri merilni globini do 20 mm – 

kar je ključnega pomena pri globokih 

indikacijah.

Popoln zajem slike: Zaradi zmogljivosti 

skeniranja z neverjetno gostoto podatkov 

Primescan ustvari popolne 3D-modele vsega v 

svojem vidnem polju – že pri prvem skeniranju.

Natančnost Martin Wohanka 
inženir strojne opreme 

Obdelava več kot 

1 milijon
3D-točk v 
sekundi 

Popolna ostrina do

globine 20 mm

Florian Sobirey
oblikovalec uporabniške izkušnje 

Uživajte v svobodi skeniranja: Primescan je 

vedno pripravljen na takojšnje skeniranje. 

Ponuja neprekinjeno samosegrevanje za 

skeniranje brez rošenja – kar pomeni, da ste 

vedno pripravljeni na delo. Ostri koti? Težko 

dostopna mesta? Sijajni materiali? Za skener 

Primescan to ni nobena težava. Zaradi večjega 

vidnega polja boste lažje vizualizirali večja 

mestaz manj potezami in s takojšnjo 

natančnostjo. Odlični rezultati skeniranja se 

takoj prikažejo na zaslonu na dotik prenovljene 

centralne enote Acquisition Center.

Preprečite okužbe: S tremi različnimi nastavki 

smo poskrbeli, da boste zadovoljili potrebe v 

svoji ordinaciji in splošne zahteve glede higiene. 

Tako lahko izbirate med nastavki iz nerjavnega 

jekla s safirnim steklom ali z možnostjo za 

avtoklaviranje. Na voljo so tudi nastavki za 

enkratno uporabo. 

Uporabnost 

Enostavno 
skeniranje 

ostrih 
mest 

Za 

vse relevantne 

postopke 
dezinfekcije 

Pospešite postopek: Edinstvena tehnologija 

Primescan omogoča enostavno skeniranje in 

hitrejšo obdelavo več podatkov v višji ločljivosti. 

Inteligentna obdelava v Primescanu zagotavlja 

optimalno delovanje s programsko opremo in 

pošiljanje točno tistih podatkov, ki jih programska 

oprema potrebuje za obdelavo. Rezultat so 

popolni 3D-skenirani modeli, ki se prikažejo takoj, 

ne glede na hitrost skeniranja.

Izboljšajte svojo povezljivost: Celovite, potrjene 

in prilagodljive možnosti prenosa podatkov 

omogočajo, da laboratoriji in drugi partnerji v 

trenutku prejmejo modele z visoko ločljivostjo. S 

skenerjem Primescan lahko izberete delovni 

proces, ki najbolje ustreza vam in vašim 

pacientom. 

Hitrost 

Združi več kot 

50.000 
slik 
v sekundi 

Takojšen prenos 
podatkov 
zunanjim 
partnerjem 

Dr. Teena Steger
razvijalka programske opreme 

Prenovljena centralna enota Acquisition Center je delovna postaja, oblikovana za 

sodobno stomatologijo in osredotočena na zobozdravnika. Dobavljena je s 

sledilno ploščico in premičnim zaslonom na dotik širokega formata 16: 9, ki 

zagotavlja intuitivno in ergonomsko delovno platformo.

Prednosti na kratko:

• Zaslon na dotik in sledilna ploščica za izredno prijetno in intuitivno uporabo

• Premičen zaslon za popolno ergonomsko pozicioniranje

• Pameten koncept higiene Smart Hygiene za hitro in enostavno dezinfekcijo

• Koncept mobilnosti za popolno mobilnost s kapaciteto baterije več kot 60 

minut

Najboljša izbira za vašo ordinacijo: Primescan bo izpolnil vaše potrebe z dvema 

konfiguracijama programske opreme:

Izjemen v vseh podrobnostih:

Prenovljena centralna enota Acquisition Center 

Enota CEREC Primescan s programsko 
opremo CEREC: 

• Podpira celovite delovne procese v ordinaciji za 
zdravljenje z enkratnim obiskom

• Prilagodljive možnosti izvoza podatkov

• Avtomatizacija delovnega procesa z umetno 
inteligenco

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik 

Enota Primescan s programsko opremo 
Connect:

• Podpira možnosti prenosa podatkov izbranim 
partnerjem

• Varen in šifriran prenos podatkov prek »Connect Case 
Center Inbox«

• Enostavna nadgraditev na celovit delovni proces v 
ordinaciji 

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik

*Vir: Mehl et al, Študije natančnosti na Univerzi v Zürichu,
Int J Comput Dent. (datum objave: marec 2019) 



Novi skener Primescan ne ponuja samo 

enega novega pogleda, temveč milijon. 

Inovativen senzor Smart Pixel obdela več kot 

1.000.000 3D-točk v sekundi in ustvarja 

fotorealistične in visoko natančne podatke. 

Dejansko se je Primescan izkazal za najbolj 

natančen intraoralni skener na tržišču*. 

Njegova dinamična tehnologija globinskega 

skeniranja zagotavlja odlično ostrino in izjemno 

natančnost tudi pri merilni globini do 20 mm – 

kar je ključnega pomena pri globokih 

indikacijah.

Popoln zajem slike: Zaradi zmogljivosti 

skeniranja z neverjetno gostoto podatkov 

Primescan ustvari popolne 3D-modele vsega v 

svojem vidnem polju – že pri prvem skeniranju.

Natančnost Martin Wohanka 
inženir strojne opreme 

Obdelava več kot 

1 milijon
3D-točk v 
sekundi 

Popolna ostrina do

globine 20 mm

Florian Sobirey
oblikovalec uporabniške izkušnje 

Uživajte v svobodi skeniranja: Primescan je 

vedno pripravljen na takojšnje skeniranje. 

Ponuja neprekinjeno samosegrevanje za 

skeniranje brez rošenja – kar pomeni, da ste 

vedno pripravljeni na delo. Ostri koti? Težko 

dostopna mesta? Sijajni materiali? Za skener 

Primescan to ni nobena težava. Zaradi večjega 

vidnega polja boste lažje vizualizirali večja 

mestaz manj potezami in s takojšnjo 

natančnostjo. Odlični rezultati skeniranja se 

takoj prikažejo na zaslonu na dotik prenovljene 

centralne enote Acquisition Center.

Preprečite okužbe: S tremi različnimi nastavki 

smo poskrbeli, da boste zadovoljili potrebe v 

svoji ordinaciji in splošne zahteve glede higiene. 

Tako lahko izbirate med nastavki iz nerjavnega 

jekla s safirnim steklom ali z možnostjo za 

avtoklaviranje. Na voljo so tudi nastavki za 

enkratno uporabo. 

Uporabnost 

Enostavno 
skeniranje 

ostrih 
mest 

Za 

vse relevantne 

postopke 
dezinfekcije 

Pospešite postopek: Edinstvena tehnologija 

Primescan omogoča enostavno skeniranje in 

hitrejšo obdelavo več podatkov v višji ločljivosti. 

Inteligentna obdelava v Primescanu zagotavlja 

optimalno delovanje s programsko opremo in 

pošiljanje točno tistih podatkov, ki jih programska 

oprema potrebuje za obdelavo. Rezultat so 

popolni 3D-skenirani modeli, ki se prikažejo takoj, 

ne glede na hitrost skeniranja.

Izboljšajte svojo povezljivost: Celovite, potrjene 

in prilagodljive možnosti prenosa podatkov 

omogočajo, da laboratoriji in drugi partnerji v 

trenutku prejmejo modele z visoko ločljivostjo. S 

skenerjem Primescan lahko izberete delovni 

proces, ki najbolje ustreza vam in vašim 

pacientom. 

Hitrost 

Združi več kot 

50.000 
slik 
v sekundi 

Takojšen prenos 
podatkov 
zunanjim 
partnerjem 

Dr. Teena Steger
razvijalka programske opreme 

Prenovljena centralna enota Acquisition Center je delovna postaja, oblikovana za 

sodobno stomatologijo in osredotočena na zobozdravnika. Dobavljena je s 

sledilno ploščico in premičnim zaslonom na dotik širokega formata 16: 9, ki 

zagotavlja intuitivno in ergonomsko delovno platformo.

Prednosti na kratko:

• Zaslon na dotik in sledilna ploščica za izredno prijetno in intuitivno uporabo

• Premičen zaslon za popolno ergonomsko pozicioniranje

• Pameten koncept higiene Smart Hygiene za hitro in enostavno dezinfekcijo

• Koncept mobilnosti za popolno mobilnost s kapaciteto baterije več kot 60 

minut

Najboljša izbira za vašo ordinacijo: Primescan bo izpolnil vaše potrebe z dvema 

konfiguracijama programske opreme:

Izjemen v vseh podrobnostih:

Prenovljena centralna enota Acquisition Center 

Enota CEREC Primescan s programsko 
opremo CEREC: 

• Podpira celovite delovne procese v ordinaciji za 
zdravljenje z enkratnim obiskom

• Prilagodljive možnosti izvoza podatkov

• Avtomatizacija delovnega procesa z umetno 
inteligenco

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik 

Enota Primescan s programsko opremo 
Connect:

• Podpira možnosti prenosa podatkov izbranim 
partnerjem

• Varen in šifriran prenos podatkov prek »Connect Case 
Center Inbox«

• Enostavna nadgraditev na celovit delovni proces v 
ordinaciji 

• Intuitiven uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik

*Vir: Mehl et al, Študije natančnosti na Univerzi v Zürichu,
Int J Comput Dent. (datum objave: marec 2019) 
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Primescan

Uživajte v skeniranju 

»Skener Primescan po mojem mnenju postavlja nove 

standarde pri tehnologiji skeniranja zob. Skupaj z ekipo 

opažamo, da je intraoralno skeniranje zdaj bistveno 

natančnejše, hitrejše in lažje. Ravnanje s skenerjem je 

preprosto, takoj je pripravljen na uporabo in se povsem 

integrira v naš delovni proces. Njegova vrhunska 

zmogljivost prinaša številne prednosti tudi mojim 

pacientom, saj je celoten postopek veliko bolj prijeten.

Zaradi najsodobnejše tehnologije je mogoče zajeti več 

podatkov v višji ločljivosti in jih hitreje obdelati z odlično 

ostrino in izjemno natančnostjo, kar omogoča 

ugotavljanje indikacij za zdravljenje vse od posameznega 

zoba do celotnega loka. Povrh vsega izboljšana 

povezljivost omogoča, da se moja ordinacija zlahka 

poveže z našim laboratorijem in drugimi partnerji. Vse, 

kar lahko rečem je, da skener preizkusite tudi sami – in 

uživajte pri skeniranju!« 

Dr. Verena Freier 
zobozdravnica

»Kaj me motivira? 
Odlični rezultati. 
In Primescan je 
moj odgovor.« 

Prednosti, ki prinašajo vsestransko zadovoljstvo 

Odlična izbira za vrhunske rezultate: Primescan je popoln prvi korak na poti k 

digitalni stomatologiji. Primescan omogoča učinkovite digitalne delovne procese 

ne glede na to, kako jih želite zasnovati –  tako v vaši ordinaciji kot pri vaših 

izbranih partnerjih. 

V ordinaciji

Zunaj ordinacije 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak v besedilu, št. naročila A91100-M43-C191-01-7600, tiskano v Nemčiji, disp. št. 04605, WS 0119.V0 

Postopkovne rešitve

Preventiva 
Restavriranje 
Ortodontija 
Endodontija 
Implantologija
Protetika

Tehnologije

CAD/CAM
Slikanje
Centri za obravnavo
Instrumenti 

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Nemčija
dentsplysirona.com 

Centralizirane storitve za 
implantologijo in ortodontijo
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