Straumann®-implantaatpaspoort

Wereldwijde service

Uw voordelen
Om er zeker van te zijn dat u de originele

In meer dan 60 landen kunt u gebruik maken

Straumann®-implantaten en -componenten krijgt,

van de expertise van tandheelkundige experts

is het Straumann®-implantaatpaspoort ontwikkeld.

die behoren tot ons mondiale netwerk. Met

Dit paspoort bevat alle informatie over het

het Straumann®-implantaatpaspoort kan de

implantaat en de bij uw behandeling gebruikte

tandheelkundige professional direct zien welke

prothetiek.

behandeling u heeft gekregen en kunt u op basis

Bij een behandeling met originele
Straumann®-implantaten en -componenten

daarvan behandeld worden.
Vraag uw tandarts altijd om uw Straumann®implantaatpaspoort te voorzien van
authenticiteitstickers. Hiermee heeft u toegang tot
alle voordelen!

UW voordelen op een rij
Kiest u voor een behandeling met originele
Straumann®-implantaten én Straumann®componenten dan kunt u rekenen op de
volgende voordelen.
1.	Levenslange garantie van
Straumann®-implantaten via uw 			
behandelende tandarts

3. Wereldwijde service

www.straumann.nl/patienten

NLBI406/2012

2. Straumann® Classic programma

Levenslange garantie op
Straumann®-implantaten via uw
Straumann. Aangenaam

Geachte patiënt,

behandelende tandarts

Graag stellen wij ons aan u voor. Straumann

Voor elk Straumann®-implantaat geldt een

is een toonaangevend Zwitsers bedrijf

levenslange garantie (via uw behandelende

U overweegt, op advies van uw tandarts, één

dat gespecialiseerd is in tandheelkundige

tandarts). U ontvangt bovendien op de Straumann®

of meerdere implantaten te laten plaatsen. Dat is

implantaten. Betrouwbaarheid en kwaliteit

keramische abutments en -prothetiek een garantie

een belangrijk besluit. In deze folder leest u meer

zijn kenmerken van ons bedrijf:

van vijf jaar. Er geldt een garantieperiode van

over de implantaatbehandeling én het bedrijf

Straumann-oplossingen zijn niet alleen

tien jaar voor de Straumann® titanium abutments

achter het product. Wij wensen u succes met uw

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek,

en -prothetiek. Deze voordelen zijn uitsluitend

besluit.

maar ook wetenschappelijk bewezen.

van toepassing als aan de behandelinstructies en
aan de garantievoorwaarden van Straumann is

Dat geldt voor zowel onze implantaten (of ook

voldaan*.

wel kunstwortels genoemd) als onze prothetische
componenten (of prothetiek genoemd).
Voorbeelden hiervan zijn: abutments, kronen en
bruggen. Een abutment is een onderdeel van
3
1

4

De voorwaarden vindt u in de garantiebrochure van 		
Straumann (152.360, alleen in het Engels)

het implantaat dat als verbinding dient tussen
het implantaat en bijvoorbeeld de kroon. De

Straumann® Classic programma

combinatie van Straumann -implantaten en
®

-componenten is zodanig ontworpen om de best
2

*

mogelijke implantaat-abutment verbinding te
bereiken zodat het naadloos past.

Implantaten zijn ontwikkeld om decennia lang
mee te gaan. Maar blijft het productassortiment
van bedrijven onveranderd en kunnen producten
na decennia nog worden geleverd indien er
onverhoopt toch een deel van de opbouw

Natuurlijke tand (1), implantaat (2), kroon (3),
abutment (4)

vervangen moeten worden? Het Straumann®
Classic programma is het programma dat
garandeert dat ondanks de gewijzigde modellen,
ontwerpen en technologieën, de noodzakelijke
prothetische onderdelen nog jarenlang
beschikbaar zullen zijn. Straumann kan hierdoor
uw implantaat dat na 1974 werd geplaatst met
een origineel Straumann-component restaureren.
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