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R2 CENTER HELLAS
Ολοκληρωµένες Ψηφιακές Λύσεις
στην καθηµερινή οδοντιατρική πράξη
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COMPLETE DIGITAL CBCT & IOS SOLUTIONS
Turning your Imagination in reality
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Περιεχόµενα
R2 CENTER GREECE
CS 3600 Ενδοστοµατικός Σαρωτής
R2GATE
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R2 SERVICE
R2 SERVICE
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ANY RIDGE
ANY ONE
CBCT | CS 9600 - CS 81003D
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INTRAORAL IMAGING | RVG 6200 + CS 7600
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R2 CENTER GREECE
DIGITAL SOLUTIONS
Το R2Gate Center εδραιώνει το Ψηφιακό Τµήµα της MEGAGEN Implant στην
Ελλάδα µέσω της DENTOMEDICA A.E.
Έως σήµερα ολα τα περιστατικά των χειρουργικών ναρθηκών για το σύστηµα
εµφυτευµάτων της MEGAGEN και άλλων εµφυτευµατικών εταιριών µε το σύστηµα
R2 Gate αποστελλόταν σε κέντρα του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο πάνω από
200 περιστατικά έχουν υλοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία.
Με στόχο πάντα την άρτια και καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων οδοντιάτρων
δηµιουργήθηκε σε συνεργασία της DENTOMEDICA A.E µε το οδοντοτεχνικό
εργαστήριο “dental aesthetics m. papastamos” το πρώτο κέντρο ψηφιακού
σχεδιασµού και αποκαταστάσεων R2 Center Hellas στην χώρα µας.
To R2 GATE CENTER HELLAS από τον Ιανουάριο του 2019 είναι ΓΕΓΟΝΟΣ!
Στην προσπάθεια µας αυτή, έχουµε τη χαρά να έχουµε επιστηµονικό συνεργάτη τον
καταξιωµένο διεθνώς εµφυτευµατολόγο και πρόεδρο της ICOI Hellas
κ. Κωνσταντίνο ∆. Βαλαβάνη.

www.r2gate.gr
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CS 3600

Ενδοστοµατικός Σαρωτής
Μέγιστη ακρίβεια
Χωρίς απαραίτητα σταθερή απόσταση
Έξυπνο Σύστηµα Αναγνώρισης
OPEN STL - PLY Files
Xωρίς πούδρα
Βάθος Σάρωσης 14mm
Ελαχιστοποίηση χρόνου σάρωσης
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Ευέλικτο σύστηµα σάρωσης φραγµού
3HD εικόνες

SCAN
FREE
THE POWER IS IN YOUR HAND
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ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟ 95% ΕΧΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
93% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΗ.
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ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΟ CS3600
Το CS 3600 είναι η κορυφαία επιλογή για το
ιατρείο σας. Με την υψηλή ταχύτητα, τον καινοτόµο
λογισµικό και την υψηλή ευκρίνεια έχετε την
δυνατότητα για εξαιρετικά αποτελέσµατα.

Τα αρχεία του CS 3600 είναι συµβατά µε
οποιοδήποτε σχεδιαστικό λογισµικό ( exocad,
DWOS, 3SHAPE, R2CAD κα.) Μπορείτε να
κάνετε εξαγωγή σε STL ή PLY αρχεία.

Το CS 3600 σας επιτρέπει την συνεχή και
αδιάλυπτη σάρωση, κάνοντας την αποτύπωση της
άνω και κάτω γνάθου πραγµατικά απλή και γρήγορη
διαδικασία. Τα ψηφιακά αποτυπώµατα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για ορθοδοντική, προσθετική
αποκατάσταση ή για το σχεδιασµό και την
αποκατάσταση εµφυτευµατικών εργασιών.

Το CS 3600 δεν έχει καµία ετήσια συνδροµή
για την µετατροπή των αρχείων. Τα αρχεία STL
για ορισµένα λογισµικά µπορεί να είναι και
έγχρωµα ανάλογα µε τον τρόπο που θα γίνει η
εξαγωγή.
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www.r2gate.gr

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ
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R2 GATE

Turning your Imagination in reality
Το R2 GATE εiναι σύστηµα για την πλήρως καθοδηγούµενη εµφυτευµατολογία της
MEGAGEN . Παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις για τον σχεδιασµό χειρουργικών ναρθηκών
βασισµένο στην µετέπειτα άρτια προσθετική σποκατάσταση των εµφυτευµάτων.
Επιπροσθέτως µας επιτρέπει και τον σχεδιασµό της µεταβατικής προσθετικής εργασίας. Σε
συνδυασµό µε τα εµφυτεύµατα ANY RIDGE η άµεση φόρτιση και τα “ONE DAY”
εµφυτεύµατα είναι πλέον γεγονός.
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R2 GATE ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ R2 - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•
•
•
•
•
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Πλήρως καθοδηγούµενη τοποθέτηση από τον πρώτο τρυπανισµό µέχρι την
τοποθέτηση του εµφυτεύµατος.
Ψηφιακό Κέρωµα και Σύνταξη για την βέλτιστη τοποθέτηση σε σχέση µε την τελική
προσθετική τοποθέτηση των εµφυτευµάτων.
Αναγνώριση της ποιότητας του οστού από το CBCT (Digital Eye).
Αναλυτικός οδηγός για τον τρυπανισµό βασισµένο στην ποιότητα του οστού.
Χειρουργικός νάρθηκας χωρίς sleeves για µεγαλύτερη ακρίβεια κατα τον τρυπανισµό.
∆εν υπάρχει ανάγκη για ανακύκλωση των οδηγών.
Online σύστηµα παραγγελιών και παρακολούθησης της διαδικασίας.
∆υνατότητα παρακολούθησης του περιστατικού, τροποποίηση του σχεδίου θεραπείας
και επικαιροποίηση µέσω του R2 Gate Lite Software.
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑ
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Η καινοτοµία του χειρουργικού νάρθηκα R2 GATE είναι ότι o οδηγός φρεζών (guide sleeve)
είναι εκτυπωµένος πάνω στο νάρθηκα και δεν αποτελεί ξεχωριστό µέρος όπου σε
συνδυασµό µε την ειδική σχεδίαση των τρυπάνων ,η ακρίβεια είναι µεγαλύτερη και ο
χειρισµός κατά την χειρουργική πράξη απλούστερος σε σχέση µε τα άλλα συστήµατα της
αγοράς.

Η χειρουργική κασετίνα R2 Kit περιλαµβάνει ότι χρειάζεστε για την πλήρως
προσθετικά καθοδηγούµενα τοποθέτηση εµφυτευµάτων.
∆ιαθέσιµη και για άλλα συστήµατα εµφυτευµάτων,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΥ
Με τον άξονα µεταφοράς
εµφυτεύµατος για την ρατσέτα
µπορείτε να γνωρίζετε την
σωστή θέση του εξαγώνου
αλλά και το σωστό βάθος του
εµφυτεύµατος. Με αυτό το
τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή
προσθετική αποκατάσταση.
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Προετοιµασία - Παραγγελία

CBCT

STL

Λήψη ψηφιακής ογκοµετρικής
τοµογραφίας άνω και κάτω
γνάθου.

Λήψη ψηφιακού
ενδοστοµατικού αποτυπώµατος
ή ψηφιοποίηση των
εκµαγείων του ασθενή. Άνω,
κάτω γνάθος, δάγκωµα.

ΕΛΕΓΧΟΣ CBCT
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• Για ελλειπή δεδοµένα
• Είδωλο στις εικόνες εαν
ο ασθενής έχει κινηθεί.
• Λάθος λήψη
δισκαρίου R2
• Σύγκλιση ή όχι στην
αξονική

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Σε περίπτωση που έχει γίνει
χρήση R2 TRAY ή
εξατοµικευµένου δισκαρίου
για νωδότητα πρέπει να
σκαναριστούν και αυτά.

R2 TRAY
• Οταν υπάρχουν
µεταλοκεραµικές προσθετικές
αποκαταστάεις ή µερική
νωδότητα.

CUSTOM TRAY
• Πλήρης η µερική νωδότητα
χωρίς πίσω δόντια
ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
∆ΙΣΚΑΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Εαν το εργαστήριο το οποίο
συνεργάζεστε δεν διαθέτει
ψηφιοποιητή ή δεν µπορεί να
κατασκευάσει εξατοµικευµένο
σκιαγραφικό δισκάριo,
µπορείτε να απευθυνθείτε στο
R2 CENTER Greece.
Για την λήψη αποτυπωµάτων
είναι απαραίτητη η χρήση
σιλικόνης µε την µεγαλύτερη
δυνατή ακρίβεια

UPLOAD
Μέσω της ιστοσελίδας
R2GATE.GR επιλέξτε το
κουµπί “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ”. Ως νέος
χρήστης εκεί δηµιουργείτε
ενα νέο λογαριασµό όπου
µετέπειτα θα χρησιµοποιείται
για σύνδεση στο σύστηµα.
Στην Online Φόρµα παραγγελία
επιλέγετε
• R2 Center Greece
• Σύστηµα εµφυτευµάτων,
• Θέσεις εµφυτευµάτων,
• Ηµεροµηνία παράδοσης
• Ηµεροµηνία χειρουργείου
• Προσθετική εργασία

Επίσης εκεί δίνεται η
δυνατότητα να ανεβάσετε τα
αρχεία DICOM και τα αρχεία
STL.
Μέσω της ONLINE
πλατφόρµας µπορείτε να
παρακολουθήσετε την εξέλιξη
της παραγγελίας σας.
Ο έλεγχος του σχεδίου και η
επικύρωση της παραγγελίας
γίνονται µεσω του λογισµικού
R2 ή R2 Lite.
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R2 CENTER GREECE

R2 SERVICE

C

To R2 CENTER λαµβάνει
ειδοποίηση για το νέο
περιστατικό και αφού
ελεγχθούν τα αρχεία από την
πλατφόρµα, αποστέλλεται
ενηµέρωση για την αρτιότητα
τους.
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Ακολουθεί ο συνδυασµός
(merging) των CBCT, STL
αρχείων καθώς και του
ψηφιακού κερώµατος.
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Ακολουθεί ενηµέρωση για τον
ψηφιακό σχεδιασµό καθώς
και για την εξέλιξη της
παραγγελίας.
Ο γιατρός λαµβάνει τον
ψηφιακό σχεδιασµό µέσω
του λογισµικού R2 ή R2 Lite,
για έλεγχο, τροποποίηση και
επικύρωση αυτού για την
κατασκευή του νάρθηκα.

R2 ONE DAY
Το εργαστήριο δύναται να
παραδώσει την ίδια ηµέρα
µαζί µε τον χειρουργικό
νάρθηκα και την προσθετική
εργασία (µεταβατική).
Ο σχεδιασµός γίνεται βάση
του ψηφιακού κερώµατος και
τον συνδυασµό των CBCT-STL
αρχείων. Σην µεταβατική
προσθετική αποκατάσταση
περιλαµβάνονται και
εξατοµικευµένα κολοβώµατα.
Η µεταβατική προσθετική
αποκατάσταση είναι από
βιοσυµβατό PMMA υλικό.

R2 DIGITAL KIT
Αφού εκτυπωθεί ο
χειρουργικός νάρθηκας µέ ή
χωρίς µεταβατική προσθετική
εργασία, ακολουθεί ποιοτικός
έλεγχος για την άρτια
εφαρµογή τους στα εκµαγεία
µελέτης.
Τέλος, αποστέλλεται
συσκευασία η οποία περιέχει
τον χειρουργικό νάρθηκα, την
µεταβατική προσθετική
αποκατάσταση (εαν υπάρχει)
και αναλυτικές οδηγίες για τον
τρυπανισµό βάση του
µεγέθους των εµφυτευµάτων
και της ποιότητας του οστού.

Όλα τα αρχεία διατηρούνται
ψηφιακά και είναι διαθέσιµα
στον γιατρό ανα πάσα στιγµή
να τα κατεβάσει από την
ONLINE πλατφόρµα R2GATE.

Η κατασκευή του νάρθηκα
δύναται να γίνει είτε
αναλογικά (γύψινο εκµαγείο),
είτε ψηφιακά (τυπωµένο
εκµαγείο).
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ANY RIDGE
Πρωτοποριακός Σχεδιασµός
Στενός αυχένας µε κωνική σύνδεση για
µέγιστη διατήρηση φλοιώδους οστού
Κωνικός σχεδιασµός & επιθετικές
σπείρες για πρώιµη σταθερότητα
Πρωτοποριακή επιφάνεια XPEED
Κοινή προσθετική πλατφόρµα για όλες
τις διαµέτρους εµφυτευµάτων
C

Ιδανικό για άµεση φόρτιση

ONE DAY IMPLANT
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PREMIUM CLASS IMPLANT SYSTEM

CM

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
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AnyR idge 4.5 x 10mm
AnyR idge 4.5 x 10mm
AnyR idge 5.5 x 10mm
AnyR idge 5.5 x 10mm

45

K

45

Magic Five

(5o Εσωτερικού Εξαγώνου Κωνική Σύνδεση)

25
15

Stress Distribution (Fixture-Bone)
Stress Distribution (Fixture-Bone)
Cortical Bone Thickness - 0.8mm
Cortical Bone Thickness - 0.8mm
Cancellous
bonebone
levellevel
- D4- D4
Cancellous

35

Stres s (MPa)

Stres s (MPa)

35

5

Company OS
Company OS
Company NB
Company NB

25
15
5

-5

-5

0

0

2

2

4

4

6 6

Length
(mm)
Length
(mm)

Το βιολογικό ρίσκο ελαχιστοποιείται επειδή
δεν υπάρχει κανένα µικροκενό µεταξύ
πλατφόρµας του εµφυτεύµατος και
διαβλενογόννιου τµήµατος του κολοβώµατος
µε αποτέλεσµα την διατήρηση του φλοιώδους
οστού.

Πλέον δεν έχετε να ανησυχείτε µήπως χαλαρώσει η
βίδα του κολοβώµατος. Ο µοναδικός σχεδιασµός µε
5ο κωνική σύνδεση σας δίνει τέλεια και ερµητική
εφαρµογή.

faced
and narrow
thread
- Round- Round
faced and
narrow
thread
des des ign ign

300.0

250.0

250.0

200.0

200.0

150.0
100.0
50.0

kgf

kgf

AnyRidge

300.0

AnyRidge
EZ Plus

EZ PlusRescue

Rescue

150.0

- Less insertion torque
- Less insertion
torque
- Excellent initial stabilization
- Excellent initial stabilization
- Resistance to compressive force
- Resistance to compressive force
- Minimal Shear force creation
- Minimal Shear force creation
- Higher BIC
- Higher BIC

100.0
50.0
0.0

0.0
3.5

3.5

4.0

Diameter

4.0

6.0

Diameter

6.0
(n=8)

(n=8)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
∆ΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2018
www.r2gate.gr
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ANY ONE
Φιλικός Σχεδιασµός
Κοινή προσθετική πλατφόρµα
Ριζόµορφος σχεδιασµός
Πρωτοποριακή επιφάνεια XPEED
Κωνική σύνδεση
Εύκολο πρωτόκολο τρυπανισµού
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EASY IMPLANT

TOP QUALITY AFFORDABLE PRICE
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Ι∆ΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - ΕΥΚΟΛΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ T.O.P.
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Ακολουθώντας την φιλοσοφία του ANY RIDGE
ο σχεδιασµός της άνω επιφάνειας είναι
τέτοιος που αποτρέπει την άσκηση πίεσης στο
φλοιώδες οστό. Έτσι αποφεύγεται η
απορρόφηση του, ενώ εξασφαλίζεται και η
καλύτερη S-Line βιολογική γραµµή.
Less stress

More stress

Μεγαλύτερη αντοχή
Μικρή διάµετρος - Περισσότερη δύναµη
Ο παράλληλος σχεδιασµός των τοιχωµάτων στο άνω
τριτηµόριο του εµφυτεύµατος εξασφαλίζει
µεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις από την
µάσηση.
Έτσι λοιπόν ένα εµφύτευµα διαµέτρου 4,0 mm εχει
την απαραίτητη αντοχή να χρησιµοποιηθεί στην
οπίσθια περιοχή.

Tissue friendly
Operator friendly
Patient friendly
www.r2gate.gr
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CS 9600
NEXT GEN CBCT
Καινοτόµος σχεδιασµός
Εύκολη τοποθέτηση ασθενούς
Σάρωση προσώπου SCAN FACE
Πολλαπλά πεδία από 4x4 µέχρι 16 x17
90kV ή 120kV

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΚΑΙ CBCT
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

C

Η CARESTREAM DENTAL είναι πρωτοπόρος στον τοµέα της ψηφιακής απεικόνισης.
Εδώ και 30 χρόνια συνεχώς εξελίσει και αναπτύσει νέες τεχνολογίες τόσο στον
αισθητήρα όσο και στο λογισµικό. Με αποκλειστικά δικό της RND τοµέα τόσο τα
µηχανήµατα όσο και το λογισµικό είναι αποτέλεσµα της συνεχούς έρευνας και της
πολυετής εµπειρίας.
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CMY

Η DENTOMEDICA διαθέτει εµπειρία µεγαλύτερη των 25 χρόνων στα ψηφιακά
συστήµατα της Carestream Dental. ∆ιαθέτει πιστοποιηµένους και εξειδικευµένους
τεχνικούς από την κατασκευάστρια εταιρία. Η εµπειρία και η γνώση µας αποτελούν
εγγύηση για εσάς.

K

CS 81003D
BEST SELLER CBCT
Το εργονοµικότερο CBCT της αγοράς
Πεδίο από 4x4 έως 8x9

10

Voxel Size 75µm
CBCT to STL
Εύχρηστο
www.r2gate.gr
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RVG 6200
Καλύτερη ανάλυση παγκοσµίως
Πραγµατική ανάλυση >25lp/mm
USB 2.0 σύνδεση
Μεγάλη αντοχή αισθητήρα
Εργονοµικός σχεδιασµός
TOP QUALITY
AFFORDABLE PRICE
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ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Είτε θέλετε καθαρά ψηφιακή ενδοστοµατική ακτινογραφία, είτε προτιµάτε την ευκολία
των πλακιδίων φωσφόρου, η CARESTREAM DENTAL εγγυάται την ποιότητα της
εικόνας.

CY

CMY

K

Με γνώµονα τις ανάγκες σας και τις ανάγκες του οδοντιατρείου σας εµείς στην

DENTOMEDICA µπορούµε να σας βοηθήσουµε να επιλέξετε την καλύτερη λύση.

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΠΟΛΥΟ∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

CS 7600
Ευκολία & Ποιότητα µαζί
Ευκολία όµοια µε του φιλµ
Πραγµατική ανάλυση >17lp/mm

11

Λειτουργία µέσω δικτύου
Scan ‘n’ Go - Κωδικοποίηση πλακιδίων
5 διαφορετικά µεγέθη πλακιδίων
www.r2gate.gr
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Η ∆ΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ
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ΑΘΗΝΑ
Φειδιππίδου 49-51, 11527
+30 210 748 5533
+30 210 748 5566

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. Κεσανλή
+30 2310 211180
+30 2310 211180
info@dentomedica.gr
www.dentomedica.gr
www.r2gate.gr

