Start nu met
intra-oral scannen
Als innovatieve marktleider met de meeste ervaring in digitaal
afdrukken heeft Excent Tandtechniek een uniek aanbod!

Lease de

3M True Definition Scanner
voor

€

29,

99

per dag*

* Op basis van 6 werkdagen en
24 maandelijkse termijnen renteloze financial lease; inclusief BTW.

Maak snel een afspraak voor een demonstratie en
algemene uitleg over deze aanbieding. Bel / mail uw
Excent-contactpersoon of mail naar info@excent.eu

www.excent.eu

Wist u dat…
… u de 3M™
True Definition
Scanner ook direct
kunt kopen, voor
een aantrekkelijke
prijs?

… Excent
Tandtechniek voor uw
‘verouderde’ intra-oral
scanner een
inwisselactie heeft?

36,7%

2016

30,3%

Later/nooit
33%

2015

Wanneer schaft de tandartspraktijk
een intra-oral scanner aan?

… u boven op
deze aantrekkelijke
aanbieding ook nog een
extra fiscaal voordeel
heeft dankzij de VAMIL/
MIA regeling (NL) of
gewestelijke investeringsregelingen
(BE)?

… u met één
digitale afdruk al snel
€ 30,- afdrukkosten
bespaart? (afdruk-,
beetregistratie-, desinfectie- en inpakmateriaal/
alginaat antagonist/
mengapparaat/lepels/
mengtips)

Wanneer investeert u in een intra-oral scanner?
Uit onafhankelijk onderzoek* blijkt dat 69,7% van de tandartspraktijken die
niet over een intra-oral scanner beschikken, binnen anderhalf jaar tot
aanschaf hiervan zullen overgaan. Intra-oral scannen bereikt in 2015/2016
de grote meerderheid en zal niet meer weg te denken zijn uit de
Nederlandse en Belgische tandheelkunde en tandtechniek!
* KAN HET KWARTJE SNELLER VALLEN: Hoe beïnvloeden adopterkenmerken en online sociale
netwerken het adoptieproces van innovaties in de tandheelkunde?
Drs. ing. Eric M.H. Cornelissen, Vrije Universiteit Amsterdam

Intra-oral scannen was nog nooit zo voordelig
3M™ True Definition Scanner
Eenvoudige bediening.
Voorspelbaar resultaat.
Met de 3M™ True Definition Scanner
heeft u alles onder controle bij uw
digitale afdruk. Dankzij de flexibiliteit,
nauwkeurigheid en het formaat
worden veel stappen overbodig en
mogelijke fouten drastisch
verminderd. Zo bereikt u snel en
eenvoudig het gewenste resultaat.

Certified Lava Milling Center
Certified Lava Design Center
Certified Lava I.O.S. Center
™
™
™

Nauwkeurig

Eenvoudig

Flexibiliteit

Bewezen hoge nauwkeurigheid. U bent
vrijwel altijd verzekerd van perfect
passende restauraties en apparatuur.

Uitzonderlijk klein en licht handstuk. Werkt
comfortabel en ergonomisch.

Naadloze integratie met uw eigen
vertrouwde procedure en Excent
Tandtechniek. Werk zoals u gewend bent
met gloednieuwe mogelijkheden (kroon- en
brugwerk, implantologie en orthodontie).

Excent Tandtechniek is Certified Lava Milling / Design / IOS Center, hierdoor bent u verzekerd van
duurzame partners voor uw eigen digitale workflow.

