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dicomLAB er et medicotekniskselskab, der udvikler digitale systemer og leverer tjenester, der 
hjælper med at gøre større knogleoperationer, så som hofter, knæ og led,  mere præcise, sikre 
og forudsigelige, hvilket fører til en bedre behandling.

Om grundlæggeren

Forord

De sidste 10 år har jeg arbejdet dedikeret for at forstå, hvad der er årsagen til at guidet kirur-
gi ofte ikke er en del af vores faste rutiner indenfor implantologi. Fra et forskningsperspektiv 
er det tydeligt at det er en fordel for vores patienter, at vi benytter en eller anden form for 
guideskinne når vi opererer. Gennem mange års klinisk erfaring, har jeg lært at det ofte ikke er 
problemfrit at implementere nye systemer til guidet kirurgi i det daglige arbejde på klinikken. 
Denne erkendelse førte til et ønske om at skabe en løsning, hvor guidet kirurgi altid passer ind 
i det daglige kliniske arbejde. Vores mål var at designe en arbejdsgang, der gør det muligt for 
kirurger udelukkende at fokusere på det kliniske arbejde. Omdrejningspunktet i SMART Guide 
er et online netværk af certificerede tandlæger og automatiserede tjenester. Dette sikrer sta-
bilitet og høj kvalitet - ting, som vi kirurger har brug for, når vi behandler vores patienter.

Dr. Endre Varga er tandlæge, kæbekirurg og har en 
ph.d.-grad i digitaliseret behandlingsplanlægning.  
Endre har forsket ved AO Research Institute i Davos, 
hvor han blev ekspert indenfor digital modellering. 
Han er forfatter til flere videnskabelige publikationer 
og forelæser ved internationale arrangementer. Han 
er grundlægger og administrerende direktør for  
dicomLAB.

Om dicomLAB



Navigeret kirurgi er godt.
Brug af SMART Guide er endnu bedre.



Hvorfor vælge SMART Guide?

UNDERSTØTTER ALLE NIVEAUER AF GUIDET KIRURGI
Mulighed for guideskinner til: pilot-, del-, eller fuld-sekvens

UNIVERSAL KIT
Uafhængigt af implantatmærke - virker med alle implantattyper på markedet

PROFESSIONEL, KONTROLLERET PRODUKTION
Sikrer høj kvalitet, brugervenlighed og leveringstid

 
DETALJERET UDDANNELSESPROGRAM OG CERTIFICERING

Så du kan blive certificeret SMART Guide bruger og optimere dine behandlinger

SIMPLIFICERET BILLEDBEHANDLING
Med dine eksisterende værktøjer 

ONLINE TJENESTER 
Så du kan holde fokus på det kirurgiske arbejde

BRUGERVENLIG SOFTWARE
Med meget få klik

PRE-PLAN SERVICE
Integreret mulighed for at modtage behandlingsforslag fra et netværk af  

certificerede tandlæger



SMART Guide Workflow
1. BILLEDBEHANDLING

FÆRDIGGØR BILLEDBEHANDLING VED FØRSTE

PATIENTKONSULTATION

Tag et CBCT-scan af patienten samt et CBCT-scan af silikoneaftrykket og du er i gang

Let løsning til enhver form for implantatbehandlingskrævende patient

Ingen tidskrævende forberedelser

Modelfri

Fungerer med alle kendte digitale formater fra CBCT- og intra-orale scannere

2. PLANLÆGNING
ENKELT OG HURTIGT MED KUN NOGLE FÅ KLIK

Billedbehandlingsservice – sager forberedes med det samme

Implantatplanlægning – implantat type, størrelse og placering

Pre-plan service – certificerede tandlæger planlægger sagen for dig (valgfri)

3. KIRURGI
KIRURGISK GUIDESKINNE & PROTOKOL

Kan bruges sammen med de kirurgiske instrumenter du allerede benytter

Du modtager den kirurgiske guideskinne kort tid efter din første patienttid

Individuel kirurgisk protokol leder dig igennem den kirurgiske proces og medfølger 

guideskinnen - trykt og lamineret.



Priser
1. SMART Guide Årligt Abonnement

 • Ubegrænset brug af SMART Guide Software
 • Standard billedbehandling 

- Kvalitetskontrol af CBCT-billeder 
- Registrering og sammenlægning af CBCT-billeder 
- Visualisering af relevante anatomiske strukturer 
- Omfattende sagsforberedelse til planlægning

 • Diagnostic input management (Platform til upload, 
processering og arkivering af dine CBCT-billeder)

 • 1 års adgang til bestilling af guider
 • SMART Cloud-adgang
 • Help Desk tjenester
 • SMART Guide Education Program

Pris 6.500 DKK inkl. moms / år

2. SMART Kirurgiske Guideskinner

Priserne på de kirurgiske guideskinner inkluderer:
 • Digitalt design af den kirurgiske guideskinne
 • Individuel kirurgisk protokol
 • Professionel produktion af de kirurgiske guideskinner

Universal Kirurgisk Guide
(Del-sekvens op til D3,5 mm)

med SMART Guide Universal Kit

(matcher alle  implantatmærker)*

Implantspecifik Kirurgisk Guide 
(Fuld-sekvens) med implantatspecifik 

Guide Kit understøttet af SMART Guide **

„No Kit” Kirurgisk Guide
(Pilot-sekvens)

Inkluderer pilot-bor***

Guide til 1 implantat 825,00 DKK 975,00 DKK 995,00 DKK

Guide til 2 implantater 925,00 DKK 1.075,00 DKK 1.195,00 DKK

Guide til 3 implantater 1.095,00 DKK 1.275,00 DKK 1.375,00 DKK

Guide til 4 implantater 1.295,00 DKK 1.450,00 DKK 1.575,00 DKK

Guide til 5 implantater 1.495,00 DKK 1.625,00 DKK 1.850,00 DKK

Guide til 6+ implantater 1.675,00 DKK 1.825,00 DKK 1.925,00 DKK

* SMART Guide Universal Kit skal købes, se afsnit 3. Op til D 3,5 mm bor med apikal stop-fiksering
** Kontakt venligst Elysee Dental om, hvilke implantatmærker der er blevet integreret, og hvor du kan købe dem 
*** Ønsker man ikke  at købe et kit, kan man nøjes med at købe vores  D 2,0 mm pilot-bor med apikalt stop 
 

SMART Kirurgiske Guideskinner er lavet med certificeret biokompatibel resin, fremstillet under ISO 13485 kvalitetsstyrings-
system og CE certificeret.

3. SMART Guide Universal Kit

SMART Guide Universal Kit
Kirurgisk boresæt med op til D 3,5 mm bor. Matcher alle implantatmærker.  Bru-
ges i forbindelse med “UNIVERSAL KIRURGISKE GUIDESKINNER”, se afsnit 2)

21.450 DKK inkl. moms / Kit

5. Andre SMART Guide ydelser/tilbehør

Pre-plan service* 370,00 DKK / Plan

SMART Aftryksske Sæt (6 stk specielle aftryksskeer med registreringsmarkører. 

Over- og underkæbeskeer i forskellige størrelser - S,M,L).
470,00 DKK inkl. moms / stk

SMART Aftryksske (specielle aftryksskeer med registreringsmarkører. Over- og 

underkæbeskeer i forskellige størrelser - S,M,L).
95,00 DKK inkl. moms / stk

Ekstra SMART Guide bruger** 470,00 DKK inkl. moms / år

* Forslag til implantatplacering udarbejdet af en tandlæge i SMART Guides netværk af dentale specialister, med faglige kommentarer inden for 48 timer. Planen kan frit modificeres 

af den anmodende tandlæge.

* * Hvis i er flere tandlæger på samme klinik som ønsker at benytte SMART Guide

4. Tilkøb til SMART Guide Universal Kit
Plast kasette 3290,00 DKK inkl. moms / stk

Bor  850,00 DKK inkl. moms / stk

„Tissue Punch“ 660,00 DKK inkl. moms / stk

Boreguide-ske 940,00 DKK inkl. moms / stk

Bor til fiksationspind  850,00 DKK inkl. moms / stk

Fiksationspind  570,00 DKK inkl. moms / stk

Dybde- og kontrolmåler  660,00 DKK inkl. moms / stk



Kom igang med SMART Guide
For at benytte SMART Guide skal du være certificeret SMART Guide bruger.
Elysee Dental tilbyder to forskellige certificeringskurser.

1-dags certificeringskursus i Danmark:
I løbet af dette kursus lærer du den teoretiske og praktiske arbejdsgang i SMART
Guide systemet. Ved hjælp af teoretiske præsentationer, case diskussioner, hands-on
sessioner i software-brug så vel som på kunstige modeller, vil du lære hele
workflowet fra start til slut. Efter kurset er du certificeret SMART Guide bruger. Din
konto bliver aktiveret samme dag, så du straks kan benytte SMART Guide systemet
til implantatbehandlinger.

2-dages certificeringskursus i Ungarn med kliniskeøvelser:
På vores 2-dages certificeringskursus i Ungarn får du mulighed for at gennemføre
hele behandlingsprotokollen fra start til slut under kyndig vejledning.
Ud fra de oplysninger, du modtager om din test-patient, vil du udarbejde en
behandlingsplan via SMART Guide systemet. Efterfølgende vil du gennemføre
implantatbehandlingen i henhold til SMART Guide-behandlingsprotokollen. En unik
mulighed for at gennemføre din første SMART Guide implantatbehandling under
supervision af SMART Guide specialister!

Tilmelding
Vi afholder løbende SMART Guide kurser. Se hvornår i vores kursuskatalog eller på vores hjem-
meside www.elysee-dental.dk hvor du også kan tilmelde dig. 
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