BioCam®
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Jméno a příjmení pacienta:
Materiál: Ti

Cr-Co

ZrO2 – bílý

ZrO2 – A1

ZrO2 – A2

ZrO2 – A3,5

Implantační systém:
Typ implantátu/platforma:
Elektronicky odesláno1: *.STL
*.Constructioninfo
ImplantDirectionPosition_X.xml
1

*.3AFM
direction xxxx_PrepLine_x.txt

Platí pouze pro konstrukce navržené na Vašem skeneru.

Schéma:

Další instrukce pro zhotovitele:
Na požadované
pozici označte druh
členu příslušným
písmenem
BioniQ® Q-Lock
(s šestihranem)

L
N

BioniQ® Non-indexed*
(bez šestihranu)

B

BioniQ® Bridge**
(plošný dosed)

C

Člen nesený implantátem
jiného systému

M

Mezičlen

Adresa pro dodání:

Fakturační adresa (IČ):

*Dosedy BioniQ® Non-indexed
doporučujeme u disparalelity
implantátu max. do 24˚.
**Při větší disparalelitě implantátu
lze použít dosedací plochu
BioniQ® Bridge, která má
nasaditelnost do 45˚.

Způsob zhotovení: standardně
Datum:

expresně
Podpis objednavatele:

Objednávku převzal:

BioCam®

• V objednávkovém formuláři vyplňte všechny údaje.
• V případě zhotovení konstrukce dle sádrového modelu zašlete vyplněný objednávkový formulář
společně se sádrovým modelem s gingivální maskou a navrženou resinovou konstrukcí poštou do
společnosti LASAK s.r.o., Centrum BioCam, Českobrodská 1047/46, 190 01 Praha 9 – Hloubětín.

• V případě zhotovení konstrukce dle STL datového souboru zašlete objednávkový formulář společně s daty elektronicky na e-mail cadcam@lasak.cz.

• Ve společnosti LASAK si vyžádejte leták s pracovním postupem pro zhotovení konstrukce
BioCam®.

Dodací podmínky
Doba dodání malých konstrukcí (do čtyř členů) nebo individuálních abutmentů BioCam® je 3–5 pracovních dnů a velkých konstrukcí BioCam® (pět a více členů) 5–7 pracovních dnů bez dne doručení do
společnosti LASAK. Po dohodě je možné expresní zhotovení velkých konstrukcí: dodání do 3 pracovních dnů bez dne doručení do společnosti LASAK do 12:00 hod.; v případě vyhotovení konstrukce dle
kompletních dat STL dodání zakázky do 3 pracovních dnů bez dne doručení do společnosti LASAK.
Příplatek za expresní zhotovení konstrukce je 20 % z ceny zakázky. Pokud není doprava při objednávce dohodnuta jinak, standardní způsob dodání přepravní společností je do dvou pracovních dnů za
cenu 70 Kč bez DPH. Při expresním zhotovení konstrukce je zakázka vždy odeslána expresním dopoledním doručením, tedy do druhého dne. Cena za expresní dopravu je 150 Kč bez DPH. Po výstupní
kontrole bude zákazník informován o odeslání nebo možnosti vyzvednutí zakázky.

Záruční podmínky
Konstrukce BioCam® jsou vyrobeny z biokompatibilních certifikovaných materiálů. Společnost LASAK
tímto zaručuje, že pokud výrobce implantátu jako třetí osoba odmítne výměnu implantátu na základě
údajné neúspěšnosti z důvodu použití individuálních řešení společnosti LASAK frézovaných metodou
CAD/CAM, a to do 10 let po implantaci, poskytne společnost LASAK implantát i pilíř zdarma. Společnost LASAK dále zaručuje, že v případě vadného výrobku LASAK v důsledku vady pevnosti a stálosti
materiálu výrobku v průběhu záručních lhůt (záruka 10 let na konstrukce vyrobené z titanu nebo slitiny
Cr-Co, záruka 5 let na konstrukce ze ZrO2) společnost LASAK tento výrobek vymění za stejný nebo
rovnocenný výrobek. Podmínky záruky jsou blíže popsány v Záruce LASAK.
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