
Sinergia

1

We decode nature.

Samenwerken om te slagen met 
een gemeenschappelijk doel.
Natuurlijk.

Stokstaardjes leven in groepen van 10 tot 
40 dieren en vertegenwoordigen een van de 
meest verfijnde sociale structuren van het 

dierenrijk. Doordat ze in hechte samenlevingen 
wonen, kunnen ze ingewikkelde holen 
construeren en gaan ze samen op jacht. 
Kortom, hun overlevingskansen zijn 

afhankelijk van samenwerking. 
Sinergia in de natuur.
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Dat doen we niet zomaar, we hebben iets nodig 
wat ons leidt, ons meer kennis bijbrengt en ons 
inspireert: de natuur.

Bij Phibo® ontcijferen wij haar vormen, haar 
schoonheid en haar harmonie die haar in staat 
stelt om het ingewikkelde eenvoudig te maken en 
u oplossingen, hulpmiddelen en technologieën te 
bieden die wij u ter beschikking stellen.

Wij ontwikkelen ons mee met u om deel uit te 
maken van uw toekomst.

Schoonheid. Eenvoud. Groei.

Welkom 
bij Phibo®

Een bedrijf dat zich ten 
behoeve van mensen 
ontwikkelt en dat innoveert 
met één enkel doel: meegaan 
in uw ontwikkeling.
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En dit alles ter verhoging 
van de kwaliteit van leven 
van mensen; uw leven en 
dat van uw patiënten. En om 
daarbij een perfecte glimlach 
te bereiken, zo perfect dat 
het lijkt door de natuur zelf 
te zijn gemaakt.

De eerste geïntegreerde digitale oplossing voor de 
kwalitatief meest hoogwaardige restauraties voor 
alle behandelaars in de tandheelkundige keten. 

Een revolutionair proces waarmee u klinische 
protocollen eenvoudiger maakt, middelen 
optimaliseert, voorkomt dat u opnieuw moet 
beginnen, dat behandelingen verkort en waarmee 
u handige formulieren kunt maken die voor elke 
opdracht gepersonaliseerd kunnen worden.

Wij stellen u 
voor: Sinergia®



Ontdek hoe u stap voor 
stap uw patiënten een 
hoge kwaliteit van leven 
kunt bieden.

5 stappen, 1 resultaat:

Sinergia®



Het gebruik van de Phibo® CAD-CAM 
technologie. Door de toepassing van 
verschillende vervaardigingstechnieken 
zoals frezen, sinteren en 3D-afdruk 
worden een compleet model en de 
defi nitieve prothese gemaakt.

Phibo® CAD-CAM restauraties hebben 
veel voordelen voor de clinicus, een 
uitgebreid productenaanbod voor 
alle indicaties en de beste materialen 
waardoor het optimale product geleverd 
kan worden. Voordelen die zich 
vertalen in zeer tevreden patiënten:
• Gepersonaliseerde CAD-CAM oplossing.

• Het meest esthetische resultaat.

• Ruim assortiment aan materialen.

• Zonder inbreuk op de normale wijze van 
werken.

• Productiecentrum dat uitgerust is met de 
meest geavanceerde technologie.

• Rehabilitaties die vervaardigd worden met 
biocompatibele materialen.

• Beste pasvorm, rendement, 
voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en 
duurzaamheid van de prothese.

• Phibo® Library, oplossingen voor elk 
implantaatsysteem.

• Strenge kwaliteitscontrole.

Vervaardiging van het 
model en van de prothese

De tandtechnicus gebruikt keramiek 
en geeft het uiteindelijke aanzicht aan 
de tand zodat die perfect past bij de 
rest van het gebit en de mond van de 
patiënt. 

Het vervaardigen van restauraties 
van keramiek op metaal en andere 
esthetische en functionele materialen 
vereist uitgebreide kennis en een grote 
bekwaamheid. 

Daarom is het Phibo® Sinergia® 
laboratoria netwerk specialist in het 
bereiken van perfecte resultaten van 
de hoogste kwaliteit.

Defi nitieve tand

De Trios® 3Shape scanner geeft een 
perfect beeld in 3D van de mond van 
de patiënt. Sinergia® is een van de 
recentste innovaties waarmee complete 
digitale werkstukken en precisie-
afdrukken gemaakt kunnen worden. 

3D Digitalisering:
afdrukname

Het resultaat van de intra-orale 
scan is een 3D-bestand dat naar een 
laboratorium van het Phibo® Sinergia® 
netwerk gestuurd wordt waar de 
technische kennis en de prothetische 
ervaring aanwezig is om een compleet 
model van de mond van de patiënt 
te vervaardigen. Het laboratorium 
ontwerpt de defi nitieve prothese, 
dankzij de Phibo® Library, de meest 
complete bibliotheek van implantaten 
die er op de markt te vinden is.

Een fundamentele schakel in de 
waardeketen van een digitale 
rehabilitatie is het netwerk van de 
Phibo® Sinergia® Laboratoria, dat 
speciaal is opgezet voor het op een 
gecontroleerde wijze uitvoeren van dit 
soort behandelingen. Deze laboratoria 
onderscheiden zich door:

Vormgeving van het 
model en van de prothese

• Esthetische kwaliteit en een restauratie 
van keramiek.

• Technische deskundigheid en digitale 
ervaring

• Hoog serviceniveau.

Het proces begint bij het zoeken naar 
dat Phibo® implantaat dat het meest 
geschikt is voor de patiënt. Dan kan 
de chirurgische ingreep plaatsvinden. 
Bij rehabilitatie op een natuurlijke tand 
wordt die tand eerst geprepareerd.

Implantaat of preparatie 
van het gebitselement



“Sinergia® is een 
revolutionaire, 
uitdagende filosofie in 
volle ontwikkeling.”

“Wij willen snelheid, 
efficiëntie, zekerheid, 
precisie..... net als onze 
patiënten. En dat krijgen 
wij bij Sinergia.”

“Het is misschien net dat 
zuchtje frisse wind dat 
we nodig hadden en dat 
hebben we nu eindelijk 
gevonden.”

Dr. Luis Cuadrado
Directeur van Kliniek I2

1. Het maakt de protocollen eenvoudiger en 
het optimaliseert de productiviteit. 

Een nauwkeurige dentale restauratie op basis 
van een conventionele afdruk is geen eenvoudige 
opgave en die moet dan ook vaak opnieuw 
gemaakt worden. Maar dankzij een goede 
afdruk zijn deze problemen verleden tijd. 

Dankzij de digitale afdrukoplossing van 
Trios®, voorkomen we dat we fouten maken 
en opnieuw moeten beginnen. Wij leveren van 
begin af aan nauwkeurige afdrukken en een 
aangenamere ervaring voor de patiënten.

Waarom zou u voor Sinergia kiezen®?

Eenvoud

• Optimalisatie van middelen.

• Verkorting van de behandeltijd.

• Zonder opnieuw te 
hoeven beginnen.

• Het maken van intelligente 
formulieren die voor elke opdracht 
gepersonaliseerd kunnen worden.

• Integratie met de 
administratiesystemen 
van de klinieken

Gemak

• Gemak voor de patiënt.

• Snelheid zonder het ongemak 
van afdrukmaterialen.

• Verkorting van het verblijf 
in de praktijk.

• Afname van het aantal 
afspraken omdat er niet meer 
steeds opnieuw afdrukken 
gemaakt hoeven te worden.

Optimalisatie

• Rendement van de behandelunits: 
Veel snellere afdrukken en minder 
lang verblijf in de praktijk.

• Besparing van materialen 
en verzendkosten.

• Besparing van de kosten 
van het model.

• Interactieve communicatie 
met het laboratorium.

Dankzij Sinergia® genieten u en uw patiënten  
van voordelen die u zich nooit had voorgesteld.
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2. Omdat het een restauratie met garantie biedt, een grotere 
betrouwbaarheid en een betere voorspelbaarheid. 

Met de traditionele restauratiesystemen zijn de klinische 
resultaten niet zo nauwkeurig en bovendien moeten er tijdens 
het plaatsen meer aanpassingen gedaan worden.

Kwaliteit

• Betere passing.

• Minder onderdelen die handwerk 
omvatten, kleinere foutmarge

• Toegang tot het orderformulier 
en de beschikking over alle 
mogelijke rehabilitaties binnen de 
Phibo® CAD-CAM bibliotheek.

• Digitale afdrukken van grote 
precisie voor restauraties 
van de hoogste kwaliteit.

• Onmiddellijke validatie van 
de preparatie en de afdruk.

• Minder aanpassingen 
tijdens het plaatsen.
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Het maakt de klinische 
protocollen eenvoudiger 
en het optimaliseert de 
productiviteit.

Het biedt een prothese 
met garantie, een grotere 
betrouwbaarheid en een 
betere voorspelbaarheid.

Traceerbaarheid: het hele 
rehabilitatieproces wordt 
digitaal geregistreerd.

Onderscheidt en versterkt de 
kliniek als bedrijf: toename 
van het aantal uitgevoerde 
behandelingen.
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4. Omdat het de kliniek als bedrijf onderscheidt en versterkt: 
toename van het aantal uitgevoerde behandelingen.

Phibo® is pionier in de tandheelkundige sector dankzij de 
innovatie die niet alleen gebaseerd is op technologie, maar 
ook op de service en kwaliteit van haar oplossingen.

Sinergia® is nog een voorbeeld van deze filosofie. Zij zorgt ervoor 
dat klinieken zich ook onderscheiden van hun concurrenten.

3. Vanwege de traceerbaarheid: het hele 
rehabilitatieproces wordt digitaal geregistreerd.

Door de huidige mobiliteit van onze patiënten 
zijn wij genoodzaakt de registratie van onze 
behandelingen aan te passen aan hun levensstijl. 

Met de 100% digitale rehabilitaties van Sinergia® kunnen  
de arts en het laboratorium, waar zij zich ook bevinden, 
over de behandelgeschiedenis beschikken.

Dankzij het gemak van de afdrukname 
met Trios® kunt u:

• Visueel de rehabilitatie met de 
patiënt delen.

• Beelden bij de kostenraming 
toevoegen en meer uitleg over de 
behandeling geven.

• Een technologisch beeld van de 
kliniek geven.

• Altijd meteen een goede afdruk 
produceren en deze dus niet meer 
opnieuw hoeven te maken.

• Scannen zonder contrastpoeder.

• Afdrukken maken zonder 
afdrukmaterialen of rommel.

• Snelheid en precisie bieden: tot 1000 
3D-beelden voor een levensechte 
triangulatie.

Waarom zou u voor Sinergia kiezen®?
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Sinergia® restauraties met CAD-CAM
GESCHROEFD

Meervoudig anatomisch 
geschroefde structuren

Enkelvoudig 
geschroefde 
structuren

Adhoc®

Kobalt-chroom

Titanium

Kobalt-chroom

Titanium

Adhoc®

Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic ZirconiaClassic Zirconia

• Betere hechting van het keramiek.

• Betere passing voor het hechtvlak.

• Op elk implantaatsysteem.

• Tijdelijke restauraties.

• Esthetiek, anatomie en natuurlijke 
kleuren.

• Geheel functioneel.

• Op elk implantaat systeem.

• PMMA (4 kleuren)

PMMA PMMA

Cronia®

Cronia®
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Kroon
IPS e.max® CAD 

Facings
IPS e.max® CAD 

GECEMENTEERD

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Gecementeerde kapjesMeervoudig 
gecementeerde 
structuren

Kobalt-chroom Kobalt-chroom

Titanium Titanium

Inlay/onlay
IPS e.max® CAD

Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia

High Translucent 
Zirconia

Classic Zirconia Classic Zirconia

Phidia

PMMA PMMA

Cronia® Cronia®
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Dankzij onze onderzoekservaring en 
ontwikkeling van meer dan 20 jaar 
en de meest strikte toepassing van 
wetenschap en technologie, biedt elk 
product en elke service van Phibo® 
een niet te evenaren kwaliteit.

Phibo®: 
de meest volledige  
garantie

Daarom bieden wij bij Phibo® 5 jaar garantie op alle 
producten, behalve op Cronia®. Bij dit materiaal voor tijdelijke 
restauraties wordt een garantie van 6 maanden gegeven.

Bovendien beschikken wij over een managementsysteem 
dat gericht is op de totale kwaliteit, van strategische  
tot operationele processen. 

GARANTÍA
Zirconia

years
5

GARANTÍA
Titanium

years
5

GARANTÍA
PMMA

months
6

GARANTÍACobalt
Chrome

years
5

GARANTÍAIPS e.max®

CAD

years5

GARANTÍAGold
Titanium

years
5

GARANTÍAHigh Translucent

Zirconia

years
5
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Klinische casus Sinergia®,
De oplossing in digitalisering
Dr. Luis Cuadrado1 y 
medewerkers, 
Directeur van Kliniek I2 
implantologie 

Pedro Pablo Rodriguez1, 
Technicus prothetisch 
laboratorium Implantecnic
1. Particuliere praktijk.

Diagnose

Patiënt met parodontale 
aandoening in gevorderd 
stadium en slechte prognose 
voor de elementen 33, 32, 31, 
41, 42, 43.

Behandelingsplan 

Post-extractieve ingreep van de elementen 33, 32, 31, 41, 42, 43. 
Plaatsing van de Phibo implantaten® TSH Serie 4 van 13mm 
volgens geïndiceerd protocol via standaard chirurgische 
procedure.

Fase 1: Plaatsing van tijdelijke voorziening.
Digitale afdrukname met behulp van Trios® 3Shape met Phibo® 
Library. Directe overkappping van de TSH implantaten ten 
behoeve van onmiddellijke esthetiek van de elementen 33, 32, 31, 
41, 42, 43, door middel van een geschroefde Cronia® rehabilitatie 
van Phibo® (PMMA gemaakt met CAD-CAM technologie)
Het plaatsen van de tijdelijke voorziening is gepubliceerd in de 
Gaceta Dental 249, van juli 2013, 218-230.

Fase 2: Definitieve rehabilitatie.
Zodra zich zacht weefsel heeft gevormd, vindt er een Adhoc® 
rehabilitatie van Phibo® plaats (Kobalt-chroom vervaardigd met 
CAD-CAM technologie), op TSH implantaten, door middel van 
een digitale Sinergia® afdrukname

Fig. 5 Definitief detail van de occlusie met 
de Cronia® prothese van Phibo® uitgevoerd 
met behulp van Sinergia®.

Fig. 4 Cronia® brug bij een model van 
Sinergia® van Phibo®.

Fig. 3. Occlusaal aanzicht van de voorlopige 
rehabilitatie Cronia® van Phibo® uitgevoerd 
met behulp van Sinergia®. (Het plaatsen 
van de tijdelijke voorziening is volledig 
gepubliceerd in de Gaceta Dental 249, 
van juli 2013, 218-230)

Fig. 2. Aanzicht tandvlees 72 uur na 
extracties op het moment van plaatsing 
van de tijdelijke prothese

Fig. 1. Per-operatief beeld beginsituatie.

VOORLOPIGE RESTAuRATIE:
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Fig. 8. Scan van de scan-pijlers uitgevoerd 
met de intra-orale Trios® 3Shape scanner 
met Phibo® Library. 

Fig. 7. Scan van de preparatie uitgevoerd 
met de intra-orale Trios® 3Shape scanner.

Fig. 6. Occlusaal aanzicht van de 
noodprofielen na vorming van zacht 
weefsel bij het plaatsen van de tijdelijke 
voorziening met Cronia® van Phibo®.

Fig. 9. Detail van de scan van de scan-
pijlers uitgevoerd met de intra-orale Trios® 
3Shape scanner met Phibo® Library. 

Fig. 11. Occlusie van de patiënt uitgevoerd 
met de intra-orale Trios® 3DShape scanner, 
aangepast door Phibo®. De order is gereed 
om naar het tandheelkundig laboratorium 
van Sinergia® te worden gestuurd..

Fig. 10. Scan van de antagonist uitgevoerd 
met de intra-orale Trios® 3DShape scanner 
met Phibo® Library.

Fig. 12. Occlusaal aanzicht bij patiënt van 
de proefversie in metaal van de Adhoc® 
rehabilitatie van Phibo® vervaardigd met 
behulp van Sinergia®.

Fig. 15. Adhoc® rehabilitatie van Phibo® 
met keramisch schild vervaardigd met 
behulp van Sinergia®.

Fig. 13. Proefversie in metaal bij patiënt 
van de Adhoc® rehabilitatie van Phibo® 
vervaardigd met behulp van Sinergia®.

Fig. 14. Röntgenfoto van de patiënt 
na plaatsing van de metalen Adhoc® 
proefprothese vervaardigd met behulp van 
Sinergia®.

Fig. 17. Frontaal aanzicht van de patiënt 
na Adhoc® rehabilitatie van Phibo® met 
keramisch schild vervaardigd met behulp 
van Sinergia®.

Fig. 16. Zijaanzicht van de Adhoc® 
rehabilitatie bij de patiënt van Phibo® met 
keramisch schild vervaardigd met behulp 
van Sinergia®.

DEFINITIEVE RESTAuRATIE:
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De beste waarborg: de glimlach 
van onze patiënten
“Een nieuw protocol voor digitale afdrukken op implantaten: 
PMMA van complete tandenboog, vast, op implantaten en 
directe extracties”, Gaceta Dental 251, 2013.

De artsen L. Cuadrado, V. García Chacón,
C. Cuadrado en A. Martínez Bravo, en de 
prothese technici P.P. Rodríguez González en 
A. Arnau hebben een complete klinische casus 
van een patiënt in beide segmenten uitgevoerd.
De patiënt had een oud frame, vastgehouden 
door ankers aan een vaste brug in het anterieure 
segment van 13 naar 23. Voor de ingreep werd

er een afdruk gemaakt, waarna bij Phibo® met 
behulp van CAD-CAM technieken een Cronia® 
prothese werd ontworpen en vervaardigd. Na de 
extracties in het anterieure segment te hebben 
uitgevoerd, werd de vervaardigde prothese 
geplaatst. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
de succesvolle integrale oplossing voor digitale 
restauraties.

Na 45 dagen werden papillen gecreëerd.
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