
RealGUIDE™-softwarepakket   
 Geleide implantaatchirurgie - intuïtief, flexibel, cloudgebaseerd



De mogelijkheid om een tandheelkundig implantaat in de beoogde 

positie te plaatsen is onbetaalbaar; hierdoor zijn er vaak minder invasieve 

chirurgische procedures nodig en het ondersteunt een esthetischer 

ontwerp van de uiteindelijke prothese. Het RealGUIDE-softwarepakket 

biedt alles wat u nodig hebt voor een nauwkeurige planning en 

voorspelbare plaatsing van tandheelkundige implantaten. Het bestaat uit 

verschillende softwaremodules die naar wens kunnen worden 

gecombineerd voor een grondige diagnose, optimale plaatsing van het 

implantaat en geavanceerd ontwerp van de chirurgische geleider.
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Het RealGUIDE-softwarepakket biedt u alles wat u  

nodig hebt voor een nauwkeurige implantaatplanning, ontwerp en 

productie van een gebruiksvriendelijke chirurgische geleider, gericht op 

het leveren van een veilige, nauwkeurige en minimaal invasieve geleide 

operatie. Het plaatsen van implantaten in de beoogde  

positie wordt zo heel gemakkelijk. 

Nieuwsgierig? Probeer de GUIDE-module 30 dagen gratis uit en blijf 

daarna profiteren van de voordelen door u aan te melden voor deze 

krachtige module met verbeterde hulpmiddelen op basis van kunstmatige 

intelligentie. Als u zich niet abonneert, kunt u blijven profiteren van onze 

gratis PLAN-module. Meer informatie over de verschillende modules en 

prijsopties is beschikbaar op realguide.com

Geen tijd voor de planningsprocedure? Geen probleem.  

Met een paar eenvoudige klikken in de RealGUIDE-software kunt u 

getrainde deskundigen het werk voor u laten doen.

KENMERKEN

• Uitgebreide implantaatbibliotheek

• Krachtige hulpmiddelen op basis van  

kunstmatige intelligentie

• Cloudgebaseerde infrastructuur voor  

licentie- en bibliotheekbeheer

• Compatibel met Mac, pc en iOS

• Ingebouwd platform voor communicatie  

en het delen van bestanden

• Open architectuur voor maximale flexibiliteit

• Onderling verbonden modules zorgen voor  

naadloze workflows

• Intuïtieve en efficiënte procedures dankzij  

geautomatiseerde functies 

• Ingebouwde instructievideo's voor trainingsdoeleinden
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 'PLAN'-MODULE
• Een digitale afdruk of protheseontwerp (STL) 

vergelijken met een CBCT-scan (DICOM)

• Relevante anatomische structuren tracen en  

de gewenste implantaten plaatsen

• Implantaten en abutments plannen  

vanuit een uitgebreide, open bibliotheek 

• De gemaakte bestanden delen binnen het  

multidisciplinaire team

PLAN

'APP'-MODULE
• De RealGUIDE-app downloaden op uw iOS-apparaten

• Uw projecten vanaf elke locatie beheren

• De virtuele implantaten plaatsen met één keer tikken

• Berichten versturen en gegevens delen met andere 

teamleden

APP

'GUIDE'-MODULE
• Uw gegevens voor implantaatplanning probleemloos 

importeren

• Complexe geleiders ontwerpen die worden 

ondersteund door bot, tanden of zacht weefsel

• Profiteren van een intuïtieve workflow

• STL-bestanden exporteren die zijn geoptimaliseerd 

voor 3D-printen of frezen

GUIDE

RealGUIDE is een robuust en compleet softwarepak-
ket dat mij de mogelijkheid biedt om te kiezen hoe 
betrokken ik wil zijn bij de digitale workflow. Ik kan 
geleiders in-house afdrukken of nauw samenwerken 
met een laboratorium via een gebruiksvriendelijke 
interface, of het nu gaat om één eenheid of een plan 
voor een volledige boog. Dit is een echte doorbraak!
Amar Katranji, DDS, MS, parodontoloog,  
Michigan Implants and Periodontics

Dankzij de RealGUIDE-planner en -app in combinatie met 
de krachtige functie voor delen via de cloud kunnen we zeer 
efficiënt communiceren met onze verwijzers en worden onze 
medewerkers niet langer beperkt door licenties op basis van 
een dongle. Ze kunnen op elk gewenst moment werken op 
elke willekeurige computer! Voor zowel eenvoudige als 
complexe gevallen voldoet RealGUIDE aan onze hoge eisen 
voor een efficiënte maar geavanceerde behandelingsplan-
ning en ontwerpsoftware voor chirurgische geleiders.  
Bret E. Royal, CEO, Implant Concierge

GEEN TIJD VOOR DE  

PLANNINGSPROCEDURE? 

Geen probleem! Met een paar eenvoudige klikken 

kunnen getrainde deskundigen het werk voor u 

doen en op aanvraag individuele operatieplannen 

opstellen.



GRATIS!
GRATIS PROEFPERI-

ODE VAN 30 DAGEN

Gratis implantaatbehandelingsplanning  
voor de gehele levensduur  × 

Uitgebreide implantaatbibliotheek  × 

Beperkte hulpmiddelen op basis  
van kunstmatige intelligentie  × 

Uitgebreide hulpmiddelen op basis  
van kunstmatige intelligentie × × 

Ontwerpen en afdrukken van geleiders × × 

Betaalbare maandelijkse abonnementen en klikkosten ×  

STL-bestanden exporteren die zijn  
geoptimaliseerd voor 3D-printen of frezen × × 

Berichten versturen en gegevens  
delen met andere teamleden   

De RealGUIDE-App downloaden op uw iOS-apparaten ×*  

Uw projecten beheren vanaf elke locatie**   

Bestanden weergeven en vergelijken, anatomische structuren 
tracen en implantaten plaatsen met eenvoudige klikken  × 

Plannen bekijken en implantaatposities aanpassen  
met eenvoudige tikken of klikken   

Max. aantal patiënten in de cloud 5 5/100*** 100

SOFTWAREFUNCTIES
OVERZICHT

MEER INFORMATIE  
OVER DE VERSCHILLENDE 
MODULES OP  
REALGUIDE.COM

PLAN APP GUIDE

INBEGREPEN

APP

* Beschikbaar als optie.
** Mits het apparaat verbinding heeft met internet en de juiste software is geïnstalleerd.
*** Afhankelijk van de geïnstalleerde softwaremodule 'PLAN' of 'GUIDE'.

Referenties:
Virtual Implant Rehabilitation of the Severely Atrophic Maxilla: A Radiographic Study
Michele Manacorda, Bianca Poletti de Chaurand, Alberto Merlone, Giulia Tetè, Francesca Mottola and Raffaele Vinci
Dent J (Basel). 2020 Mar; 8(1): 14.
Online gepubliceerd op 2 februari 2020. doi: 10.3390/dj8010014

510(k)-nummer: K173041 
Eigenaarnummer: 10059505 Certificaat n.003/MDR

Neem contact met ons op via 0800 503 11 (vanuit België) of 078 62 92 800 (vanuit Nederland) of ga naar

realguide.com

Alle inhoud in dit document wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals van toepassing, in eigendom van of in licentie 

gegeven aan 3Diemme SRL of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven, en deze mag niet geheel of gedeeltelijk opnieuw worden verspreid, gedupliceerd, opnieuw 

gepubliceerd of afgedrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelin-

gen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. ZB1286NL REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden. 

*ZB1286NL*
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Softwaremodule Product Verbintenisperiode Betalingsfrequentie Onderdeelnr. Prijs (€) Prijs (€) met 21% btw

maandelijks totaal maandelijks totaal

RealGUIDE-  
module PLAN

Gratis permanente 
softwareplanning

– – SW-PLAN - 0,00 - 0,00

RealGUIDE-  
module GUIDE

Digital Doc-klant 
 

(inclusief 1 klik/maand)

Jaarlijkse verbintenis
maandelijks betaald SW-G-DD-AM 49,00 588,00 59,29 711,48

vooraf betaald SW-G-DD-PU - 559,00 - 724,79

Pakket voor 3 maanden
maandelijks betaald SW-G-DD-3M 75,00 225,00 90,75 272,25

vooraf betaald SW-G-DD-3U - 225,00 - 272,25

Zakelijke klant  
 

(inclusief 5 klikken/maand)

Jaarlijkse verbintenis
maandelijks betaald SW-G-ENT-AM 149,00 1.788,00 180,29 2.163,48

vooraf betaald SW-G-ENT-PU - 1.699,00 - 2.055,79

Pakket voor 3 maanden
maandelijks betaald SW-G-ENT-3M 225,00 675,00 272,25 816,75

vooraf betaald SW-G-ENT-3U - 675,00 - 816,75

RealGUIDE-  
module APP

–

Jaarlijkse verbintenis
maandelijks betaald SW-APP-AM 9,00 108,00 10,89 130,68

vooraf betaald SW-APP-PU - 108,00 - 130,68

Pakket voor 3 maanden
maandelijks betaald SW-APP-3M 9,00 27,00 10,89 32,67

vooraf betaald SW-APP-3U - 27,00 - 32,67

Klikpakketten voor RealGuide-module GUIDE - Zakelijk

Klikpakket Onderdeelnr. Prijs (€) Prijs (€) met 21% btw

per klik totaal per klik totaal

Eén klik CLICK-ENT-1 30,00 30,00 36,30 36,30

Pakket van 5 stuks CLICK-ENT-5 27,00 135,00 32,67 163,35

Pakket van 10 stuks CLICK-ENT-10 24,00 240,00 29,04 290,40

Pakket van 25 stuks CLICK-ENT-25 22,40 560,00 27,10 677,60

Pakket van 50 stuks CLICK-ENT-50 21,00 1.050,00 25,41 1.270,50

Pakket van 100 stuks CLICK-ENT-100 18,00 1.800,00 21,78 2.178,00

Pakket van 250 stuks CLICK-ENT-250 15,00 3.750,00 18,15 4.537,50

Pakket van 500 stuks CLICK-ENT-500 12,00 6.000,00 14,52 7.260,00

Klikpakketten voor RealGuide-module GUIDE - Digital Doc

Klikpakket Onderdeelnr. Prijs (€) Prijs (€) met 21% btw

per klik totaal per klik totaal

Eén klik CLICK-DD-1 50,00 50,00 60,50 60,50

Pakket van 5 stuks CLICK-DD-5 45,00 225,00 54,45 272,25

Pakket van 10 stuks CLICK-DD-10 40,00 400,00 48,40 484,00

Pakket van 25 stuks CLICK-DD-25 37,40 935,00 45,26 1.131,35

Pakket van 50 stuks CLICK-DD-50 35,00 1.750,00 42,35 2.117,50

Pakket van 100 stuks CLICK-DD-100 30,00 3.000,00 36,30 3.630,00

Pakket van 250 stuks CLICK-DD-250 25,00 6.250,00 30,25 7.562,50

Pakket van 500 stuks CLICK-DD-500 20,00 10.000,00 24,20 12.100,00

PLAN

GUIDE

APP

REALGUIDE™-SOFTWARE
Europese prijslijst in € - 2021

Neem telefonisch contact met ons op via 0800 50 311 (België)/0800 50 311 (Luxemburg)/078 629 2800 (Netherlands) of ga naar

realguide.com

510(k)-nummer: K173041 
Eigenaarnummer: 
10059505 Certificaat n.003/MDR

Alle inhoud in dit document wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals van toepassing, in eigendom van of in licentie 
gegeven aan 3Diemme SRL of haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven, en deze mag niet geheel of gedeeltelijk opnieuw worden verspreid, gedupliceerd, opnieuw 
gepubliceerd of afgedrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. 
Distributie naar andere ontvangers is verboden. ZB1325NL REV A 04/21 ©2021 Zimmer Biomet. Alle rechten voorbehouden.

*ZB1325NL*


