Årets tyngsta nyhet
inom medicinsk design:

Matchvikt: 2,8 gram.

Det här är patent nr 56390-07.
En implantatförpackning. Lika enkel som ovanlig,
lika genial som enkel.

Ett belönat yttre.

Nu har patent nr 56390-07 fått medicinvärldens kanske finaste utmärkelse: Medical
Design Excellence Awards 2007. Juryn föll
direkt för den lilla förpackningens djärva
former. Och för de fördelar – både kliniska
och logistiska – som de innebär för implantatkirurgin.

Det är sannerligen inte ofta som en
dentalprodukt prisas av MDEA. Nu har det
alltså hänt. Och vi som uppfann den kan bara
tacka och ta emot.
Och blygsamt gratulera MDEA-juryn till
ett klokt val.

Ett lönsamt inre.

Trots sin blygsamma dimensioner (46 mm
hög och 2,8 gram), har vår belönade förpackning revolutionerat tillvaron på åtskilliga
implantatkliniker i Sverige och övriga Europa.
Den utgör nämligen hjärtat i ett komplett system för att förvara, använda och
administrera implantatprodukter på en klinik
som din. Tillsammans med scanner-baserad
order/lagerhantering i Ospols extranät bidrar
vår belönade lilla behållare till att göra din

verksamhet exaktare, säkrare och effektivare.
I systemet ingår förpackningar, lagringspärmar, scanner, program för logistik, statistik
och fakturering. Tillsammans skapar de
maximal överblick, ordning och åtkomlighet
– i minimala utrymmen.
Något som inte bara sänker dina kostnader, utan även lär få din sköterska på gott
humör.

Implantatsystem
med affärskänsla.
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Det som skiljer Ospols implantat från andra
är inte i första hand de kliniska egenskaperna
(trots att vi påtagligt förfinat även dem).
Den viktigaste skillnaden ligger på det
affärsmässiga planet.
De kirurger och tandläkare som anammar Ospol-systemet får på köpet dels en
komplett logistiklösning, dels en unik platt-
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form för att snabbt och lönsamt utveckla sin
implantataffär.
Till Ospols Implant System hör Ospols
Business System som yin hör till yang. Medan
själva implantatsystemet är extra bra för dina
patienter, så är affärssystemet en unik fördel
för dig (och din sköterska).

