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Unident förser implantatmarknaden med mätinstrument från
Osstell.
Unident AB, Falkenberg 2014-10-01

Unident AB tillkännager att de från den 1 oktober ingått samarbete med Osstell
AB. Genom att utveckla produktutbudet inom kirurgi och implantat stärker Unident
ytterligare sin position på tandvårdsmarknaden.
En av de viktigaste faktorerna för en lyckad implantatbehandling är utvecklingen
av implantatstabilitet – även kallad osseointegration. Mätinstrumentet Osstell ISQ
gör det möjligt att mäta osseointegration på ett precist och objektivt sätt. De största fördelarna med att
använda Osstell ISQ är normalt en förkortad behandlingstid samt säkrare behandling av patienter med
riskfaktorer.

Med Osstell ISQ är det enkelt att säkerställa att tillräcklig stabilitet har uppnåtts
innan ett implantat belastas. Osstell ISQ mäter osseointegration på ett ickeinvasivt och objektivt sätt vilket gör att behandlingstiden normalt kan förkortas
eftersom implantatet kan belastas vid rätt tidpunkt. Patienter med riskfaktorer
som påverkar implantatets osseointegration kan också behandlas på ett säkrare
sätt då tandläkaren får exakt information om hur osseointegrationen utvecklas för
varje implantat. På detta vis kan kostnader och lidande till följd av för tidig
belastning undvikas.

“Det är hedrande att få samarbeta med ännu ett innovativt svenskt företag, som Osstell AB. Att kunna
säkerställa tillräcklig stabilitet på ett implantat innan det belastas bör vara rutin i samband med varje
implantatbehandling. Osstell passar väl in i vårt kirurgi- och implantatsortiment och kommer att bidra
till att skapa värde för både tandvården och dess patienter”, säger Marcus Nordwall, VD.

”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Unident och deras säljteam som har en stor samlad
kännedom av den skandinaviska marknaden inom kirurgi och implantat. Unident passar väl in som
Partner för att kunna ge våra gemensamma kunder den bästa servicen och supporten lokalt i Sverige,
Norge och Finland”, säger Jonas Ehinger, VD, Osstell AB.

Om Osstell
Osstell AB bildades år 1999 för att kommersialisera en uppfinning av Prof. Neil Meredith och Prof. Peter Cawley.
Osstells patenterade teknik har validerats i fler än 600 vetenskapliga studier. Företaget är världsledande I
implantatdiagnostik och har sitt huvudkontor I Göteborg. Osstell har dotterbolag i USA och produkterna säljs
genom återförsäljare världen över. Sedan år 2014 ägs Osstell av Fouriertransform, Layline Partners och av
företagsledningen. För mer information se www.osstell.com

Affärside
Osstell utvecklar och säljer innovativa diagnostikprodukter, baserade på gedigen forskning, på marknaden för
dental implantat.

Om Unident AB
Unident AB har utvecklat den nordiska dentalmarknaden med innovativa produkter sedan starten 1992. Det
började med ett prefabricerat kolfiberstift som ersatte guldpelaren och detta stift har sedan dess förändrat
dentalmarknaden. Unident har därefter spelat en ledande roll när de blev marknadsledande inom digital röntgen
vilket även innefattar 2D och 3D bilder. Företaget har ersatt den konventionella bedövningssprutan med ett
datorstyrt system som administrerar bedövningsvätska på ett behagligt sätt och erbjuder även dentalmarknaden
intraoral skanning. Genom samarbete med många ledande tillverkare i världen arbetar Unident för att förbättra
effektivitet, kliniska resultat, säkerhet och patientkomfort inom dentalbranschen. För mer information se
www.unident.se
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