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ФІЛОСОФІЯ
TRI® Dental Implants — це інноваційний
постачальник рішень для цифрових
імплантатів із Швейцарії. Приєднуйтесь до
нашого унікального підходу в імплантології!

4 золотих стандарти для
досягнення ефективності
вашої щоденної практики

ЕФЕКТИВНІСТЬ
Високоякісні продукти з

більш ніж 25 річним
досвідом виробництва

світового класу

ШВЕЙЦАРСЬКА ЯКІСТЬ

Засновник
Tobias S. Richter

2



 
На 50% менше компонентів

завдяки раціональному
складу портфоліо продукції

ПРОСТОТА
 

 
TRI ++ Digital Solutions 

прості, швидкі та економічно
ефективні цифрові робочі

процеси

THINK DIGITAL

До 50% менша вартість,
завдяки раціональній і

високотехнологічній моделі
бізнесу

РОЗУМНА ЦІНА
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ФАКТОРИ УСПІХУ
TRI® DENTAL IMPLANT SYSTEM

TRI® PERFORMANCE CONCEPT

Концепція TRI® Performance інтегрує 4 Золоті Стандарти, щоб зробити життя 
практикуючого лікаря максимально простим і в той же час високоефектив-
ним для простого досягнення природних естетичних результатів у щоденній 
практиці.

УПАКУВАННЯ

Нова революційна упаковка імплантатів TRI® Pod дає можливість виймати 
імплантат безпосередньо за допомогою наконечника одним єдиним рухом. 
При цьому гарантується найвища чистота поверхні TRI® SBA. Справжня 
інноваційна конструкція, яка відкриє для вас новий вищий рівень зручності 
та простоти.

Концепція Soft Tissue
Для довгострокових естетичних результатів.

Tri® Friction
Для безпечного з'єднання.

Boneadapt
Для негайної стабільності.

Поверхня Sba Surface
Для передбачуваної остеоінтеграції.

TRI® DIGITAL

TRI® ++ Digital Solutions гарантує універсальний відкритий інтерфейс 
імплантатів для провідних технологічних партнерів у цифрової 
стоматології. TRI® ++ Digital Solutions пропонує великий вибір показань 
завдяки тривимірному плануванню, направленій хірургії, CAD 
абатментам, CAD/CAM реставраціям з гвинтовою і цементною фіксацією 
та сучасним технікам, таким як All-on-TRI® .

ЛІНІЙКИ ІМПЛАНТАТІВ

Концепція TRI® Performance закладена у лінійці імплантатів Bone Level 
(TRI®-Narrow, TRI®-Vent) та Tissue Level (TRI®-Octa) і забезпечує оптимальні 
естетичні результати як у фронтальній, так і в дистальній ділянках.
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Концепція Soft Tissue
Для довгострокових естетичних результатів.

Tri® Friction
Для безпечного з'єднання.

Boneadapt
Для негайної стабільності.

Поверхня Sba Surface
Для передбачуваної остеоінтеграції.

• Висока первинна стабільність завдяки конічній конструк-
ції тіла імплантату і самонарізному дизайну різьби

• Біомеханічна адаптація кісткової тканини з максималь-
ним приляганням імплантату до кістки 

• Максимальне збереження кортикальної кістки внаслідок 
оптимального розподілу тиску завдяки особливому 
макродизайну різьби

• Швидка та надійна остеоінтеграція 
• Золотий стандарт для надійної остеоінтеграції вже 

більше 20 років
• Найбільш науково доведена технологія поверхні усвіті

Система дентальних імплантатів TRI® інтегрує чотири основні 
технологічні фактори. Кожен фактор має на меті забезпечити 
максимальну ефективність та тривалу якість лікування. Ми поєднуємо 
ці елементи в TRI® Performance Concept.

TRI® PERFORMANCE CONCEPT
4 ЗОЛОТІ СТАНДАРТИ В ОДНІЙ КОНЦЕПЦІЇ

КОНЦЕПЦІЯ SOFT TISSUE
• Концепція переключення платформи для збереження 

кістки
• Єдина концепція роботи з м‘якими тканинами при вико-

ристанні всіх ортопедичних компонентів 
• Плавний перехід між імплантатом і абатментом дозволяє 

створити надійний сполучнотканинний бар’єр і уникнути 
«брудних кишень»

TRI-FRICTION

BONEADAPT

SBA* SURFACE

• Забезпечення стабільності абатмента завдяки дуже 
точному приляганню до стінок внутрішньої поверхні 
імплантату

• Зменшення мікрорухів між імплантатом і абатментом 
• Внутрішній шестигранник для легкого позиціонування 

абатмента

1

1

2

2

3

34
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*SBA: піскоструминна обробка, крупне зерно, подвійна кислотна обробка



TRI® SOFT TISSUE CONCEPT
ДЛЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ЕСТЕТИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ФОРМУВАЧ
ЯСЕН

ТРАНСФЕР ДЛЯ ЗНЯТТЯ  
ВІДБИТКА & СКАН-АБАТМЕНТ

AБАТМЕНТ

Інтерфейс м’яких тканин в TRI® Dental Implant System є унікальним та інноваційним водночас. 
Плавне перемикання платформ дозволяє сформувати стійкий і щільний бар’єр в місці з’єднання 
абатмента і імплантату. Всі ортопедичні компоненти — від трансфера і формувача ясен до 
абатмента — формують однорідний профіль прорізування м’яких тканин.

Забезпечує щільне з’єднання з м’якими тканинами, що дозволяє 
уникнути утворення ясенних кишень, незважаючи на широкий перехід 
між платформами. М’які тканини, що дуже важливо, формують бар’єр 
навколо надважливої лінії з’єднання імплантату і абатмента.

6

ОПТИМАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОРІЗУВАННЯ.
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TRI® ОРТОПЕДІЯ
ОДНЕ З’ЄДНАННЯ ДЛЯ ВСІХ
ІМПЛАНТАТІВ

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ

МАКСИМАЛЬНО ГНУЧКА КОМПЛЕКТАЦІЯ ОРТОПЕДИЧ-
НИХ КОМПОНЕНТІВ З ЄДИНИМ З’ЄДНАННЯМ ДЛЯ ВСІХ 
ІМПЛАНТАТІВ
Лише одне ортопедичне з’єднання для всієї лінійки імплантатів TRI® зменшує кількість 
компонентів до мінімуму, оптимізуючи вимоги до користування та зберігання в щоденній 
практиці. Виберіть свій оптимальний абатмент із концепцією м’яких тканин TRI®Soft Tissue, 
щоб досягти високоякісних естетичних результатів.

АБАТМЕНТ
ДЛЯ ЛИТВА

АБАТМЕНТ
ГВИНТОВОЇ

ФІКСАЦІЇ

ФОРМУВАЧ
ЯСЕН

КУЛЬКОВИЙ
АБАТМЕНТ

КУТОВИЙ 
АБАТМЕНТ

ПРЯМИЙ 
АБАТМЕНТ

ТИМЧАСОВИЙ 
АБАТМЕНТ

АБАТМЕНТ
TRI® RAPTOR

ТРАНСФЕРИ
TRI® пропонує революційні, запатентовані 
інноваційні рішення для зняття відбитка 
закритою та відкритою ложкою без ви-
користання інструментів: цифрових та 
аналогових.

АБАТМЕНТИ ALL-ON-TRI®
Абатмент «All-on-TRI» дозволяє ефектив-
но та прогнозовано лікувати повністю 
беззубих пацієнтів з обмеженою кількістю 
кістки.

ОСНОВИ АБАТМЕНТІВ TRI®-BASE
Запатентована основа для багатокомпонентних абат-
ментів TRI®-Base — це перша Ti-Base, довжину та кут 
нахилу якої можна коригувати як самостійно зубним 
техніком, так і цифровим способом з використанням 
відповідного програмного забезпечення CAD.

ТРАНСФЕР ДЛЯ
ВІДКРИТОЇ ТА

ЗАКРИТОЇ ЛОЖКИ

ЛІНІЙКА ПРОДУКТІВ
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TRI® FRICTION
ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО З’ЄДНАННЯ

МАБУТЬ, НАЙМІЦНІШЕ З’ЄДНАННЯ У СВІТІ

Внутрішнє конусне з’єднання 
з кутом конуса 45 градусів для 
уникнення мікрощілин.

Фрикційне внутрішнє 
шестигранне з’єднання 
для максимальної осьової і 
антиротаційної стабільності 
абатмента.

Концепція TRI® FRICTION — це унікальне з технологічної точки зору ортопедичне з’єднання, що є 
частиною концепції TRI® Performance. Можлива похибка не більше 0.006 мм гарантує досконале 
високоточне прилягання ортопедичних компонентів і їх довгострокову стійкість.

ПЕРЕВАГИ TRI® FRICTION:

• Щільна посадка, що забезпечує максимальну стійкість абатмента.
• Запобігає виникненню мікрорухомості між імплантатом і абатментом.
• Відсутність послаблення гвинта завдяки ротаційній стійкості.
• Зручна робота з абатментом за рахунок міцного з’єднання навіть 

при відсутності гвинта.
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ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПЛАТФОРМ 
для зміщення біологічної ширини по горизонталі і стабілізації 
кістки. Тіло імплантату розроблене таким чином, щоб забез-
печувати максимальну адаптацію до різних ділянок кістки 
вздовж імплантату.

ДИЗАЙН РІЗЬБИ В СЕРЕДНІЙ ЧАСТИНІ ІМПЛАНТАТУ (60 ГРАДУСІВ)
для збільшення площі контакту з поверхнею кістки в губчастому шарі. 
Для оптимального контакту між кісткою і імплантатом.

ДИЗАЙН РІЗЬБИ ШИЙКИ ІМПЛАНТАТУ
має квадратний профіль різьби для захисту кортикальної кістки.

ЗАОКРУГЛЕНА АПІКАЛЬНА ЧАСТИНА
забезпечує захист мембрани Шнайдера.

TRI® BONEADAPT
ДЛЯ НЕГАЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

ДИЗАЙН РІЗЬБИ В АПІКАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ (45 ГРАДУСІВ)
з загостреними краями, забезпечує негайну первинну стабільність.

ПОТРІЙНА РІЗЬБА

Різьба з трьома незалежними витками з поворотом 120 ° 
проходить по всій довжині навколо тіла імплантату і за-
кінчується вертикальною фаскою у верхній його частині. 
Потрійна різьба забезпечує крок різьблення в середньо-
му 1,8 мм за один оберт.
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ШИЙКА ІМПЛАНТАТУ
КОЛЬОРУ ЯСЕН
Імплантати Tissue level, які 
встановлюються на рівні м’яких 
тканин, мають анодовану поліровану 
шийку висотою 1.8 мм, яка забезпечує 
оптимальний естетичний ефект в 
дистальних ділянках

Макроструктура 20-40 мкм і мікроструктура 2-4 мкм поверхні є ідеальною основою для відмінної 
остеоінтеграції. Ефективність такої структури була доведена в результаті численних клінічних 
випробувань цього типу поверхні.

TISSUE LEVEL

 20-40 μm

 2-4 μm

СТРУКТ УРА ПОВЕРХНІ
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TRI® ПОВЕРХНЯ TRI SBA
ДЛЯ ПРОГНОЗОВАНОЇ ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ

Поверхня TRI® SBA (грубозерниста піскоструминна обробка і обробка кислотою) є золотим 
стандартом індустрії вже більше 20 років. Така поверхня створюється піскоструминною 
обробкою імплантату під тиском грубозернистим піском. На завершальному етапі поверхню двічі 
обробляють кислотою для досягнення середньої шороховатості.

BONE LEVEL

ПОЛІРОВАНА ШИЙКА 
ІМПЛАНТАТУ

Імплантати, які встановлюються
на рівні кістки гребеня мають

поліровану шийку 0.5 мм

SBA 
Success Rate  

98,1%*
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TRI® POD
НАДЗВИЧАЙНА ЗРУЧНІСТЬ

 
Динамометричним
ключем

Наконечником
бормашини

Вручну

Три можливості
встановлення імплантату

Нова упаковка для імплантату від компанії TRI® поєднує в собі весь нако-
пичений інженерно-технічний досвід останнього часу і інновації. Нова 
революційна концепція безконтактного вилучення забезпечує мож-
ливість виймати імплантат з контейнера безпосередньо за допомогою 
наконечника бормашини одним єдиним рухом. При цьому гарантується 
високий ступінь збереження поверхні TRI® SBA. Справжнє новаторське 
рішення, яке підніме для вас зручність роботи на новий рівень. 
Ви полюбите її з першого дотику! Виготовлено в Швейцарії.

ЛЮБОВ З
ПЕРШОГО ДОТИКУ



Сканування 
моделі  Перехідник для

направленої хірургії

Томографія

Для всіх імплантатів 
Narrow - Bone-Level - Tissue-Level 

Сканування

ОТРИМАННЯ ДАНИХ НАПРАВЛЕНА ХІРУРГІЯ ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗАННЯ CAD/CAM ПРОТЕЗУВАННЯ

√√ √ √ √

TRI®-Base з
позиціонером

√ √ √ √ √

TRI®-Base без
позиціонера

√ √ √ √

Premill

√ √ √ √ √

Multi-Unit
TRI®-Base

*

Одиночна
Коронка

Multi-
Unit Титан Циркон Інше Цементна

Фіксація
Гвинтова
Фіксація

Скан-абатмент,
рівень імплантату

Скан-абатмент та
трансфер для

відкритої ложки

Скан-абатмент,
рівень абатмента

Цифровий аналог
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ВАРІАНТИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОТОКОЛУ

TRI® ++ DIGITAL
ЦИФРОВИЙ ПРОТОКОЛ
TRI + Digital Solutions забезпечує нові стандарти, надаючи 
універсальний відкритий інтерфейс імплантату для провідних 
технологічних партнерів в ділянці цифрової стоматології. 
У поєднанні з гнучкою системою імплантатів, TRI + Digital 
пропонує різні варіанти лікування — від простого до складного 
без жодних обмежень.

ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ
ПЛАНУВАННЯ ПРИ

НАПРАВЛЕНІЙ ХІРУРГІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНІ
АБАТМЕНТИ CAD/CAM

CAD/CAM БАЛКИ ТА
МОСТИ З ГВИНТОВОЮ

ФІКСАЦІЄЮ

CAD/CAM БАЛКИ ТА
МОСТИ З ЦЕМЕНТНОЮ

ФІКСАЦІЄЮ

* Лише для імплантатів Bone-Level

РЕСТАВРАЦІЇ
ALL-ON-TRI®

ПАРТНЕРИ TRI® SOLUTIONS

+ 3D-планування & направлена хірургія
+ індивідуальні абатменти CAD
+ CAD/CAM мостоподібні протези та коронки цементної фіксації
+ CAD/CAM протези з гвинтовою фіксацією
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matrix®
ПЕРШИЙ У СВІТІ ЦИФРОВИЙ ІМПЛАНТАТ

The matrix®. Перше в світі з’єднання, розроблене спеціально для цифрових технологій, таких як CAD/CAM чи 3D друк. Ця унікальна концепція 
імплантату дає можливість планувати ортопедичну частину безпосередньо на імплантаті, без абатмента. Безмежна гнучкість дизайну, від гвинтової 
фіксації повноанатомічної CAD/CAM коронки до балки чи мостоподібної конструкції на мультиюнітах можуть бути сплановані та зафіксовані 
прямо до імплантату. Жодних обмежень кута нахилу чи показань, відсутність необхідності цементування та унікальна можливість цифрового 
планування менеджменту м’яких тканин гарантують тривалу стабільність та досконалий естетичний результат.

АБАТМЕНТ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБЕН
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TRI®-Narrow

Ø 3.2 мм Ø 3.5 мм

TRI®-Vent

Система дентальних імплантатів TRI® складається з трьох лінійок імплантатів. Всі 
лінійки імплантатів можна встановити за допомогою одного хірургічного набору. 
Просто ідеально!

Ідеальний при обмеженій
горизонтально кістці.

Імплантати Bone-Level для
всіх показань.

3.3 мм 3.75 мм 4.1 мм 4.7 мм

 Ø 3.3 мм Ø 3.75 мм  Ø 4.1 мм  Ø 4.7 мм

L 6.5 мм

L 8 мм

L 10 мм

L 11.5 мм

L 13 мм

L 16 мм

(L 11 мм)

ДІАМЕТРИ & ДОВЖИНА

Ø 4.8 мм

TRI®-Octa
Імплантати Tissue-Level для естетичних 

результатів в дистальних ділянках.

3.75 мм 4.1 мм 4.7 мм

ПОРТФОЛІО ІМПЛАНТАТІВ TRI®
ОДИН НАБІР ДЛЯ УСІХ ЛІНІЙОК
ІМПЛАНТАТІВ



15

Завдяки інноваційній технології TRI® BoneAdapt, компанія 
TRI® забезпечує розумний і агресивний дизайн імплантатів, 
який перевершує існуючі галузеві стандарти з точки 
зору первинної стабільності. Величезною перевагою 
для лікарів і пацієнтів є опція ALL-ON-TRI®, яка дає 
можливість завершити лікування в день операції, що 
дозволяє негайно підвищити рівень якості життя пацієнта.  
Дізнайтесь більше про TRI® Solutions на tri-implants.com.ua

*На основі досліджень in vitro у співпраці з University Center for Dental 
Medicine, Basel.

НЕГАЙНА СТАБІЛЬНІСТЬ.
МІЦНИЙ ЯК СКЕЛЯ.

TRI® SOLUTIONS
НЕГАЙНЕ РІШЕННЯ



Ексклюзивний представник в Україні ПП «ММплюс»
м. Львів, 79038 вул. Таджицька, 5

тел./факс: (032) 251 20 39
e-mail: info@mm-plus.com.ua 
www.tri-implants.com.ua

www.mm-plus.com.ua

Become a TRI® Follower

TRI Dental Implants Int. AG
Switzerland

Infoline: 00800 3313 3313
www.tri.swiss
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