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TRI®- Імплантати 
Концепція TRI® Performancе 



TRI® - Vent & TRI® - Narrow 
Поверхня SBA 

0,1mm groove 

0,5mm полірована шийка 

 
 
 
 
 
 

SBA 
Піскоструменева, 
кислотна 
обробка 
поверхні 

 
Середня шорсткість 

 
 
 
 
 
 
 

Потрійна різьба 

 
Макро різьба 
0,4mm 
Профіль 

 
 
 
 
 

Трапецієвидна  
різьба 

 
Прогресивна 
самонарізна 
різьба 



TRI®- Vent 
Три діаметри імплантату 
Шість варіантів довжини  

3.75мм 4.1мм 4.7мм 

• 6,5 мм 
• 8 мм 
• 10 мм 
• 11.5 мм 
• 13 мм 
• 16 мм 

Apex 3.16мм Apex 3.46мм Apex 4.06мм 

• 8 мм 
• 10 мм 
• 11.5 мм 
• 13 мм 
• 16 мм 



3.5мм платформа 
 
 

TRI® - Vent 
Три діаметри - Єдина ортопедична платформа 

TRI-Vent® 
Внутрішнє шестигранне з’єднання 



TRI® - Narrow 
Один діаметр імплантату 
Одна ортопедична платформа 
Три варіанти довжини 

3.3мм 

• 11.5 мм 
• 13 мм 
• 16 мм 

Apex 2.9мм 

3.2мм платформа 



Пародонтальна мембрана 

Цемент 

Мукоперіостальний шар 

Сполучнотканинний шар 

Кістка 

Епітеліальний шар 

Кератинізовані ясна 

Боріздка 

Вільні ясна 

Цементно-емалева зв’язка 

Прикріплені ясна 

TRI® - Vent & TRI® - Narrow 
Варіанти встановлення 



TRI®-Octa 
З рожевою шийкою 



      0,1мм боріздка  

Трансгінгівальна 
оброблена зона 

1,8мм  
Трансгінгівальна  
зона 

0,2мм Зовнішня фаска 

SBA 
Піскоструменева, 
кислотна обробка 
поверхні 
Середня 
шорсткість 

Мікрорізьба 
 крок 0,4mm 

Трапецієвидна 
різьба 

Потрійна різьба 

Прогресивна 
самонарізна 
різьба 

TRI®-Octa 



3.75ммD 4.1ммD 

• 8 мм 
• 10 мм 
• 11.5 мм 
• 13 мм 
• 16 мм 

Apex 3.16мм Apex 3.46мм Apex 4.06мм 

• 8 мм 
• 10 мм 
• 11.5 мм 
• 13 мм 
• 16 мм 

4.7ммD 

TRI®-Octa 



TO41M13 TV41B13 

Ідентичні тіла імплантатів 
 
• Однакова довжина 
 
• Однаковий діаметр 
 
• Однакова обробка поверхні 
 
• Однаковий дизайн різьби 

TRI®-Octa 



Пародонтальна мембрана 

Цемент 

Мукоперіост 

Сполучнотканинний шар 

Кістка 

Шар епітелію 

Кератинізовані ясна 

Боріздка 

Вільні ясна 

Цементно-емалева зв’язка 

Прикріплені ясна 

TRI® - Octa 
Варіанти встановлення 



TRI®-Vent, TRI®-Narrow, TRI®-Octa 
Встановлення імплантата 

Встановлення 
імплантата TRI-Octa з 
рожевою шийкою 
 
Dr. Ionescu, 
Румунія 



2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

Titan рожевий Titan  

• Тонкі пластини з титану розміщували під 
яснами у свинячих щелепах. 

• Знебарвлення вимірювали за 
допомогою спектрофотометра 
(Spectroshade) 

При тонких яснах (1 мм) 
зміна кольору ясен значно 
вища зі звичайним титаном 
порівняно з титаном 
анодованим у рожевий колір. 

Результат 

Наукове дослідження спільно з Prof. Hämmerle / Dr. Jung / Dr. Thoma (Університет 
Цюріха) підтвердило високий естетичний результат даної лінійки імплантатів завдяки 
значно кращим показникам просвічування порівняно з традиційною титановою шийкою. 



Врізна фаска на абатмент 45 ° 
 
Врізна фаска на імплантат 44° 
 
 
Прямий зовнішній шестигранник 
на абатменті, прямий внутрішній 
шестигранник на імплантаті 
(точне прилягання) 

Виступи по 6 кутам у верхній частині 
зовнішнього шестигранника 
забезпечують ефект фрикційного 
з’єднання  “friction effect” 

1 

TRI® Friction 
Зовнішній шестигранник з з’єднанням friction 



TRI® Friction 
Фрикційне з’єдання 

● Самозамикаючі виступи в абатменті “патриці” 

● Доступне для компонентів TRI-Vent, TRI-Narrow опційно для TRI-Octa 

● Утворює ефект фрикційного з’єднання з імплантатом 

● Абсолютно мінімізує мікро рухливість 

● Створює надміцне з’єднання імплантат-абатмент 



TRI® Friction 
Зовнішній шестигранник з ефектом фрикційного замка 



Фрикційний 
абатмент  
TV20-41-F Шестигранник 

без абатмента  
TRI-Friction   
TV10-50 

TRI® Friction 
Зовнішній шестигранник з ефектом фрикційного замка 



TRI FRICTION технологічно є 
унікальним ортопедичним 
з’єднанням концепції TRI 
Performance. 
 
Можлива похибка  
не більше 0,006 мм допомагає 
забезпечити гладке та 
високоточне прилягання 
ортопедичних компонентів 
довготривалої надійності 

Механіка найвищої точності 
З'єднання TRI-Friction забезпечує точність прилягання до 6 
тисячних міліметрів 

TRI® Friction 



Дизайн різьби 

• Різьба з трьома незалежними витками з 
поворотом 120 ° проходить по всій 
довжині навколо тіла імплантату і 
закінчується вертикальною фаскою у 
верхній його частині. 

• Потрійна різьба забезпечує крок 
різьблення в середньому 1,8 мм за 
один оборот. 

TRI-Vent® & TRI-Narrow® 

Потрійна різьба 

Виток  
1.8мм 



TRI® BoneAdapt 

Макро-дизайн  
BoneShifting® із 
квадратним профілем для 
захисту кортикальної 
кістки 
 
Дизайн різьби з ефектом 
конденсації кістки для 
ідеального прилягання до 
слизової та максимального 
збільшення площі поверхні 

Прогресуючі самонарізні 
витки різьби в нижній 
частині імплантата  

TRI®-Vent & TRI® - Narrow 
Різний дизайн витків – Безперервний потрійний виток 



TRI® BoneAdapt 

Перемикання платформи через 
зменшений діаметр платформи 
 
Горизонтальна фаска 
для зменшення деформуючого 
навантаження з боку крестальної 
кістки та створення первинної 
стабільності всі три витка різьби 
закінчуються боріздкою, тобто різьба 
є на 0,5мм меншою за платформу 
для забезпечення первинної 
стабільності при синус ліфтингу 
 
Дизайн макрорізьби з 
квадратними насічками з кроком 
0,4мм для захисту кортикальної 
кістки 

TRI®-Vent & TRI®-Narrow 
Коронкова частина 

 
платформа 3.5мм 

глибина різьби 
0,2мм 
 
 
кут 60°  



TRI® BoneAdapt 

• Трапецієвидна різьба зі 
зменшеними 
квадратними насічками 
та збільшеною глибиною 
різьби для 
конденсування кістки 

 
• Більш розвинута поверхня в 

ділянці губчастої кістки для 
оптимального контакту кістка-
імплантат 

TRI®-Vent & TRI®-Narrow 
Центральна частина - TRI-Bone Adapt 

глибина 
різьби 0,6мм 
 
 
кут 60° 



Негайна імплантація  
та одномоментний синус-ліфтинг 

Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 
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Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
та одномоментний синус-ліфтинг 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
та одномоментний синус-ліфтинг 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
та одномоментний синус-ліфтинг 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
та одномоментний синус-ліфтинг 



TRI®- Grip 
TRI®-Vent & TRI®-Narrow 
Апікальна частина - TRI-Grip 

• Прогресуюча самонарізна 
різьба в апікальній частині 
підвищеної гостроти  
забезпечує кращу первинну 
стабільність 

• Спеціально для лунок 
видалених зубів та 
ділянок аугментації 

кут 45°  

Закрита апікальна 
частина “Vent“ збирає 
кісткову стружку 

Круглий кінчик для захисту 
мембрани Шнайдера при 
синус-ліфтингу 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
 



13 mm 

Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
 



Клінічний випадок Dr. Agnes Jozsa,  Угорщина 

Негайна імплантація  
 



TRI® Performance Concept 

1. TRI® - Friction 
• Конічне з’єднання для надійної стабільності абатмента 
• Внутрішній шестигранник для направленого позиціонування абатмента 
• Мінімізація мікрощілин при перемиканні платформи 

2. TRI® - Bone Adapt 
• Різний дизайн різьби для ідеальної адаптації з кісткою 
• Прогресуюча самонарізна різьба 
• Особливий захисний дизайн в кортикальній частині 

3. TRI® - Grip 
• Потрійний крок різьби під кутом 45° 

з підвищеною гостротою для 
ідеальної первинної стабільності. 

• Круглий кінчик для захисту мембрани Шнайдера 



Матеріал 

Сплав титану Grade 5” (Ti-6Al-4V) 
• 90% Титан 
• 6% Алюміній 
• 4% Ванадій 
 
• Порівняно з комерційним чистом 

титаном, сплав Ti-6Al-4V забезпечує 
значно вищу міцність [Мал. 1] і 
демонструє прекрасну довготермінову 
прогнозовану стабільність. 

• Сплав титану має мінімальну межу 
текучості 120,000 psi (825 MPa) і 
мінімальну міцність на розрив 130,000 psi 
(895 MPa). 

* Designa.on B348 – 94 Standard Specifica.on for Titanium and Titanium Alloy 
Bars and Billets, Annual Book of ASTM Standards (American Society for Tes3ng and Materials),  
Vol 02,04, 1994 



Гладка шийка 
імплантата 
• Імплантати рівня 

кістки мають гладку 
шийку товщиною 
0,5мм в крестальній 
частині. 

Середня шороховатість 
• Все тіло імплантата обробляється 

крупнозернистим піском (200-400µ) 
перед подвійною обробкою 
кислотою. 

 

Шийка імплантата 
фарбована в колір ясен 
• Імплантати рівня м’яких 

тканин мають гладку 
шийку товщиною 1,8мм 
для оптимальних 
естетичних результатів 
при встановленні на рівні 
слизової  

Bone Level Tissue Level 

TRI®- поверхня SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 
Поверхня TRI® SBA (піскоструменева і кислотна обробка) є золотим 
стандартом індустрії вже більше 20 років. Вона утворюється шляхом 
піскоструменевої обробки поверхні імплантата частинками корунду під високим 
тиском. Після такої обробки поверхню виробу двічі обробляють кислотою для 
отримання середньої шороховатості 



Makrostruktur: 20-40µm 

Mikrostruktur: 2-4µm 

Інститут  незалежного тестування RMS (Robert Mathys Foundation), Швейцарія 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 
Технологія поверхні: TRI®-SBA “Золотий стандарт” в індустрії 



В співпраці з: 

Глибокі кратери від обробки 
крупнозернистим корундом (Al2O3), 
розмір частинок 200-400µ. Середній 
розмір кратерів 60-80µ  (дистанція від 
піку до піку). 

Значна шороховатість всередині 
кратера внаслідок подвійної обробки 
кислотою. Крупні кратери розміром 2-
5µ (відстань від піку до піку). 

Поверхня TRI®- SBA  
Для прогнозованої остеоінтеграції 
Структура поверхні 
Макроструктура 20-40µ та мікроструктура 20-40µ є ідеальною основою для прекрасної 
остеоінтеграції. Така структура доведена численними клінічними дослідженнями такого типу 
поверхні. 



• Макроструктура поверхні оксиду титану площею 20-40µ забезпечує 
ідеальну основу для прикріплення остеобластів* 

*Ac.ve osteoblasts present themselves as large (20-30 microns by measuring), clumsy,  
basophil cells with usually eccentric round nucleus (Webb and Tricker 2000). 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 



Піскоструменева обробка імплантатів корундумом (Al2O3) 
 
• Кожен імплантат обробляється індивідуально в окремому тримачі 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 



*Джерело: 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 
 
Різьба імплантатів TRI®-Vent - після обробки поверхні* 



*Source: Diener AG - Switzerland 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 
• Шороховатість і параметри поверхні TRI® - SBA* 



Найкращі показники тривалості функціонування  спостерігаються 
у імплантатів рівня м’яких тканин з поверхнею SLA (=SBA) 
Мабуть найбільш грунтовне дослідження в імплантологічній індустрії, проведене Prof. Buser щодо 
імплантатів рівня м’яких тканин з поверхнею SLA (SBA) 

Висновки: Рівень успіху 97% після 10 років функціонування у 
511 імплантатів, встановлених 303 пацієнтам 

Імплантати рівня м’яких тканин з поверхнею SLA мають значний вплив на фантастичні 
результати лікування 

Pa.ent aaer 10 years, Prof. Buser 



* Source:Quantitative and qualitative element-analysis of implant surfaces by SEM and 
EDX 

Поверхня TRI®- SBA 
Для прогнозованої остеоінтеграції 
• Дослідження BDIZ 2014-2015* 





Показання 
Практичне правило: 

Завжди обирайте найдовший імплантат найбільшого 
діаметру наскільки це можливо в даній ситуації 

Вузькі імплантати 
Показання: 
• Обмежений медіально і дистально простір між 

сусідніми зубами. 
• Обмежена ширина кістки  вестибулярно-орально  
• Уникнення кісткової пластики 

Протипоказання: 
• Заміщення одного ікла чи моляра (TRI Narrow). 

Увага: 
• Імплантати вузького діаметру дають меншу стабільність порівняно з ширшими 

імплантатами. 
• Комбінація різних імплантатів підвищує безпеку. 
• Комбінація коротких імплантатів (65 мм) з імплантатами інших параметрів 

підвищує безпеку і тривалість функціонування. 

Широкі імплантати 
Показання: 
• Всі показання при наявності достатнього 

об’єму кістки. 
• Заміщення одного ікла чи моляра. 
• Імплантати діаметром 4.7: лунки  далених 

зубів. 
Увага: 

Комбінація коротких імплантатів (6,5 мм) з 
імплантатами інших параметрів підвищує 
безпеку і тривалість функціонування. 



TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue 



= = діаметр 
формувача 
ясен 

діаметр 
трансфера 

діаметр 
абатмента 

Концепція Soft 
Tissue - однаковий 
контур та діаметр 
всіх компонентів. 

TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue 



TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue 



TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue  

вихідна ситуація направлена регенерація кістки відшарування клаптя 

Нова система імплантатів, 
надійні біоматеріали та 
інноваційні техніки для 
протезування в 
найвибагливіших ситуаціях. 

Dr. Nicos Papagiannoulis 



Використання естетичного  
формувача ясен 

TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue  

Нова система імплантатів, 
надійні біоматеріали та 
інноваційні техніки для 
протезування в 
найвибагливіших ситуаціях. 

Dr. Nicos Papagiannoulis 



TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue  

Нова система імплантатів, 
надійні біоматеріали та 
інноваційні техніки для 
протезування в 
найвибагливіших ситуаціях. 

Dr. Nicos Papagiannoulis 



TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue  

Нова система імплантатів, 
надійні біоматеріали та 
інноваційні техніки для 
протезування в 
найвибагливіших ситуаціях. 
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6mm 

діаметр  
(профіль прорізування) 
 
TRI-Vent   
3,5 мм  
5 мм 
 
TRI-Narrow   
3,5 мм 

TRI® Implants 

Естетичний формувач ясен з отворами для шовного матеріалу у верхній 
частині, що дає можливість хірургу ушивати клапоть слизової, продіваючи 
шовний через ці отвори для додаткової фіксації.  

Концепція Soft Tissue – унікальні продукти 
Формувач ясен з отворами для шовного матеріалу – 
TRI®-Vent & TRI®-Narrow 



Естетичний 
формувач ясен 
 
TVHC50-60-A  
TVHC35-60-A 
 
TNHC35-60-A 
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Case by Dr. Spinato - 
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TV10-EHA-70 TV10-EHA-50 
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TV10-EHA-50 вигляд збоку 

5mm 

7mm 

TV10-EHA-70 

5mm 

10° 

4,4mm  
 

3° 

 
 

4mm 
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• один продукт – два варіанти використання 
 



ділянка абатмента - з 
непаралельними боріздками 
для кращого захисту від 
прокручування 

 
 
ділянка формувача - анатомічної 
форми 
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• один продукт – два варіанти використання 

• формувач ясен та тимчасовий абатмент 

• матеріал: PEEK  (поліетеретеркетон) 

• рекомендовано до 90 днів використання 
 

 



• Матеріал: PEEK  
(Polyetheretherketon) 

• рекомендовано до 90 
днів використання 

 
Матеріал PEEK 
легко обробляється 
полірувальними 
інструментами 
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• один продукт – два варіанти використання 

Виключно як формувач ясен 



Овальна 
лунка після 
видалення. 

Овальний 
формувач 
ясен. 

Овальна лунка 
з стандартним 
круглим 
формувачем. 

TRI® Implants 
Концепція Soft Tissue – унікальні продукти 
Естетичний абатмент з формувачем ясен – TRI®-Vent 
 
• анатомічне та естетичне форумвання ясен – природній зуб не є ідеально 

круглої форми. 



TRI®- Vent & TRI®- Narrow 
Концепція Soft Tissue – унікальні продукти 
Заглушка для синус-ліфтингу – TRI®-Vent & TRI®-Narrow 

стандартна заглушка 

діаметр 3.5 мм 

хіругічна заглушка для 
синус-ліфтингу 

діаметр 5 мм 



Хірургічна заглушка для синус-ліфтингу 
 
• для уникнення ненавмисного 

провалювання в верхньощелепову пазуху. 
 
• для використання як замка-стопора 

при тонкому біотипі 
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Хірургічна заглушка для синус-ліфтингу 
артикул: TVSCS-SL 
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TRI®- Vent & TRI®- Narrow 
Унікальні продукти 
З каталогу продукції 



TRI® - Vent & TRI® - Narrow 
Унікальні продукти 
З каталогу продукції 
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