
Ортопедичні компоненти  
з гвинтовою фіксацією 



Ортопедичні компоненти  
з гвинтовою фіксацією 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



Торк 
Величини торку для роботи з системою  
TRI® Dental Implant  System 

30N см 
при фіксації абатмента до 
імплантата 

15N см 
заглушки та компоненти 
системи формування ясен 

40N см 
максимальне значення при 
введенні імплантату 

20N см 
гвинтова реставрація на верхівці 
абатменту 



Протезування з гвинтовою фіксацією 
Універсальний абатмент з гвинтовою фіксацією  
прямий - TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa   
кутовий, з кутом 30° TRI®  Vent 
•  мостоподібний протез з гвинтовою фіксацією 
•  балкоподібний протез 



Універсальний абатмент з гвинтовою фіксацією  
прямий - TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa   
кутовий, з кутом 30° TRI®  Vent 
•  мостоподібний протез з гвинтовою фіксацією 
•  балкоподібний протез 

Протезування з гвинтовою фіксацією 



   
Допустима 
висота 
манжету  
TRI® -Vent 

1мм  
2мм  
4мм  
6мм 

Diameter  
4,5mm 

Допустима 
висота 
манжету  
TRI® -Narrow 

1мм  
2мм  
4мм 

Diameter  
4,5mm 

Дистальна 
висота  
4,7мм 

Мезіальна 
висота 
4,7мм 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Універсальний абатмент з гвинтовою фіксацією  
прямий - TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa   
кутовий, з кутом 30° TRI®  Vent 
•  мостоподібний протез з гвинтовою фіксацією 
•  балкоподібний протез 



Протезування з гвинтовою фіксацією 

15° конус • Універсальний гвинтовий абатмент - це 
однокомпонентний елемент з 
платформою діаметром 4,5 мм з 
піднятою центральною секцією, що має 
конічні стінки з кутом 15°. Платформа 
однакова для імплантатів TRI® -Vent 
та TRI® -Narrow. 

• Конус 15° дає можливість 
з’єднати імплантати, які при 
пасивному встановленні 
мають до 30° відхилення від 
паралельності. 

• Універсальний гвинтовий 
абатмент також доступний як 
STL-файл. Тому можливе 
протезування на ньому з 
застосуванням CAD-CAM. 

Вісь 

TRI® -
Narrow 

TRI® -
Vent 

Універсальний абатмент з гвинтовою фіксацією  
прямий - TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa   
кутовий, з кутом 30° TRI®  Vent 



Протезування з гвинтовою фіксацією 
Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
Абатменти для мостоподібних протезів та балок з гвинтовою фіксацією 

Не 
паралельна 
вісь? 



Протезування з гвинтовою фіксацією 
Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
Абатменти для мостоподібних протезів та балок з гвинтовою фіксацією 



Протезування з гвинтовою фіксацією 

Вісь імплантату 
15 ° 

Перпендикулярна 
лінія 0° 

Вісь 
імплантату 
5° 

Два суміжних 
імплантанти завжди 
мають дві різні осі! 
(Приклад: 15 ° та 5 °) 

Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



Протезування з гвинтовою фіксацією 

Вісь імплантата 
15° 

Перпендикулярна 
лінія 0°  
commemorated 

Вісь імплантата 
5° 

Окремо встановлені 
імплантати: 
 
Вісь імплантата = шлях 
введення 

Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



Шлях 
введення 

Перпендикулярна 
лінія 0°  
(для візуалзації) 

Вісь 
імплантата 
15° 

Вісь 
імплантата 
5° 

Шиновані імплантати : 
 
Вісь імплантата ≠ шлях 
введення 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



Протезування з гвинтовою фіксацією 

Конус 15° 

TRI® -
Narrow 

TRI® -
Vent 

Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



10° 10° 

Протезування з гвинтовою фіксацією 

Вісь 
імплантат
а 

Шлях 
введення 

Вісь 
імплантата 

Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



10° 10° 

Протезування з гвинтовою фіксацією 

Вісь 
імплантата 

Шлях 
введення 

Вісь 
імплантата 

Універсальний гвинтовий абатмент - прямий 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 



Протезування з гвинтовою фіксацією 
Абатмент з гвинтовою фіксацією – кутовий 30°, з TRI®-Friction  
TRI®-Vent 

Доступна висота 
манжети 2,5 мм 

• Гвинтові кутові абатменти складаються з двох 
компонентів і мають діаметр 4.5мм 

• Кутова платформа з кутом 30° з піднятою 
центральною секцією, що має конічні стінки 15 °. 



2,7m
m 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Абатмент з гвинтовою фіксацією – кутовий 30°, з TRI®-Friction 

GH 2.9mm 

4,7mm 

30° TV50-34-F 

Кут 30° 

4.7 mm (дистальна 
висота ) 



Протезування з гвинтовою фіксацією 
Абатмент з гвинтовою фіксацією – кутовий 18° і 30°, з TRI ® -Friction 
TRI-Vent® 

До прикладу: All-On-Four техніка з двома кутовими абатментами гвинтової фіксації 



Передумови 
• 

• 

• 

Протокол лікування “All-on-TRI” був розроблений на основі 
концепції лікування " All-on-four " від Nobel Biocare. 
Протокол лікування “All-on-four” був розроблений Nobel Biocare 
у співпраці з доктором Пауло Мало. 
Концепція лікування “All-on-four” (тут “All-on-TRI”) сьогодні 
широко використовується і загальноприйнята. Багато 
виробників імплантатів пропонують відповідні компоненти. 

Про протокол лікування 
• 

• 

• 

Відновлення зубного ряду за допомогою 4 імплантатів. 
Два імплантати на місці молярів розміщені під кутом у 30°. 
Перевагою є можливість використання довшого імплантату без 
складних процедур кісткової пластики навіть при обмеженій 
кістці. Такий підхід забезпечує негайну та стабільну підтримку 
протезної конструкції. 
Розташування імплантатів під кутом вимагає великого 
досвіду від хірурга. З цим протоколом часто використовують 
шаблон для направленої хірургії. 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
“All-on-TRI” протокол лікування 



+ Вдосконалений дизайн 
У тому числі доведені 
переваги з’єднання TRI®  
Friction та TRI® Soft Tissue 
Concept. 
 
+ За підтримки TRI+ 
Плануйте, встановлюйте 
імплантати та протезуйте ваш 
кейс “All- on-TRI” за 
допомогою інтерфейсу TRI+ з 
цифровою технологією за 
вашим вибором. артикул: 

TV50-34-F 

+ ‘All-on-TRI’ протокол  
Негайна стабільність з перевіреним 
протоколом при мінімальному обсязі 
кістки.  
+ Один розмір підходить до всього 
Для всіх існуючих трансферів, 
тимчасових та кінцевих компонентів! 

Повна сумісність з 
компонентами 
TV40. 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
TV50-30 та TV50-17 для протоколу “All-on-TRI” 



Протезування з гвинтовою 
фіксацією  
Параметри абатмента TV50-30 

• 

• 

• 

Розміри абатменту оптимізовані таким чином, щоб вони 
відповідали анатомічним умовам усіх пацієнтів.  
Це забезпечує МАКСИМАЛЬНУ ПРОСТОТУ, адже один 
єдиний компонент закриває всі клінічні ситуації, що 
суттєво полегшує роботу лікаря. 
У порівнянні з прямими гвинтовими абатментами, висота 
TV50-34-F відповідає висоті ясен (GH) 2,9 мм. 4.7mm 

2.7mm 

GH 2.9mm 

FAQ 
 

Лікар: Багато компаній мають різну висоту кутових абатментів з 
кутом 30 градусів. Чому для системи TRI достатньо одного розміру? 
 
TRI: кутові абатменти з кутом 30 градусів використовують лише в області 
молярів, а отже вимоги до естетики є обмежені. Тому дуже мала висота не 
потрібна. Якщо ясна дуже товсті (що малоймовірно у пацієнтів з адентією), 
висоту можна збільшити за допомогою балки або моста. Ми обрали 
найнижчу висоту порівняно з продукцією інших виробників, забезпечивши 
таким чином більшу гнучкість. Для прямих гвинтових абатментів існують 
більші естетичні вимоги і тому в системі TRI є різні параметри таких 
абатментів. 

TV50-30 

кут 30 
градусів 

30° 



Distal Abutment-Height 
Mesial Abutment-Height 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Параметри абатмента TV50-30 



RS-TTA 

Обидва гвинти входять 
в ціну абатмента   

Прямий траснфер: 
DTC-SRA DTRS-
SRA 
Включно з гвинтом DTRS-
SRA   

Фіксуючий гвинт - довгий 
для титанових абатментів 

Титанова основа 
з фіксуючим 

гвинтом 

Протезування з гвинтовоюіксацією 
Компоненти абатментів TV50-30 та TV50-17  



• 

• 

Внутрішній шестигранник імплантата TRI Vent повинен 
бути направлений однією з площин дистально (не до 
щічного боку як інші кутові абатменти!)   
Саме цим він відрізняється від звичайних кутових 
абатментів оскільки кут нахилу абатмента для “All-on-
TRI”  направлений медіально, тоді як нахил звичайних 
абатментів направлений лінгвально. 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Важливі інструкції з застосування - TV50-30 

Орієнтація шестигранника 



Протезування з гвинтовою фіксацією 

TTA з 
RS-TTA 

TTA з 
RS-
TTAL 

Абатменти гвинтової фіксації – тимчасове протезування  
Варіанти лікування з використанням існуючих протезів  



Негайне навантаження протезу з TTA 
(включно з довгим гвинтом RS-TTAL) 

Протезування з гвинтовою фіксацією 
Абатменти гвинтової фіксації – тимчасове протезування  
Варіанти лікування з використанням існуючих протезів  



Трансфер для 
відкритої ложки 
підходить до 
платформи прямого 
конічного 
універсального 
абатмента 

Універсальний абатмент гвинтової фіксації. Трансфер. 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 

Протезування з гвинтовою фіксацією 



TTA 
титановий 

тимчасовий 
ковпачок включно з 

гвинтом  RS-TTA 

TO40-16 
універсальний 
абатмент 
прямий 

TV40-02 
універсальний абатмент 
прямий 

IA-SRA 
конічний аналог 

абатмента 

DTC-SRA 
трансфер включно з 
гвинтом DTRS-SRA 

PCC 
пластиковий ковпачок 

для випалювання 
включно з гвинтом RS-

PCC 

TV50-30 
універсальний 
абатмент 
кутовий  30° 
з позиціонером 

TV50-30 
універсальний 
абатмент 
кутовий  30° 
з позиціонером 

TN40-02 
універсальний 
абатмент 
прямий 

Компоненти універсальних абатментів гвинтової фіксації 
TRI®-Vent, TRI®-Narrow & TRI®-
Octa  TRI®-Vent 

Прямі:  
Кутові: 
 
Протокол 

Протезування з гвинтовою фіксацією 



Універсальний абатмент гвинтової фіксації – прямий 
TRI® -Vent, TRI® -Narrow & TRI®-Octa 

Протезування з гвинтовою фіксацією 



Знімне протезування 
TRI®-Vent & TRI®-Octa 
Locator® Система атачменів для знімних протезів 



Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 

Орієнтуйтесь 
на висоту 
м’яких тканин 
у міліметрах 



Чому атачмени Locator? 
 

• низький профіль 
виступання 

• надійність 
• простота у користуванні 
• універсальність 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 
 

Знімне протезування 



Дуже низький профіль виступання 
 

• Загальна висота атачменів 
становить всього 2.5мм для 
імплантатів з внутрішнім з’єднанням 

 
• для імплантатів з зовнішнім 

шестигранником їх висота - 3.17мм 
(як на фото справа) 

 
• ідеально підходять для 

випадків з обмеженим 
міжоклюзійним простором 

TRI®-Vent & TRI®-Octa 
Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



• порівняння з кульковим абатментом (Ball 
Abutment) 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



Надійність 

• Надійність атачменів  - це менша 
кількість повторних візитів до лікаря 

• Подвійна ретенція - це фіксація матриці 
зовні та всередині абатмента для 
міцного, надійного кріплення 

• Металева матриця рухається поверх  
нейлонової вставки, зменшуючи 
зношення 

• Доведена довготривала функція 
атачменів1 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



Патриця з властивістю самоналаштування 
 

• Суттєво полегшує пацієнтам позиціонування 
та коректну посадку протезу 

 
• Унікальний дизайн допомагає легко  
направляти матрицю з нейлоновою вкладкою 
на абатмент 

 
• Мінімальне зношування компонентів 
атачмена гарантоване відсутністю 
необхідності тривалого прилаштування і 
некоректної посадки 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



Гнучкість при кутах патриці з 
різним рівнем ретенції 

• 3 рівні ретенції 
• 680g (блакитна) 
• 1360g (рожева) 
• 2265g (біла) 

• Корекція кута до 10 градусів на 

один абатмент 
 
Кутові патриці 

• 2 рівні ретенції 
• 680g (червона) і 1815g (зелена) 

• Корекція кута до 20 градусів на 
кожен абатмент 

• Немає потреби використовувати 
кутові абатменти 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



• 
• 
• 

Фіксація абатмента  
Захоплення нейлонової вставки 
Фіксація нейлонової вставки 

Абатменти Locator встановлюють з зусиллям 20-30 Ncm 
• 
• 
• 

Два варіанта ключа-ратчета 
Фіксуйте викрутку з абатментом прямо до ключа-ратчет 
Використовуйте шестигранну викрутку діаметром 1.25mm 
для ратчета разом з інструментом для фіксації абатмента 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 
 

Інструмент для встановлення та вилучення атачменів 
Універсальний інструмент для атачменів виконує три функції: 

Знімне протезування 



платформа абатмента інструмент для фіксації абатмента 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



Locator® Система атачменів для знімних протезів 
 

• інструмент для фіксації абатментів Locator має внутрішній 
шестигранник для з’єднання з ратчетом 

Знімне протезування 



вилучення нейлонової 
вставки 

фіксація  
нейлонової вставки 

TRI®-Vent & TRI®-Octa 
 
Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



відбитковий ковпачок аналог 

Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



лабораторний процес 

відбитковий 
ковпачок   
8505 

аналог абатмента 
  8530 

деталі матриці 
абатмента 8519 абатмент 

Locator    
08663 

клінічний процес 

TRI®-Vent & TRI®-Octa 
Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



TRI®-Vent & TRI®-Octa 
Locator® Система атачменів для знімних протезів 

Знімне протезування 



• Ретенційна 
вставка, біла 

• кульковий 
абатмент 

TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa   
TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 

В комплект входить: 

 
• матриця для 

кулькового абатмента 
 

Знімне протезування 



TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 

Доступна 
висота 
 
TRI® -Vent &  
TRI®-
Narrow  
2мм 
4мм 
TRI® -Octa  
1,6мм  
3мм 

Ball Profile  
2,5mm 

 
TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 

профіль прорізування 
4,5mm 

профіль прорізування 
5,1mm 

профіль 
прорізуванн
я  4,5mm 

Ball Profile  
2,5mm 

Ball Profile  
2,5mm 

Знімне протезування 



Всі вищевказані параметри однакові для лінійок 
TRI®-Vent та TRI®-Narrow. 

5mmD 4.28m
m 

TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 
TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 
 
• шийку кулькового абатмента фіксують на 1мм 

супрагінгівально. ІІ діаметр в коронковій частині 
становить 4.5mm, тоді як діаметр самої кульки 
становить 2.5mmD. 

 
• після фіксації вертикальна висота матриці (СА) над 

коронковою частиною кулькового абатмента становить 
4.28mm, а діаметр - 5.00mm. 

 
• властивість матриці обертатись на кульці абатмента 

забезпечує можливість відхилення до 28 градусів між 
імплантатами. 

Знімне протезування 



Лабораторний 
процес 

зняття відбитка фіксація кулькового 
абатмента на моделі з 

допомогою викрутки THD 

Клінічний процес 

TRI®-Vent & TRI®-Octa 
TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 

полімеризація 
металевої матриці з 

нейлоновою 
вставкою (білою) 

виготовлення 
моделі 

полімеризація металевої 
матриці з лабораторним 

ковпачком (чорним) фіксація білої 
нейлонової 

вставки 
спеціальним 
інструментом 

фіксація кулькового 
абатмента з зусиллям 
30N/cm з допомогою 

інструментів THD та TW 

Знімне протезування 



Помістіть вибраний кульковий 
абатмент на імплантат і зафіксуйте 
з зусиллям 30 Ncm з допомогою 
каліброваного ключа-ратчета 

Фіксація вставки в клініці. 
Обертайте вставку аж до 28° для створення 
відносної паралельності для налагодження 
стандартного кута введення. Заблокуйте зрізи пд 
вставкою відповідним силіконом або воском 

TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 
TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 
 
Клінічна техніка 

Знімне протезування 



TRI® Ball Abutments - кулькові абатменти 

нанесіть невелику кількість автополімера 
на вільну суху ділянку базису протеза. 
Нанесіть невелику кількість акрилу прямо 
на вставки. 
помістіть протез на вставки в ротовій 
порожнині і попросіть пацієнта легенько 
прикусити в центральній оклюзії. 
після акрилового тесту вийміть протез. 
Заповніть всі пустоти навколо вставки 
додатковим автополімерним акрилом і 
відполіруйте ділянки навколо атачменів. 

 
TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 
Знімне протезування 



Знімне протезування 
TRI® -Vent, TRI®-Narrow & TRI®-Octa 
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