
Færre komponenter giver optimeret arbejdsgang

TRI® - innovativt og brugervenligt 
schweizisk implantatsystem 



Gennem 25 år har schweiziske TRI® leveret innovative implantatløsninger til kvalitetsbevidste 
tandlæger verden over. Det enkle og brugervenlige implantatsystem har længe begejstret 
tandlæger og implantologer. Med TRI® Performance Concept integrerer TRI® 4 golden 
standards, der forenkler arbejdsgangen på klinikken og samtidig øger implantaternes 
stabilitet og præstation. TRI® Performance Concept er integreret i alle TRI®  
implantatlinier og sikrer optimale æstetiske resultater posteriort så vel som anteriort.

TRI®-Narrow

Ø 3.2 mm Ø 3.5 mm

TRI®-Vent

TRI® Implantatsystemet består af 3 implantatlinier. Alle implantatlinier kan placeres 
med et og samme kirurgisæt. Enkelt og brugervenligt.

Ideel til patienter med begrænset 
horisontal knogle.

Knogleniveau-implantat til alle 
indikationstyper.

3.3 mm 3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

Diameter & længde

Ø 4.8 mm

TRI®-Octa
Gingivaniveau-implantat med 

gingivafarvet implantatkrave til 
æstetiske løsninger posteriort.

3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

TRI®  Implantatlinier
one kit fits all

TRI® PERFORMANCE CONCEPT
4 golden standards in one 

                Ø 3.3 mm Ø 3.75 mm         Ø 4.1 mm              Ø 4.7 mm

L 6.5 mm

L 8 mm

L 10 mm

L 11.5 mm

L 13 mm

L 16 mm

(L 11 mm)
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TRI® Protetisk linie - enkelt og brugervenligt
one connection fits all

Produkt highlights

Med kun én protetisk forbindelsestype pr. implantatlinie reducerer TRI® 
antallet af komponenter til et minimum, hvilket optimerer håndterings- og 
opbevaringsbehovene i den daglige praksis. Alle TRI®  abutments benytter 
TRI® Soft Tissue Concept for at opnå avancerede æstetiske resultater.

Støbbare 
abutments

Skrueretinerede 
abutments

Gingivaformer Kugle 
abutments

Vinklede 
abutments

Lige 
abutments

Midlertidige 
abutments

TRI® Raptor 
abutments

Aftrykstoppe
TRI® tilbyder patenterede  instru- 
mentfri aftrykstoppe til aftryks-
tagning med åben eller lukket ske: 
digital eller analog.

All-on-TRI® Abutment
”All-on-TRI®” Abutmentet muliggør 
effektiv og forudsigelig behandling 
af tandløse patienter med begræn-
set knoglesubstans.

TRi®-Base
Den nyligt patenterede TRI®-Base er den første 
Ti-Base, der kan tilpasses i længde og vinkling, 
både fysisk af teknikeren og digitalt i den 
respektive CAD-software.

Aftrykstoppe til 
åben og lukket 

ske

Produkter

SOFT TISSUE CONCEPT

Integrerende platform-switch som 
hjælper med bevarelse af cestral- 
knoglen. Denne glidende overgang 
mellem abutment og implantat sikrer 
en tæt tilslutning af gingiva, hvilket 
optimerer hygiejnen omkring implan-
tatet.

FRICTION

Konisk og præcis pasform sikrer 
høj stabilitet og minimerer mikro- 
bevægelser mellem implantat og 
abutment. Frikserende hexagonformet 
forbindelse som øger rotations- og 
aksialstabiliten og minimerer risikoen 
for at skruen løsner sig. 

Biomekanisk knogletilpasning med maksi-
mal knogle-til-implantatkontakt og optim-
eret bevarelse af den kortikale knogle. Konisk 
implantatform og selvskærende gevind giver 
en høj primær stabilitet. 

Den gennemtestede og videnskabligt ander- 
kendte SBA overflade fordrer en hurtig og  
sikker  osseointegration

*SBA: Sandblæst, stor-kornet, dobbelt syre-
ætset

BONEADAPT 

SBA* SURFACE 
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Implantatpakke
til implantologer

Elysee Dental  | Oktobervej 49 | 8210 Aarhus V | T +45 73 404 404 | info@elysee-dental.dk | www.elysee-dental.dk

Attraktiv prisTre implantatlinier 

én kirurgikasette

Schweizisk

kvalitet

Gingivafarvet

implantatkrave

Attraktive 

pakkeløsninger

• Implantat
• Aftrykstop (åben)
• Replika
• Protetisk skrue
• TRI® base abutment
• Monolitisk krone
• Model

Bestil nu - betal efter endt behandling
Når du bestiller TRI® implantatpakker hos Elysee Dental, skal du først betale, når du har sat kronen på værket! 

Vi sender dig al det nødvendige materiale til behandlingen løbende efter behov, men du skal først betale, når arbejdet er 
færdigt og kronen påsat. 

Ring og hør nærmere...
Vores dentalkonsulenter, teknikere og andet tandfagligt personale er altid klar til at give gode råd og vejledning om 
behandlingsplaner og protetiske muligheder. Har du lyst til at høre mere om TRI® implantatsystemet, kan du booke et 
møde med en af vores dentalkonsulenter. Vi besøger jer gerne på klinikken eller tager et virtuelt møde, hvis I foretrækker 
det. Book mødet direkte hos din dentalkonsulent, eller på telefonnummer 73 404 404.  


