
Alkuperäiset komponentit 
sveitsiläisellä laadulla

TRI®
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Elysee Dental on ylpeä voidessaan yksinoikeudella ilmoittaa 
yhteistyöstä TRI® Dental Implantsin kanssa. TRI® Dental 
Implants on nopeasti kasvava maailmanlaajuinen digitaalis-
ten implanttiratkaisujen toimittaja. Sveitsissä suunnitellut ja 
valmistetut TRI®-hammasimplantit tarjoavat korkealaatuisia, 
innovatiivisia ja helppokäyttöisiä implanttiratkaisuja poti-
laiden hyödyksi kaikkialla maailmassa.  

Tämän yhteistyön avulla olemme sitoutuneet tarjoamaan 
sinulle korkealaatuisia hammashoitotuotteita, jotka on val- 
mistettu laboratorioissamme mittatilaustyönä jäljennöksistä 
tai skannauksista, alkuperäisten TRI®-implanttien kanssa yh-
dessä paketissa. Voimme tarjota sinulle tämän kokonaispake-
tin hintaan 400€. Tämän houkuttelevan hinnan lisäksi tar-
joamme elinikäisen takuun implanteille. 

Paketteja on tilattavissa kolmellai mplanttityypillä: TRI® - Nar-
row (Kapea), TRI® - Vent (luutaso) ja TRI® - Octa (kudostaso).

Tämän yhteistyön myötä meillä on nyt mahdollisuus toimittaa 
ratkaisujen tarjoajana “yhden luukun” implanttipaketti, joka 
on tarjolla sekä hammaslääkäreille että kirurgeille. Yksi täydel-
linen paketti koko implanttihoidolle.

Seuraavilla sivuilla haluaisin käyttää tilaisuutta kertoakseni 
sinulle hieman enemmän TRI®-hammasimplanteista ja niiden 
tarjoamista ratkaisuista. Kerron myös lisää toimitettavien pa-
kettien hinnasta ja sisällöstä. 

Oletko kiinnostunut tästä ratkaisusta? Pyydämme sinut 
ystävällisesti seuraamaan TRI®-webinaariamme. Voit myös ot-
taa yhteyttä TRI®-hammasimplanttien asiantuntijaamme 
Frank Veeniin numeroon +31 (0)6 51 29 64 13, käydä verkko-
sivustollamme: www.elysee-dental.fi tai soittaa asiakaspalve-
luumme +358 (0)400 994 661. 

Ystävällisin terveisin,

Roeland de Paepe
Tuotepäällikkö Modern Dental Europe

Sveitsiläiset implantit yhdistettynä yksilöllisiin, korkealaa
tuisiin hammasteknisiin ratkaisuihin. 

TRI® ja Elysee Dental yhdistivät voimansa
tarjotakseen sinulle kohtuulliset pakettihinnat
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Miksi TRI® on täydellinen 
implanttijärjestelmä implanttihoitoihin
TRI® on kehittänyt alusta alkaen ainutlaatuisia tuotteita ja luonut uusia käsitteitä, 
jotka muokkaavat ja vaikuttavat implanttiteollisuuteen. Jokainen TRI®-tuote  
edustaa viittä TRI®-periaatetta. 

1. Sveitsiläinen laatu
Implantit ja implanttikomponentit pakkauksineen on suunniteltu ja valm istettu 
Embrachissa, Zürichissä. Jokaisessa valmistusvaiheessa on korkean tason laatut-
arkistus, joten korkein laatu voidaan taata aina.  

2. Suorituskyky
TRI®-hammasimplanttijärjestelmä integroi neljä keskeistä teknologiaominaisuut-
ta. Jokaisen ominaisuuden tarkoituksena on tarjota maksimaalinen suorituskyky 
ja kestävä laatu hammaslääkärin käytössä. TRI® yhdistää nämä elementit TRI®  
Performance -konseptiin. 

• Korkea primääristabiliteetti kapenevan-
implantin rungon itseleikkaavan kierteen 
ansiosta 

•  Biomekaaninen osseointegraatio 
maksimaalisella luu-implantti-kontaktilla

• Kortikaalisen luun optimoitu säilyttämi- 
nen makro-kierresuunnittelun avulla

• Nopea ja luotettava osseointegraatio
•  Alan kultainen standardi turvalliseen 

osteointegraatioon yli 20 vuoden ajan
• Eniten tieteellisestä näyttöä pinta- 

tekniikan toimivuudesta maailmassa

*SBA: hiekkapuhallettu, suurirakeinen, 

kaksinkertaisesti etsattu

Pehmytkudoskonsepti
• Integroiva alustanvaihtokonsepti  

säilyttämään kristaharjanteen luuta
• Johdonmukainen pehmytkudosten 

hallinta kaikkien proteettisten kompo-
nenttien kanssa

• Homogeeninen siirtymä implantin ja 
jatkeen välillä, jotta vältetään “likataskut”

Kitka

Luukiinnitys

SBA*-pinta 

• Tukeva jatkeen istuvuus tiiviin kapenevan 
liitoksen avulla 

• Mikro-liikkeiden poistaminen implantin 
ja jatkeen välillä

• Sisäinen kuusio-ohjattu jatkeen  
paikannus 
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TRI® Performance -konsepti
4 kultaista standardia yhdessä
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3. Yksinkertaisuus
TRI®-hammasimplanttijärjestelmä koostuu kolmesta implanttilinjasta. Kaikki  
im planttityypit voidaan asettaa yhden suppean kirurgisen setin avulla. 

4. Ajattele digitaalisesti
TRI®-hammasimplantit asettavat uudet standardit TRI  Digitalin avulla yleis- 
maailmallisena implanttiratkaisuna johtaville teknologiakumppaneille digitaali-
sessa hammalääketieteessä. Yhdistettynä selkeään ja yksinkertaistetttuun im-
plantointijärjestelmään, TRI  Digital tarjoaa hoitovaihtoehtoja yksinkertaisista 
monimutkaisiin ilman rajoituksia:

3D-suunnittelu ja ohjattu implantologia
Yksilölliset jatkeet
CAD/CAM-sementoitavat kruunut ja sillat
CAD/CAM-ruuvikiinnitteiset alusrakenteet ja sillat

TRI®-Narrow

Ø 3.2 mm Ø 3.5 mm

TRI®-Vent
Ihanteellinen rajalliselle 
horisontaaliselle luulle.

Luutason implantti kaikille 
indikaatioille

3.3 mm 3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

Ø 4.8 mm

TRI®-Octa
Kudostason implantti taka-alueen 

estettistä tulosta varten.

3.75 mm 4.1 mm 4.7 mm

TRI® ratkaisukumppanit

 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)

Halkaisijat ja pituudet
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5. Kohtuullinen hinta
TRI®-implanttien normaalihinta on jopa 50% alempi kuin muissa järjestelmissä. 
Tämän yhteistyön avulla voimme tarjota sinulle kokonaispaketin sisältäen alku-
peräiset implanttikomponentit, joissa on mittatilaustyönä valmistettuja korkea-
laatuisia hammasproteettisia tuotteita, hintaan 400€. Tarjoamme alkuperäisiä ja 
laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan ja implantteille elinikäisen takuun.
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TRI® & Elysee Dental
Pakettihinnat

Tiivis yhteistyö TRI®-Dental Implantsin kanssa tarjoaa sinulle 
useita hyötyjä. 

Kliininen ja tekninen tuki

Edulliset pakettihinnat

Laajan organisaation asiantuntijat 

palveluksessanne

Ainutlaatuiset komponentit

Elinikäinen takuu

Kilpailukykyinen hinnoittelu

Varastonhallinta

Valinnanvapaus
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TRI® & Elysee Dental
Pakettihinnat

Paketti A Paketti B

Implantti
(Digitaalinen) jäljennöshetta (avoin)
(Digitaalinen) laboratorioanalogi
TRI base -jatke
Paranemisjatke
Monoliittinen kruunu

Yhteensä:   400€

Implantti
(Digitaalinen) jäljennöshetta (avoin)
(Digitaalinen) laboratorioanalogi
Yksilöllinen jatke
Paranemisjatke
Monoliittinen kruunu

Yhteensä:   500€

Lisäpalvelu:
Kerrostettuna Forma-kruununa, lisähinta 50€/yks.

Sillan väliosien hinnat:
Monoliittisen sillan väliosa   119€
Kerrostetun (Forma) sillan väliosa  179€



Elysee Dental (FI) | Mäkituvantie 9 | 01510 VANTAA | Puh. +358 (0)400 994 661 | info@elysee-dental.fi | www.elysee-dental.fi 

Trees for All N
L2
0
-W

K
19


