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Leírás 

 
A 3Shape 2019-ben megjelent legújabb intraorális szkennere a Trios4, mely Pod, Cart és MOVE 

verzióban elérhető. 2020-ban jelent meg a Trios 4 továbbfejlesztett verziója, amely már számos 

újítást tartalmaz az eredeti Trios 4-hez képest. A szkenner alkalmas kvadráns és teljes állcsont 

leképezésésre is. Wireless kialakítású, melynek köszönhetően nincs szüksége kábeles 

összeköttetésre a számítógéppel, a szkenner akkumulátorral működik 8 méteres körzetben. A 

hosszabb szkennelési idő elérése érdekében három felerősített akkumulátor áll a felhasználó 

rendelkezésére. Hosszabb használat esetén, ha mind a három akkumulátor lemerülne van lehetőség 

vezetékkel használni a szkennert, ez egy nagy újítás az eredeti Trios 4-hez képest, amely 100%-

ban wireless volt. Emellett a fejben használt „instant heat” technológiának köszönhetően a 

szkenner másodpercek alatt használatra kész. A szkenner fej is megváltozott, a markolathoz 

bajonett módon kapcsolódik, valamint csak a fejben található tükröt fűti, nem az egész fejet. Ez 

azért fontos, mert kevesebb energiát használ így a szkenner, tehát az akkumulátor is tovább bírja. 

A fej fertőteleníthető és sterilizálható. A Trios 3-hoz képest a Trios 4-et már csak 1 db kalibráló 

eszközzel forgalmazzák, csak színkalibrálásra van szükség. A szkenner képes színmeghatározásra, 

melyet a szkennelés során készített HD képekkel egészíthetünk ki. 



A Dental desktop szoftver (1.7.5.1.) élethűbb színeket képes megjeleníteni elődjeihez képest, így 

a nyálkahártya elváltozások, illetve a vér és nyálas felszínek könnyebben észrevehetők, a lenyomat 

megismételhető. Az új dental desktop szoftver algoritmusa megújult, van egy úgynevezett Denture 

Workflow, vagyis teljesen fogatlan állcsont is szkennelhető és így teljes kivehető fogpótlás is 

készíthető. Van lehetőség a fogatlan állcsont, a funkciós lenyomat, valamint a páciens régi teljes 

lemezes pótlásának szkennelésére is (copy denture).  

A Dental desktop szoftver érintőképernyőn működtethető, mely az infekciókontroll szabályainak 

megfelelően fertőtleníthető, valamint a szkennerbe épített távirányítós funkció miatt nem is 

szükséges hozzáérnünk a számítógéphez, a szkenner mozgatásával tudunk továbblépni. A Trios 4 

wireless Pod automatikusan végzi a caries detektálását szkennelés közben a TRIOS Diagnostic Aid 

alkalmazással. A lenyomat elkészítése után megjelenik egy ablak, ahol elemezhetjük 

lenyomatunkat caries diagnosztikai szempontból. Ez is újításnak számít az első Trios 4-hez képest, 

ahol a caries diagnosztikához szükséges szkennelést külön kellett elvégezni. Ez a funkció a látható 

felszíneken fluoreszcens megvilágítással, míg az approximális felszíneken átvilágításos 

technológiával működik. A szoftver mesterséges intelligenciát alkalmaz, mely folyamatosan 

tanulva eltávolítja a felesleges lágyszöveteket, vért a digitális lenyomatról. Ez rövidíti a lenyomat 

utólagos módosításához szükséges időt. 

A Windows alapú dental desktop szoftver kiegészíthető különböző alkalmazásokkal (CAD: 

3Shape Dental System, Trios 3D Orthodontics, Implant Studio), melyek protetikai, 

fogszabályozási és implantológiai felhasználáshoz kínálják különféle restaurátumok és fogászati 

eszközök tervezését. A teljesség igénye nélkül tervezhetők koronák, hidak, betétek, héjak, 

részleges lemezes fogpótlások, lenyomatkanalak, sebészi sablonok, láthatatlan fogszabályzók. A 

3Shape Communicate rendszerben a fájlok felhőn keresztül küldhetők a fogtechnikai 

laboratóriumnak, kollégának vagy akár a páciensnek is. A CAMbridge szoftver több 3D 

nyomtatóval is kompatibilis, így a munkafolyamat chairside és labside is megvalósítható. A TRIOS 

Patient Monitoring funkcióval a páciens régebbi mintáit vethetjük össze a friss szkennelési 

eredményekkel. Az összehasonlítás során a szoftver színekkel illusztrálja, hogy hol mekkora a 

változás. A Smile Design alkalmazásokkal a fogorvos a pácienssel együtt dolgozhatja ki a mosoly 

tervet, így a páciens reális képet kaphat a várható eredményről. A TRIOS Treatment Simulator 

szék melletti fogszabályozó tervezést valósít meg, így még jobban illusztrálva a páciensnek, hogy 

a kezelés végén mire számíthat. A TRIOS Patiens Specific Motion képes a páciens egyéni 



mozgáspályáit detektálni és ezt a laboratóriumba továbbítani. Így a készülő fogpótlás a páciens 

egyéni értékein keszülhet el a virtuális artikulátorban. A mozgásokat a harapásrögzítés után 

detektálhatjuk. A páciens központi záróharapásos helyzetben van, a szkenner fejet a fogak buccális 

oldalára helyezzük és megkérjük, hogy mozgassa állkapcsát: előre-hátra mozgás, oldalmozgások 

és nyitás-csukás. 

A Trios 4 wireless Pod használható hálózatosan, vagyis egy több székes rendelőben minden 

számítógépre telepíthető a Dental desktop szoftver (amennyiben egy hálózaton működnek), így 

egy adott munkafolyamatot bárhonnan meg lehet nézni, lehet javítani. A vezetéknélküli szkennert 

át lehet vinni egyik kezelőből a másikba és az külön gépeken is ugyanúgy képes működni.  

A fájlokat letölthetjük PLY, DCM, STL és 3OXZ formátumban is.  

A Trios 4 wireless Pod-ot Dell érintőképernyős laptoppal forgalmazzák (Core i7, 32 GB RAM, 

NVIDIA Quadro T1000) és a 3Shape Dental desktop szoftverrel (1.7.5.1., WIN10). 

A szkennelési stratégia a Trios 3-hoz képest nem sokat változott. A szkennelést egy moláris fog 

okkluzális felszínén kezdjük, a szkennerfejet a fogfelszíntől 0-5 mm-re tartva. A leképezés kezdetét 

és folytonosságát állandó kattanó hang jelzi. A kiindulási fogtól a teljes fogíven beszkenneljük a 

fogak rágófelszínét. Ezt követi a bukkális, majd az orális felszínek digitálizálása, mely során a fej 

a fogak felszínével 45-90 fokos szöget kell, hogy bezárjon. Harapásrögzítéskor a szkennert 

bukkálisan okklúziós síkban a moláris fogaknál pár másodpercig helyben tartjuk, majd a 

premolárisok felé mozgatjuk. Az alsó és felső fogívek lenyomatait a szoftver automatikusan 

összeilleszti, melyet hangjelzés is kísér. Ha ez nem sikerül, lehetőség van a manuális illesztésre is. 

Az okklúzió mellett dinamikus állcsontmozgások is meghatározhatók.  

  

 



 

1. ábra A szkenner kézidarabja 

 

 

  

2. ábra A szkenner és tartozékjai 
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Trios 4 wireless Pod 
Gyártó/ forgalomba hozatal éve 3Shape/2019. 

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód) Konfokális lézer technológia/Videószekvencia 

Porozás/Szín Pormentes/Színes 

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro nincs adat/12,9±1,15µm 

Szkennelési idő: gyártó/általunk mért in 
vivo kvadráns/általunk mért in vivo teljes 
állcsont 

nincs adat/ 2:13/ 3:51 

Kivitel pod, cart, MOVE 

Exportálható fájltípusok STL, DCM, PLY, 3OXZ 

Adattovábbítás 
● 3Shape Communicate: felhő alapú platform 
● 3Shape Trios Inbox: digitális lenyomatok küldése, kommunikáció 

a laborral 
● USB 2.0 high speed 

Nyílt/Zárt Nyílt 

Chair-side            
● CAD: 3Shape Trios Design Studió 
● CAM: saját faragóegysége nincs a cégnek, de más gyártók 

termékeit támogatja 

Lab-side         
● CAD: 3Shape Dental System, 3Shape CAMbridge 
● CAM: saját faragóegysége nincs a cégnek, de más gyártók 

termékeit támogatja 

Implantológia ● 3Shape Implant Studio 

Fogszabályzás • Trios 3D Orthodontics 
• Trios Treatment Simulator (chairside) 

Speciális tulajdonságok 

● akkumulátorának köszönhetően 1 órás konnektortól független 
használhatóság + vezetékkel korlátlan használhatóság 

● mesterséges intelligencia az automatikus körbevágáshoz 
● caries detektálás automatikusan  
● Denture workflow 
● Patient Specific Motion 

Szoftveres háttér Csomagtól függően megújítandó licensz, vagy korlátlan upgrade 

Támogatás 
(szerviz, oktatás) 

● Szerviz:  hazai telefonos és online külföldi  szakszervíz 
● Oktatás: hazai és külföldi tanfolyamok, online segédanyagok  

Minimum rendszerigény 32 GB ram, NVIDIA Quadro T1000, Core i7, Windows/Mac kompatibilis 

Hazai disztribútor Dental-Trade Kft., Ivoclar Vivadent 

Listaár 24.000.000. ft. 
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Trios 4 wireless Pod 

Hardver 

színes            
                                    
érintőképernyő                   
 
távirányító                          

élethű 
 
igen 
 
nem 

Konfiguráció 
 
több választható konfiguráció 
 

Exportálható fájltípusok/ Digitális 
munkafolyamat 

  
saját felhő alapú platform 
 

 Nyílt vs. zárt 
 
nyílt 
 

 
 

Chair-side 
 

saját chairside rendszer 

Felhasználhatóság 

 
Implantológia 
 
Fogszabályozás 
 
 

Speciális tulajdonságok: 

Fogszín-meghatározás:1 
 
Csonkszín-meghatározás:1 
 
Egyéni mozgáspályák detektálása:1 
 
Prepreparációs szkennelési lehetőség:1 
 
Emergencia profil szkennelés:1 
 
Csap szkennelés:1 
 

 
 



Lenyomat szkennelés:1 
 
Fogsor munkafolyamat:1 
 
Smile design: 1 
 
Caries detektálás:1 
 
Trios Patient Monitoring:1 
 
Trios Treatment Simulator:1 
 

Támogatás 
 
évenként megújítandó licensz 
 

Infrastruktúra 

szerviz 
 
külföldi/online szakszervíz 
 
forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség 
 
külföldi/online 
hazai 
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Vizsgált paraméter Mért adat 

Tömeg (g) 376 g 

Szkennerfej méret (mm) 75 mm 

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma) 1.8 

Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc) 2:34 
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In vivo idők 

  alsó felső harapás     

  
kvadráns teljes kvadráns teljes kvadráns teljes 

jobb 
teljes  
bal 

Teljes 
állcsont 
összeg 

Kvadráns 
összeg 

Átl.: 1:05 2:00 0:51 1:41 0:18 0:13 0:02 3:51 2:13 
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In vivo idők 
Csak szkennelés Utólagos módosítás 

Teljes állcsont  Kvadráns Teljes állcsont Kvadráns 
3:51 2:13 - - 
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In vitro átlag idő 

Teljes felső modell 

2:34 
 


