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Leírás

2022-ben jelent meg a 3Shape legújabb intraorális szkennere a Trios5, amely vezeték

nélküli Pod verzióben érhető el. 2023 első negyedévében (Q1) várható a MOVE verzió

bemutatása is.

A szkenner akkumulátorral működik, melynek hatótávja 15 méter, így akár rendelőn

belül másik kezelőegységhez is könnyedén átvihető. A hosszabb szkennelési idő elérése

érdekében három felerősített akkumulátor áll a felhasználó rendelkezésére. A Smart Power

Managementnek köszönhetően szkenner automatikusan alacsony energiafogyasztású

üzemmódba kapcsol, amikor nem használják, és ezáltal energiát takarít meg. Ennek előnye,

hogy minden egyes akkumulátor töltés sokkal tovább tart. Egy feltöltés akár 66 perc

folyamatos szkennelési időt biztosít. Emellett a fejben használt „instant heat” technológiának

köszönhetően a szkenner másodpercek alatt használatra kész.

Az előző Triosokhoz képest a szkenner fej is megváltozott. A tükör már nem a fejben,

hanem a szkenner belsejében található. Mivel a tükör zárt, nem juthat be por vagy

szennyeződés, és nem befolyásolhatja a szkenner optikai teljesítményét. A fej fertőtleníthető

és 100x sterilizálható. A fej belsejében lévő ablak zafír üvegből készült. Mitől nagyszerű ez

az anyag? Karcmentes és szuper gyorsan felmelegszik - így a szkenner másodpercek alatt

használatra kész. A fej magassága alacsonyabbá vált, mivel ez gyakran problémát jelentett a

hátsó fogak elérésekor.



A szkenner alkalmas kvadráns és teljes állcsont leképzésére is. Elődeihez képest újítás,

hogy nincs meghatározott szkennelési stratégia, ScanAssist segítségével a felhasználó sokkal

nagyobb szabadságot kap a szkennelésben. A ScanAssist egy olyan funkció, amely

folyamatosan optimalizálja és javítja a modellt, így jelentősen csökkenti az újbóli szkennelés

valószínűségét. Fontos különbség az eddigi Triosokhoz képest, hogy a szkennert már

egyáltalán nem szükséges kalibrálni. 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, 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 5 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. 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 fájlok PLY, DCM, STL formátumban exportálhatók.

A Trios 5 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)

Trios 5 Pod összeszerelés előtt

Trios 5 Pod használatra készen



3Shape

Trios 5

Gyártó/ forgalomba hozatal éve 3Shape/2022

Optika (leképezés elve, képfelvételi mód) Konfokális lézerszkenner
mikroszkópia/Videószekvencia

Porozás/Szín Pormentes/színes

Pontosság: gyártó/általunk mért in vitro NA / NA

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

NA / NA/ NA

Kivitel Pod, MOVE (2023 Q1-től)

Exportálható fájltípusok STL, DCM, PLY

Adattovábbítás saját felhő alapú platform

Nyílt/Zárt nyílt

Chair-side 3Shape Design Studio

Lab-side

● CAD: 3Shape Dental System
● CAM: saját faragóegysége nincs a cégnek, de

más gyártók termékeit támogatja, 3Shape
CAMbridge segítségével pedig
automatizálható a megtervezett termék
nyomtatása/faragása

Implantológia 3Shape Implant Studio: implantáció, sebészi sablon
megtervezése

Fogszabályzás
● 3Shape Ortho Analyzer: kezelés megtervezése
● 3Shape Appliance Designer: fogszabályzó

készülék készítése

Speciális tulajdonságok

● Nem szükséges kalibrálni
● Scan Assist
● Visszajelzés fénnyel és rezgéssel
● Higiénikus kialakítás - zárt tükör

● HD kép készítő funkció
● Digitális fogszín meghatározásra használható
● Automatikus műtermék eltávolítás
● Patient Specific Motion
● Teljesen fogatlan állcsont szkennelése
● Caries detektálás



Szoftveres háttér Csomagtól függően megújítandó licensz, vagy
korlátlan upgrade

Támogatás
(szerviz, oktatás)

Szerviz: hazai telefonos és online
szervizszolgálat

● Oktatás: hazánkban a Semmelweis Egyetem
Fogpótlástani Klinika és a Dental Trade Kft.
szervezésében; Európában több helyen; a cég
honlapján ingyenes online szemináriumok az
előfizetőknek

Minimum rendszerigény

Windows/Mac kompatibilitás

Dell Precision 15

Display: 15.6 inch UHD (3840 x 2400) with touch Processor: Intel®
Core™ i7-10850H Memory: 32 GB (or more) DDR4, 2933 MHz Disk:
1TB SSD (or more) Graphics card: NVIDIA® Quadro T1000 (4 GB)
Keyboard: Regional, depending on availability Operating system:
Windows 10 Pro Dim.: 13.56" x 9.072" x 0.30-0.46"; 344.4mm x
230.3mm x 7.7.-11.6mm Weight: 1.84 Kg (4.06 lbs.)

Mac-kel nem kompatibilis

Hazai disztribútor Dental-Trade Kft., Ivoclar Vivadent

Listaár 26000 USD



3Shape Trios 5

Hardver

színes

érintőképernyő

távirányító

nem élethű: 0,5 élethű: 1

nem: 0 igen:1

nem:0 igen:1

Konfiguráció
egy elérhető konfiguráció: 0

több választható konfiguráció: 1

Exportálható fájltípusok/ Digitális
munkafolyamat saját felhő alapú platform: +1

Nyílt vs. zárt
zárt: 0

nyílt: 1

Chair-side saját chairside rendszer: +1

Felhasználhatóság

Implantológia:1

Fogszabályozás:1

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

Több különböző méretű szkennerfej:1

Smile design: 1

Caries detektálás:1

Trios Share (kezelők közötti hordozhatóság):1

Nem szükséges kalibrálni:1

Trios scan assist:1

Támogatás
évenként megújítandó licensz:0

megvásárlással korlátlan támogatás:1

Infrastruktúra

szerviz

nincs szakszerviz: 0
külföldi/online szakszervíz:0,5
hazai szakszerviz:1

forgalmazó által szervezett oktatási lehetőség

nem megoldott: 0
külföldi/online: 0,5
hazai: 1

Összesen: 24 pont/26



3shape

Trios 5 Pod
Vizsgált paraméter Mért adat

Tömeg (g) 299 g

Szkennerfej méret (mm) 88 mm

Szkennelés folytonossága (megszakadások száma) NA

Szkennelés sebessége teljes fogív modellen (perc, mperc) NA


