
3 SHAPE TRIOS®
Zaskocz swoich pacjentów



Zaskocz pacjenta 
skanerem TRIOS®

3Shape TRIOS® pozwala osiągnąć więcej 
dzięki zastosowaniu ekscytujących 
narzędzi, skróceniu czasu spędzonego 
na fotelu oraz wykorzystaniu nowych 
możliwości leczenia.

TRIOS® to otwarty system o szerokich 
możliwościach integracyjnych, który 
oferuje nieograniczony zakres produkcji 
prac dentystycznych oraz redukcję 
kosztów poszczególnych etapów 
pracy. Przy wykorzystaniu potężnych 
rozwiązań informatycznych oraz regularnie 
aktualizowanego oprogramowania skaner 
TRIOS® sprawi, że Twój biznes będzie 
zawsze o krok przed konkurencją.

Dlaczego skaner
3Shape TRIOS®

✓ automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji

✓ ultra szybkie skanowanie pełnego łuku 

✓ bardzo dokładne skanowania 
    (dokładność ok. 7 μm)*

✓ funkcja kamery wewnątrzustnej

✓ cyfrowy pomiar kolorów zębów

✓ skanowanie w kolorach rzeczywistych

✓ sterowanie funkcjami za pomocą wbudowanego 
    żyroskopu - brak konieczności dotykania monitora

✓ wykonywanie skanów bez potrzeby stosowania  
    scan spray

✓ cyfrowa archiwizacja

 * Wyniki badań Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego
 ( www.3Shape.com/TRIOSaccuracy ) 



 * Wyniki badań Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego
 ( www.3Shape.com/TRIOSaccuracy ) 

Skonfiguruj swój skaner 
3Shape TRIOS

Skaner TRIOS występuje w kilku opcjach. W oparciu o potrzeby oraz o dostępny budżet 
możesz wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.

1. Skaner 2. Połączenie 3. Setup 4. Oprogramowanie

TRIOS® 4 Bezprzewodowe POD

TRIOS® 3

TRIOS® 3 Basic

Przewodowy MOVE

TRIOS® Design 
Studio

Implant Studio

Clear Aligner Studio

TRIOS Smile Design

i inne...

CART

Dostępny tylko z uchwytem 
długopisowym.

Dostępny tylko z TRIOS®3 Basic
oraz TRIOS® 3

Dostępny tylko z uchwytem 
długopisowym.



Nowe możliwości 
3Shape TRIOS®

Zapytaj nas o szczegóły!

Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49 Konstancin - Jeziorna
e-mail: denon@dental.pl , telefon 22 717 58 70 
www.dental.pl

Pracuj z najlepszymi! Jesteśmy bezpośrednim, wielokrotnie 
wyróżnionym przedstawicielem firmy 3Shape w Polsce.
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TRIOS® Patient Specific Motion
Wykorzystaj skaner do rejestracji dynamicznej 
artykulacji w czasie rzeczywistym.

TRIOS® Smile Design
Zaprojektuj nowy, piękny uśmiech i podziel się 
fotorealistycznymi wynikami ze swoim pacjentem.

TRIOS® Treatment Simulator
Pokaż pacjentowi obecne uzębienie w porównaniu
do oczekiwanych wyników leczenia ortodontycznego.

TRIOS® Patient Monitoring
Obserwuj i prezentuj zmiany zachodzące w uzębieniu. 
Udostępniaj pacjentom informacje z monitoringu 
wizualnego.

Nowy skaner 
3Shape TRIOS®4

Sztuczna inteligencja -
- technologia AI dla 
uproszczonego skanowania 
Usuwa niepotrzebne miękkie tkanki podczas 
skanowania, przez co skanowanie staje się 
łatwiejsze.

Diagnozowanie ognisk próchnicy
Pierwszy na świecie skaner wewnątrzustny 
z cyfrowym wykrywaniem możliwej próchnicy 
powierzchniowej i międzyzębowej.

Inteligentne końcówki 
robocze skanera
Nowa generacja końcówek z technologią 
natychmiastowego nagrzewania zapewnia 
gotowość do skanowania w kilka sekund,
co umożliwia wydłużenie żywotności 
baterii o 30%.


