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TSK 2.0 
Нова систематизована система свердл 
відносно діаметру імплантата 

Лінійка свердл для 
твердої кістки 

Номер для визначення 
діаметру імплантата 



TSK 2.0 
Хірургічний протокол крок за кроком 



TRI® ІМПЛАНТОВОДИ 



TSK 2.0 
Новий систематичний підхід з кольоровим 
кодуванням для імплантоводів 

✓ лінійки Narrow – Vent – Octa 
✓ клік-ретенція з технологією Ruby 
✓ коротка та довга версія 
✓ можливість встановлення вручну, 

наконечником чи ключем Ratchet 



Індикатори глибини 
Завжди переконуйтесь, що імплантовод повністю вставлений в 
імплантат (синя лінія), перш ніж виймати його з упакування TRI® Pod. 

Рівень 
кістки 

3mm 

3mm 

6 mm до рівня кістки 

3 mm до рівня кістки 

Фіксація в імплантат 



Клік-ретенція Ruby 

100% безпечне  
з’єднання з імплантатом 

Кольорове 
кодування 

Індикатор глибини - 6мм до рівня кістки 

Індикатор глибини - 3мм до рівня кістки 
 
 
Інструмент повністю  
вставлений в імплантат 



TRI® TigerDrills  
 

СВЕРДЛА 
гострі, як ікло тигра 



16 мм 

13 мм 

11.5 мм 

10 мм 
 

8 мм 

6.5 мм 

1 мм 

:z 



TRI® RatchAdapt 
 

АДАПТЕР 
для ключа-

ратчета 





Універсальна клік-фіксація для 
простоти використання 



Імплантовод Викрутка для 
наконечника 

Мітчик 



TRI® CleanTray 
 

Бокс-касета для 
інструментів 



Затверджено для автоматизованих установок 
очищення та дезінфекції. 



TRI® WashTray 
Затверджено для автоматизованих  
установок очищення та дезінфекції. 

• Затверджено для автоматичного 
очищення та дезинфекції. 

• Увага: Не застосовується до 
обмежувачів свердла, ратчета та 
адаптера для ратчета. 

• Перегляньте інструкцію для 
отримання детальної інформації. 



TRI® Pod 
Винайдено заново. 



TRI® Pod 
Розпакування 



Фіксація імплантовода 

Переконайтеся, що 
імплантовод повністю 
вставлений в імплантат, 
перш ніж виймати його з 
TRI® Pod (імплантовод 
вставляється до першої 
горизонтальної лінії). 



E-Labelling Services 
www.online-ifu.com/TRI 

Hardware and software requirements: 
- Computer running either of the following internet browsers: Microsoft 
Internet 

       

http://www.online-ifu.com/TRI


TSK 2.0 
Хірургічні інструменти 



TSK 2.0 
Хірургічні інструменти 



Вміст хірургічного набору TSK 
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