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zębowego



Nowe rewolucyjne stałe rozwiązanie 
umożliwiające większej liczbie pacjentów 
lepsze sposoby leczenia
Firma Nobel Biocare od ponad 50 lat jest liderem 
w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań mających na celu 
odbudowę pełnego łuku zębowego. Poprzez ciągłe rzucanie 
wyzwania istniejącym metodom leczenia dążymy do 
zwiększenia efektywności i zapewnienia większej liczbie 
pacjentów realnej możliwości skorzystania z leczenia 
implantologicznego wysokiej jakości. 

System Trefoil to przełomowe rozwiązanie w skutecznym leczeniu żuchwy. 
Dzięki zastosowaniu prefabrykowanej belki z unikalnym mechanizmem 
mocującym można dokonać regulacji w celu skompensowania wewnętrznych 
odchyleń od idealnej pozycji implantu. To nowe stałe rozwiązanie umożliwiające 
pełną odbudowę w jeden dzień.*

*Zależy od preferencji lekarza i bliskiej współpracy z technikami z pracowni protetycznej.

Belkę Trefoil dostarcza się wstępnie zmontowaną

MECHANIZM MOCUJĄCY 
oczekuje na patent



Większa liczba pacjentów 
korzysta z rozwiązań stałych

Ruchoma proteza typu
Overdenture
Lokator Locator®,

łączniki kulkowe, ERA

Ruchoma proteza typu
Overdenture

Belki

Trefoil™ Metoda leczenia 
All-on-4® 

Inne rozwiązania stałe
oparte na implantach

Niska cena / uniwersalność Wysoka cena / uniwersalność

Ruchome Stałe

Żuchwa i szczęka Żuchwa Żuchwa i szczęka

Zaoferowanie większej liczbie pacjentów lepszych sposobów 
leczenia — szersze portfolio metod leczenia przy wykorzystaniu 
rozwiązań stałych

System Trefoil oferuje skuteczne rozwiązanie stałe o wysokiej jakości większej liczbie pacjentów 
bezzębnych oraz pacjentów z wadliwym uzębieniem.

„System Trefoil odzwierciedla cel firmy Nobel Biocare — zaoferować 
większej liczbie pacjentów lepsze sposoby leczenia. Dzięki 
zwiększonej skuteczność całkiem nowa grupa pacjentów może 
skorzystać z osseointegracji”.
Dr. Kenji Higuchi, USA

Wyniki kilku badań potwierdzają, że odbudowy protetyczne wsparte 
na implantach są bardziej korzystne niż protezy tradycyjne. Korzyści 
płynące ze stosowania rozwiązań stałych mogą przewyższać koszt 
ruchomych protez stałych w przypadku wielu pacjentów, gdy 
weźmie się pod uwagę rozwiązania wsparte na implantach.

Rozwiązania stałe oferują:1

 Ϩ lepsze funkcjonowanie z większą siłą zgryzu,

 Ϩ lepszą retencję i stabilność,

 Ϩ uniknięcie niektórych problemów typowych dla rozwiązań ruchomych, w tym większej 
liczby problemów związanych z błonami śluzowymi i zużyciem komponentów.

Przy planowanym zabiegu lekarze muszą wziąć pod uwagę różnorodne preferencje 
pacjentów i okoliczności.



Przełom w wydajności pracy

Innowacja w porównaniu z konwencjonalną metodą 
leczenia, zwiększająca efektywność praktycznie na 
każdym etapie — od wytwarzania komponentów 
do uzupełnienia ostatecznego.

System Trefoil oferuje krótszy czas pracy przy fotelu oraz krótszy czas 
uzupełnienia braków zębowych w porównaniu do konwencjonalnego 
leczenia w wyniku połączenia:

 Ϩ Prefabrykowanej belki ostatecznej

 Ϩ Postępowania protetycznego

 Ϩ Akrylowego uzupełnienia protetycznego

 Ϩ Ograniczenia komponentów do odbudowy

Szacunkowy aktywny czas pracy w oparciu 
o średni czas obserwowany podczas 

przypadków klinicznych.

6
GODZIN

Protetyk stomatologiczny

Chirurg

Pracownia 
protetyczna

*Dane pochodzące z badań własnych na próbie doświadczonych lekarzy i pracowników pracowni protetycznych.



Zęby ostateczne w ciągu 
jednego dnia*

Pacjenci z implantami stomatologicznymi coraz częściej 
wymagają natychmiastowego uzupełnienia brakujących 
zębów.2,3

Aby spełnić te wymagania, stomatolodzy poszukują rozwiązań charakteryzujących 
się mniejszą liczbą zabiegów chirurgicznych, krótszym czasem leczenia, wysoką 
skutecznością, wysokim stopniem zadowolenia pacjentów oraz funkcjonalnością 
w dniu zabiegu.2,3

System Trefoil jest opłacalnym rozwiązaniem, które umożliwia natychmiastowe 
funkcjonowanie (funkcja Immediate Function). W przypadku większej liczby 
pacjentów, założenie zębów stałych i ostatecznych w dniu zabiegu 
implantologicznego* staje się możliwe.

*Zależy od preferencji lekarza i bliskiej współpracy z technikiem dentystycznym.

Zęby ostateczne  
w ciągu

1 dnia*



*Zależy od preferencji lekarza i bliskiej współpracy z technikiem dentystycznym.
Leczenie konwencjonalne: w przypadkach, w których konieczne jest przeprowadzenie przeszczepu kostnego, całkowity czas leczenia może potrwać do dziewięciu miesięcy.
Powyższe porównanie przedstawia możliwe sposoby leczenia z przybliżonymi czasami leczenia.

Krótszy czas uzupełnienia braków zębowych: 
system Trefoil umożliwia założenie protez stałych 
i ostatecznych do sześciu miesięcy wcześniej niż ma 
to miejsce w przypadku leczenia konwencjonalnego 
z wykorzystaniem protez tymczasowych.

1 dzień*

Trefoil™

Wszczepianie implantu i ostateczne 
uzupełnienie stałe podczas jednej wizyty.*

Leczenie konwencjonalne

Wszczepienie implantu: osadzenie 
implantów i protezy tymczasowej.

Osadzenie ostatecznego 
uzupełnienia stałego.

1 dzień*

3 - 6 MIESIĘCY

Proste postępowanie protetyczne





*Zależy od preferencji lekarza i bliskiej współpracy z technikiem dentystycznym.
**Dane pochodzące z badań własnych na próbie doświadczonych lekarzy i pracowników pracowni protetycznych.

Proste postępowanie protetyczne

Belka Trefoil ułatwia tworzenie ostatecznej protezy 
akrylowej i umożliwia zaoszczędzenie znacznej ilości 
czasu przez protetyków i techników dentystycznych.

Unikalny mechanizm mocujący systemu Trefoil kompensuje odchylenia 
podczas wszczepiania implantu. Zastosowanie prefabrykowanej belki 
z opcją dopasowania pasywnego pozwala na rezygnację z technologii 
CAD/CAM i ogranicza czas pracy przy fotelu.

Protetyk 
stomatologiczny

1 godzina

Chirurg

2 godziny

Pracownia 
protetyczna

3 godziny

Szacunkowy aktywny 
czas pracy w oparciu 
o średni czas 
obserwowany 
podczas przypadków 
klinicznych.**

Ograniczenie czasu pracy przy fotelu i procedur odtwórczych

Działania w ramach procedur odtwórczych ulegają uproszczeniu dzięki 
zastosowaniu prefabrykowanej belki. Doświadczony lekarz i technicy 
z pracowni protetycznej będą potrzebować około sześciu godzin 
aktywnej pracy.



Pierwsza prefabrykowana belka 
z dopasowaniem pasywnym

Pomysłowy mechanizm mocujący stanowi przełom 
w leczeniu żuchwy.

Prefabrykowana belka zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii 
w celu uzyskania naturalnego łuku żuchwy zawiera połączenia 
adaptacyjne, które kompensują poziome, pionowe i kątowe odchylenia 
od idealnego położenia implantu.

Odchylenie kątowe ±4,0° Odchylenie poziome ±0,4 mm Odchylenie pionowe ±0,5 mm



Sprawdzona wytrzymałość przy maksymalnych obciążeniach4

System Trefoil zachowuje wytrzymałość podczas zastosowania skrajnych 
warunków testujących możliwości kompensacji. W rzeczywistości badania 
pokazują, że nie ma prawie żadnej różnicy jeżeli chodzi o granicę zmęczenia 
podczas zastosowania maksymalnych parametrów konfiguracji w porównaniu 
z brakiem obciążenia.
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W sprawie mechanizmu mocującego 
złożono zgłoszenie patentowe

Każdy mechanizm posiada pięć 
samonastawnych połączeń, które 
pomagają skorygować położenie 
prefabrykowanej belki, umożliwiając 
pasywne dopasowanie protezy ostatecznej.

Pierwsza prefabrykowana belka 
z dopasowaniem pasywnym





Implant Trefoil™

Opracowany maszynowo kołnierz tkankowy w celu 
uzyskania lepszego dostępu

Platformę protetyczną umieszcza się na poziomie tkanki 
miękkiej, co umożliwia łatwy dostęp i nie narusza tkanki 
miękkiej przez cały czas pracy.

Wysoki współczynnik przeżycia implantów 
z powierzchnią TiUnite

Powierzchnia implantu TiUnite została sprawdzona  
pod kątem wysokiego współczynnika przyjęcia implantu 
i częstości występowania zapalenia wokół implantów,  
co zostało udokumentowane w oparciu o największe 
w historii badanie poświęcone jednej marce implantów.6

Połączenie stożkowe w celu uzyskania zgodności

Sprawdzona platforma połączeń stożkowych zapewnia 
zgodność z implantami Trefoil przy użyciu aktualnej  
oferty protetycznej.

Integralną częścią systemu Trefoil jest implant 
Trefoil. Łączy w sobie sprawdzoną5 budowę 
implantu z równoległymi ściankami, opracowany 
maszynowo kołnierz tkanki miękkiej oraz 
połączenie stożkowe.



Kaseta Trefoil™ PureSet

Uprządkowanie, które pomaga zaoszczędzić czas

System Trefoil wprowadza również nową wysokogatunkową kasetę 
ze stali nierdzewnej, która umożliwia zachowanie higieny na najwyższym 
poziomie. Kaseta chirurgiczna Trefoil PureSet jest przeznaczona do 
ponownego wykorzystania w środowisku klinicznym i umożliwia 
uporządkowanie komponentów, aby zaoszczędzić czas użytkownika. 
Wszystkie narzędzia są uporządkowane w czasie czyszczenia i sterylizacji.



Przypadek kliniczny:  
Odbudowa pełnego łuku żuchwy 
z wykorzystaniem systemu Trefoil

Podsumowanie przypadku klinicznego

Opis przypadku: Bezzębie żuchwy 
Pacjent: Mężczyzna w wieku 77 lat z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem 
przedsionków; przyjmuje lek Warfarin 
Sytuacja kliniczna: Wypadająca proteza dolna 
Rozwiązanie chirurgiczne: Trefoil™ 
Rozwiązanie protetyczne: Rozwiązanie protetyczne obejmuje tymczasową 
odbudowę dla szczęki i protokół Trefoil do zastosowania w żuchwie. 
Data zabiegu: 24 sierpnia 2017 r. 
Całkowity czas leczenia: 24 godziny

A/Prof. Glen Liddelow BDSc, MScD, DClinDent 
Protetyk stomatologiczny, Perth, Zachodnia Australia 
Chirurgia i Protetyka

Michael Standish CDT 
Perth, Zachodnia Australia 
Procedury laboratoryjne

Pozostały wyrostek zębodołowy w żuchwie. Panoramiczne zdjęcie rentgenowskie wykonane przed zabiegiem.

Pierwotna sytuacja kliniczna



Przygotowanie centralnego miejsca 
implantacji.

Implant centralny jest umieszczany przy 
pomocy szablonu do pozycjonowania.

Wszczepianie implantu

Implant centralny znajduje się na swoim 
miejscu.

Wszystkie trzy implanty Trefoil CC RP 
z 4,5 mm kołnierzem znajdują się na swoich 
miejscach.

Weryfikacja 
wszczepienia implantu

Łączniki do transferu oraz łącznik tymczasowy 
bez profilu wyłaniania zostają osadzone w celu 
utworzenia klucza weryfikacyjnego. Łączniki do 
transferów zostały uszczelnione żywicą 
światłoutwardzalną, aby przymocować klucz 
weryfikacyjny.

Osadzenie łączników gojących. 
Miejsce implantacji zostaje zszyte.

Wycisk w celu utworzenia 
klucza weryfikacyjnego Przygotowanie tkanki

„System Trefoil to wyjątkowa możliwość oferowana pacjentom 
bezzębnym zapewniająca niedrogie rozwiązanie wysokiej jakości”.
Dr. Glen Liddelow, Australia



Konwencjonalny wax-up i wykonanie przedlewu 
silikonowego hybrydowej protezy stałej 
akrylowej/tytanowej.

Założenie ostatecznego mostu w dniu 
zabiegu. Okluzja zostaje sprawdzona pod 
kątem równomiernego kontaktu 
i prowadzenia przedniego. Weryfikacja 
dostępu w celu wykonania czyszczenia 
i dokręcenie śrub z momentem obrotowym 
35 Ncm. Otwory dostępu są uszczelnione 
Teflonem i kompozytem.

Szczęśliwy pacjent po zabiegu.Zdjęcie rentgenowskie wykonane po zabiegu.

Ukończona proteza z wypolerowaną, 
zaokrągloną powierzchnią wklęsłą w celu 
ułatwienia czyszczenia.

Proteza ostateczna.

Procedury laboratoryjne

Przypadek kliniczny:  
Odbudowa pełnego łuku żuchwy 
z wykorzystaniem systemu Trefoil

Pełny opis przypadku klinicznego można znaleźć na stronie nobelbiocare.com/trefoil

Weryfikacja dopasowania belki Trefoil. Mechanizm kompensujący można mocować za 
pomocą spawania laserowego lub żywicy. 
Pokazana na rysunku belka zastała zamocowana 
z wykorzystaniem spawania laserowego.

Artykulację modelu z belką do łuku przeciwnego 
można dokonać w tradycyjny sposób, używając 
kęska zgryzowego na belce lub wyciętego 
szablonu protetycznego duplikatu protezy.



Powodzenie leczenia

W obecnie trwającym pięcioletnim badaniu przeprowadzonym w ośrodkach 
zlokalizowanych na czterech kontynentach zebrano już wyniki dotyczące 
współczynników przyjęcia implantów i prac protetycznych.5

To ważne badanie7 zostało rozszerzone do 110 pacjentów w celu 
zaspokojenia ich potrzeb, na prośbę lekarzy uczestniczących w badaniu.

5
lat

4
kontynenty

110
pacjentów

Dr Kenji Higuchi, 
Stany Zjednoczone

Dr Rubén Rosenberg, 
Chile

Dr Rubén Davó, 
Hiszpania

Prof. dr Massimo 
Albanese, Włochy

Dr Glen Liddelow, 
Australia



Leczenie większej liczby pacjentów 
lepszym i tańszym sposobem

W przypadku pacjentów bezzębnych oraz pacjentów z wypadającą 
protezą, ruchome rozwiązanie wsparte na implantach może zaoferować 
niższą cenę w porównaniu do protezy stałej. Jednakże większość pacjentów 
chce posiadać stałe protezy, co, jak udowodniono, znacznie poprawia 
jakość życia.8

Jak wykazano w jednym z  badań8 pacjenci chcący otrzymać protezy stałe, 
którzy w zamian otrzymali stałe protezy ruchome byli niezadowoleni 
z wyników leczenia.

W przypadku pacjentów, którzy z powodów finansowych nie mogą pozwolić 
sobie na wybrany sposób leczenia, system Trefoil oferuje szybsze i bardziej 
przystępne cenowo metody leczenia przy wykorzystaniu rozwiązań stałych.
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