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Zorg meteen voor een 
glimlach als een PRO

T3® PRO
Conisch implantaat

ZimVie CHIRURGISCHE OPLOSSINGEN
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Er is niets symbolischer voor optimale plaatsing dan een vuurtoren in een 
donkere zee. De T3 PRO is ontworpen met een laserfocus op stabiliteit, voor 
meer controle en voorspelbaarheid. De nieuwe generatie PRO-ontwerpen van 
ZimVie vervult de rol van lichtbaken in een situatie die uiterste precisie vereist.

Stormachtige zeeën kunnen een schip snel uit de koers en in gevaarlijke 
situaties brengen, terwijl helderheid en focus toekomstige complicaties voor de 
mondgezondheid van uw patiënt voorkomen. T3 PRO helpt u bij het navigeren 
door een behandelingsplan waarop u kunt vertrouwen.

Een nieuwe generatie PRO-design...
gemaakt voor stabiliteit en 
optimale plaatsing.

Maak kennis met de T3 PRO. Stabiliteit waarop u kunt 
rekenen, prestaties waarop u kunt vertrouwen.
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Met de T3 PRO zorgt u direct voor een 
glimlach als een PRO!

Belangrijkste kenmerken van de T3 PRO

De T3 PRO is de volgende generatie van het bewezen T3- en Osseotite®-
implantaat. Net als met zijn voorganger kunt u met de T3 PRO 
langetermijnsucces en esthetische resultaten leveren. Dit geeft u het 
vertrouwen dat u aan de hoogste eisen van uw patiënten kunt voldoen: 
onmiddellijke functionaliteit, kortere behandeltijden en maximale esthetiek. 
Houd de controle over elk klinisch scenario - van routinematig tot complex. 
U kunt erop vertrouwen als op een PRO.

• Ontworpen voor directe interactie en hoge apicale stabiliteit1,23

• Optimale plaatsingservaring*

• Vroege en langdurige botondersteuning rondom het implantaat11,24

• Peri-implantaatbescherming6,11,25-28

• Certain®-verbinding compatibel met SureSeal™- en platform-
switchtechnologie

• Compatibel met bestaande Certain-boorprotocollen, -instrumenten en 
restauratieve componenten

* in vergelijking met het T3-implantaat23



4

Ontworpen voor directe interactie 
en hoge apicale stabiliteit

De T3 PRO heeft een volledig conische implantaatkern met een geleidelijk 
toenemende schroefdraaddiepte. Dit resulteert in agressievere schroefdraden 
die dieper in het bot snijden en een hoog initieel bot-tot-implantaatcontact 
(IBIC*) mogelijk maken, met name in het apicale gebied. Hierdoor kan de T3 PRO 
een hoge apicale stabiliteit leveren.

Bij voldoende primaire stabiliteit en de juiste occlusale belasting biedt de T3 PRO 
een onmiddellijke werking bij toepassingen op één tand en/of meerdere tanden.

Dwarsdoorsnede van de T3 PRO (A) 
naast een vergelijkbaar implantaat op 

botniveau (B) in een dicht-botblok 
(beide implantaten werden geplaatst 

volgens het boorprotocol van de 
fabrikant).

Implantaat A
Hoog contact tussen bot en implantaatoppervlak

Hoge apicale aangrijping

Implantaat B
Laag contact tussen bot en implantaatoppervlak

Lage apicale aangrijping

* IBIC is het oppervlak van het implantaat dat in contact komt met het bot
 op het moment van plaatsing voordat de nieuwe botvorming begint.1,23
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VOLLEDIG CONISCHE KERN 

GROTERE SCHROEFDRAADDIEPTE*

* in vergelijking met het T3-implantaat23
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Geoptimaliseerd  
Plaatsingservaring

De T3 PRO heeft een nieuw ontworpen kraag, een volledig conische 
implantaatkern en scherpe groeven voor een optimale plaatsingservaring:

• Uitstekende snijefficiëntie en verbeterd voelbaar contact tijdens het 
plaatsen*

• Zelftappend schroefdraadontwerp voor gecontroleerd inbrengen

• Ideaal koppelprofiel: lager aandraaimoment leidt geleidelijk tot een 
hoger aandraaimoment voor de plaatsing23

• Aanpassing van de plaatsingsdiepte zonder de locatie opnieuw voor te 
bereiden23

ERGONOMISCH 
KRAAGONTWERP
Aanpassing plaatsingsdiepte
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SCHERPE GROEVEN
Scherpe snijgroeven voor efficiënter 
snijden en voelbaar contact tijdens de 
plaatsing

GELEIDELIJK 
TOENEMENDE 

SCHROEFDRAADDIEPTE
Gecontroleerd inbrengen

* in vergelijking met het T3-implantaat23



8

Vroege en langdurige 
botondersteuning rondom het 
implantaat

SEM-beelden herdrukt uit Biomaterials 35 (2014) 25-35, Auteurs: Davies JE, Mendes VC, Ko JC, Ajami E., Titel van artikel: Topographic
scale-range synergy at the functional bone/implant interface, pagina 25-35, copyright (2014), met toestemming van Elsevier

De T3 PRO maakt gebruik van de zelf-ontwikkelde Osseotite-oppervlaktechnologie in 
combinatie met de kenmerken van grof-micron. De Osseotite-oppervlaktechnologie 
bestaat uit kenmerken van fijn-micron (1 tot 3 micron) over de gehele lengte van het 
implantaat, gecreëerd door een dubbelzuur geëtst (DAE) proces. Deze kenmerken zijn 
in grootte en vorm analoog aan een enkele resorptieholte die door osteoclasten wordt 
gecreëerd.2 Er is aangetoond dat de holten die door etsen met zuur worden 
veroorzaakt, de retentie van de vroege botmatrix en verschillende stadia van het 
osteogeleidingsproces ondersteunen, waaronder de bevordering van 
fibrinebloedstollingsretentie en modulatie van de trombocytenactiviteit.3,4

Het T3 PRO-implantaatlichaam heeft kenmerken van grof-micron (> 10 micron), in 
combinatie met de dubbelzuur geëtste kenmerken van fijn-micron (1 tot 3 micron). Het 
is aangetoond dat de collageenbotmatrix, die wordt uitgedrukt door osteogene cellen, 
zich om deze grof-micronstructuren wikkelt en langdurige ondersteuning biedt aan een 
volgroeide botmatrix.5

Grof-micronschaalstructuren van het implantaatoppervlak. Collageenvezels wikkelen zich om de 
driedimensionale topografische structuren van dit oppervlak.

Collageenvezels rond grove 
structuren gewikkeld

Punt van de grof-micronstructuur

IMPLANTAATLICHAAM
Kenmerken van grof-micron (> 10 micron) 
met daarop kenmerken van fijn-micron

1

2

1

1

2



9

SEM-beelden herdrukt uit Biomaterials 35 (2014) 25-35, Auteurs: Davies JE, Mendes VC, Ko JC, Ajami E., Titel van artikel: Topographic  
scale-range synergy at the functional bone/implant interface, pagina 25-35, copyright (2014), met toestemming van Elsevier

Voordelen in één oogopslag
• Moderne hybride oppervlaktopografie (grof en fijn)
• Oppervlak maakt het osseo-integratieproces11 mogelijk
• Fijn-micronoppervlak maakt de retentie van vroege botmatrix mogelijk5,28

• Grof-micronoppervlak biedt langdurige ondersteuning voor volgroeide botmatrix5,28

De fijn-micronschaalstructuren 
in het implantaatoppervlak 

ondersteunen retentie van de 
vroege botmatrix.

KRAAG VAN HET 
IMPLANTAAT
Fijn-micron (1 tot 3 micron) 
met kenmerken van 
dubbelzuur etsen

Fijn-micronstructuren

Vroege botmatrix

3

4

3

4
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Peri-implantaat- 
bescherming

De T3 PRO maakt gebruik van de zelf-ontwikkelde Osseotite-oppervlaktechnologie 
(dubbelzuur geëtst oppervlak) op het coronale aspect van het implantaat. 
Langetermijnresultaten laten zien dat het Osseotite-oppervlak geen hoger risico op 
peri-implantitis geeft dan bewerkt titanium, terwijl het behoud van gezond botniveau 
wordt ondersteund.6

Vele wereldwijde, multicentrische, klinische onderzoeken hebben succesvolle resultaten 
gedocumenteerd met implantaten met de Osseotite-oppervlaktechnologie.7-12 Humane 
histologische analyse heeft een hoog bot-tot-implantatie-contact aangetoond voor het 
Osseotite-oppervlak in vergelijking met machinaal bewerkt oppervlak.13 Klinische studies 
over Osseotite-oppervlak blijven de voordelen van toegenomen contactosteogenese 
documenteren, met name bij bot van slechte kwaliteit.14

Voordelen in één oogopslag
• Geen hoger risico op peri-implantitis dan bewerkt titanium, terwijl het behoud van 

gezond botniveau wordt ondersteund.6

• Het Osseotite-oppervlak heeft een hoog bot-tot-implantaat-contact in vergelijking 
met bewerkt oppervlak.13

Osseotite-oppervlaktechnologie 
in het coronale gedeelte van het 
implantaat helpt het botniveau te 
handhaven zonder het risico op 
peri-implantitis te verhogen.6
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Een in-vitro onderzoek liet zien dat het Osseotite-oppervlak de minste bacteriële 
adhesie van de geteste geruwde oppervlakken had.15 Deze bevinding was consistent 
met andere onderzoeken waarin meer ophoping van bacteriële biomassa en/of een 
significant hoger aantal pathogene bacteriën op oppervlakken met een gemiddelde 
ruwheid (Sa: 1,1-2,0 μm) werd gerapporteerd vergeleken met oppervlakken met een 
minimale ruwheid (Sa: 0,5-1,0 μm).16,17 Geringe bacteriële adhesie kan helpen 
bacteriële kolonisatie en vorming van biofilm te minimaliseren, factoren die het 
risico op peri-implantitis kunnen verminderen.18

Hoewel het Osseotite-oppervlak een 
vergelijkbare bacteriële hechting 
vertoont als het bewerkte 
titaniumoppervlak, blijkt uit gegevens 
over een langere termijn dat er bij de 
kraag minder verlies van crestaal bot 
is bij implantaten met Osseotite dan 
bij bewerkte oppervlakken.6

Bacteriële adhesie op bewerkte en 
andere gestructureerde oppervlakken23

Machinaal bewerkte CP Ti

TiUnite®

Laser-Lok®

Acqua™

SLA®

Bacteriële adhesie op 
Osseotite-oppervlak

Osseotite (DAE)

OsseoSpeed®

Botverlies over 5 jaar6

1,5 mm

1,0 mm

0,5 mm

0,0 mm

1,1 mm

0,6 mm

Osseotite-oppervlak

Bewerkt titanium
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Certain-verbinding die 
compatibel is met SureSeal- en 
platform-switchtechnologie

De basis van de T3 PRO blijft de unieke 
Certain-verbinding die compatibel is met 
SureSeal-technologie, wat zorgt voor een 
stabiele en strakke implantaat-/
abutmentinterface, waardoor minimale 
verplaatsing van het abutment en 
mogelijke microlekkage tot een minimum 
worden beperkt.21

Een onafhankelijk GEPT-onderzoek (gas-enhanced permeation test) 
uitgevoerd aan de Universiteit van Zürich toonde aan dat Certain-
verbindingen de beste afdichting bieden tegen gas, zoutoplossing en 
bacteriën, naast andere vlakke en conische verbindingen.22

Hoge afdichtsterkte tussen implantaat en abutment

Betere afdichtingsintegriteit dan conische en andere 
vlakke verbindingen23

Scan om te zien hoe de Certain-
verbinding zich verhoudt tot 
andere verbindingen 
https://vimeo.com/657881435

Conisch Andere vlakke 
verbindingen

Certain-verbinding
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T3 PRO implantaten zijn verkrijgbaar met een 
coronale platform-switchingfunctie. Bij de platform-
switched T3 PRO wordt de buitenrand van de 
implantaat-abutmentinterface naar binnen en van 
de buitenrand van het implantaatplatform vandaan 
verplaatst. De resulterende gemedialiseerde 
verbinding tussen het implantaat en het abutment 
biedt ondersteuning aan bindweefsel en vermindert 
verlies van crestaal bot.19 Uit röntgenologische 
langetermijnfollow-up van deze platform-switched 
tandheelkundige implantaten blijkt dat er 50% 
minder verlies van crestaal bot is dan bij niet-
platform-switched implantaten.20

T3 PRO platform-switched implantaten zijn 
verkrijgbaar in de volgende maten: 4D/3P mm, 5D/4P 
mm, 6D/5P mm

D = diameter van implantaatlichaam
P = diameter van protheseplatform

Bewezen strategie voor behoud van het botniveau:  
geïntegreerde platform-switching

Voordelen in één oogopslag
• Minder verlies van crestaal bot
• Biedt ondersteuning voor bindweefsel

Het platform van de T3 
PRO is compatibel met 

Encode® Emergence dat 
verder onderhoud van 
hard en zacht weefsel 

mogelijk maakt

Niet-platform-

switched

Platform-switched

,
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Compatibel met bestaande 
conische Certain-boorprotocollen 
en restauratieve componenten

De T3 PRO is voorzien van de Certain-aansluiting die een brede keuze 
biedt aan restauratieve componenten, van tijdelijke oplossingen tot 
cement- of schroefbevestiging, voorraad- of digitale workflow met één 
unit, verwijderbare of vaste hybride volledige boog. De T3 PRO is ook 
compatibel met bestaande Certain Surgical Instrumentation en 
Navigator®-geleide chirurgische systemen.

Encode® Emergence 
Healing Abutments

Low Profile-
abutments

Afdruk-
componenten

CAD/CAM-
abutment

GenTek™  
Ti-Bases
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OverdenSURE®-
systeem voor 
verwijderbare 
attachments

Tijdelijke 
restauraties

Certain Surgical Instrumentation en 
Navigator-systemen voor geleide chirurgie

Revalidatie-
protocollen voor 
volledige boog

Chirurgische kit Surgical InstrumentationNavigator-kit voor geleide 
chirurgie



16

Uw pad 
van digitale tandheelkunde

Met de digitale oplossingen in het ZimVie-pakket kunt u flexibel uw koers kiezen 
naar een nauwkeurig gepositioneerde, esthetisch herstelde T3 PRO. Hiermee 
beschikt u over diverse oplossingen voor chirurgische planning, volledig geleide 
plaatsing en geavanceerd ontwerp van uw restauratieve componenten.

Voer zelf de planning en het ontwerp uit, of besteed het uit aan een 
laboratorium van uw keuze of aan een van de deskundige partners van ZimVie. 
Kies voor de PRO en selecteer de gewenste aangepaste workflowopties waarmee 
u uw patiënt weer een stralende glimlach geeft!

SCANNEN
Gebruik een intraorale 
iTero™-scanner uit de Element 
Plus-serie om de 
patiëntervaring te verbeteren 
wanneer er een afdruk wordt 
gemaakt.

GELEIDEN
Implant Concierge™ is een 
webgebaseerd platform dat 
fungeert als uw Virtual 
Treatment Plan Coordinator™ 

- hier vindt u alles wat u nodig 
heeft op het gebied van 
geleide chirurgie.

PLANNEN
Het RealGUIDE™-
softwarepakket biedt alles wat 
u nodig hebt voor een 
nauwkeurige planning en een 
voorspelbare 
implantaatplaatsing.
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PLAATSEN
Haal de complexiteit en 
onnauwkeurigheden van 
volledig geleide chirurgie weg 
met behulp van het Navigator-
systeem.

HELEN EN SCANNEN
Vorm het zachte weefsel op 
natuurlijke wijze en verwerk 
de uiteindelijke restauratie 
efficiënt met het 
gebruiksvriendelijke Encode 
Emergence-afdruksysteem.

RESTAUREREN
Kies uit GenTek-
verbruiksartikelen of 
patiëntspecifieke CAD/
CAM-abutments, ontworpen 
voor de anatomie van de 
patiënt, met een natuurlijk 
uitloopprofiel door het zachte 
weefsel.

GenTekTM

ZimVie
orginele

onderdelen3-in-1
Healing Abutment, 

afdrukstift, scanbody
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Lengte

8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm

3,25 mm d T3ST3285 T3ST3210 T3ST3211 T3ST3213 T3ST3215

4 mm d T3ST485 T3ST410 T3ST411 T3ST413 T3ST415

5 mm d T3ST585 T3ST510 T3ST511 T3ST513 T3ST515

6 mm d T3ST685 T3ST610 T3ST611 T3ST613 T3ST615

Lengte

8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm

4/3 mm p T3PT4385 T3PT4310 T3PT4311 T3PT4313 T3PT4315

5/4 mm p T3PT5485 T3PT5410 T3PT5411 T3PT5413 T3PT5415

6/5 mm p T3PT6585 T3PT6510 T3PT6511 T3PT6513 T3PT6515

D = diameter van implantaatlichaam
P = diameter van protheseplatform
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Lengte

8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm

3,25 mm d T3ST3285 T3ST3210 T3ST3211 T3ST3213 T3ST3215

4 mm d T3ST485 T3ST410 T3ST411 T3ST413 T3ST415

5 mm d T3ST585 T3ST510 T3ST511 T3ST513 T3ST515

6 mm d T3ST685 T3ST610 T3ST611 T3ST613 T3ST615

Lengte

8,5 mm 10 mm 11,5 mm 13 mm 15 mm

4/3 mm p T3PT4385 T3PT4310 T3PT4311 T3PT4313 T3PT4315

5/4 mm p T3PT5485 T3PT5410 T3PT5411 T3PT5413 T3PT5415

6/5 mm p T3PT6585 T3PT6510 T3PT6511 T3PT6513 T3PT6515
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of ga naar ZimVie.com/dental

ZimVie Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Biomet 3i Belgium N.V.
Building MC Square
Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen
Belgium
Phone: 0800 503 11
ZV.BeneluxOrders@ZimVie.com

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten waarnaar in dit document wordt verwezen, eigendom van ZimVie Inc. of een gelieerde onderneming. Alle 
producten worden geproduceerd door één of meer tandheelkundige dochterondernemingen van ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) en worden verkocht en gedistribueerd 
door ZimVie Dental en zijn geautoriseerde marketingpartners. ZimVie is een geautoriseerde distributeur van iTero Products die worden vervaardigd door Align Technology, Inc. Onder andere 
Invisalign, iTero, iTero Element en het iTero-logo zijn handelsmerken en/of servicemerken van Align Technology, Inc. of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en kunnen 
zijn geregistreerd in de VS en/of andere landen. Raadpleeg het etiket en/of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en 
beschikbaarheid van producten kunnen gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen 
medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZimVie. ZV0522NL REV A 11/22 ©2022 ZimVie. Alle rechten voorbehouden.

Biomet 3i Netherlands BV
Marten Meesweg 25-G
Rotterdam 3068AV 
Netherlands
Phone: 078 62 92 800
ZV.BeneluxOrders@ZimVie.com


