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Даний  протокол навігаційної хірургії був  розроблений  в  співпраці  з  компанією  
3DKreaForm. Він  є повністю   сумісний   з  хірургічним  протоколом   ULTIMATE   та   
відповідає   його   основним параметрам: прогресивна     послідовність   буріння, 
гомотетична  до  дизайну  імплантатів  форма кісткового ложа, рівномірний первинний 
контакт з кісткою всієї поверхні імплантата.

Компанія 3DKreaForm займається  розробкою  програмного  забезпечення   для  
дентальної імплантаційної системи Global D.

Використання   попереднього   протоколу   навігаційної   хірургії   ULTIMATE   вимагає   
використання програмного  забезпечення  Pix  Surgery,  розробленого  компанією 
3DKreaForm. Якщо  у  Вас  немає даного  програмного  забеспечення,  будь  ласка,  
зв’яжіться  з Global D  або  їх  уповноваженим диллером.

Протокол     навігаційної    хірургії    ULTIMATE     сумісний   з   імплантатами   3.0  
всіх   довжин, імплантатами In-Kone®UNIVERSAL та PRIMO Ø 3.5 - 4 мм довжиною 
до 13 мм включно.

Перед  плануванням  хірургічного  втручання  з  використанням  навігаційного  
шаблону переконайтесь, що   пацієнт   має   можливість   адекватного   відкриття   роту   
для   роботи   з  спеціальними борами  при встановленому хірургічному шаблоні.

Протокол  навігаційної  хірурії  ULTIMATE  грунтується  на  використанні  спеціальних  
ключів  для керуванням напрямком та глибиною препарування кісткового ложа 
імплантата. Положення гільзи в тілі  навігаційного  шаблона  задається  у  відповідності  
до  довжини  імплантата,  який  планується встановити.

Загальна інформація
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Довжина L (24 мм) відповідає відстані між апексом бора та обмежувачем бора або 
імпланотввода;

Висота P відповідає відстані від платформи імплантата до зовнішньої поверхні гільзи;

Довжина Х відповідає довжині імплантата згідно каталога;

L=P+X+1
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Концепція роботи з протоколом ULTIMATE

Принцип використання довгих борів та імплантовводів
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Принцип використання довгих борів та імплантовводів

Імплантат 8.5 мм

Імплантат 11.5 мм

Імплантат 10 мм

Імплантат 13 мм

Протокол препарування кістки та встановлення імплантатів 3.0 та In-Kone® 
діам. 3.5, 4 мм та довжиною 8.5, 10, 11.5, 13 мм

Концепція роботи з протоколом ULTIMATE



Імплантат In-Kone® довжиною 6 мм має власний спеціальний протокол буріння.
Використовуються короткий препарувальний бор та довгий імплантоввод.
Стоперний ключ встановлюється на нижній нарізці довгого імплантоввода.
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Принцип використання коротких борів та імплантоввода 

Спеціальний протокол препарування кістки та встановлення імплантатів In-Kone ® 
довжиною 6 мм

Концепція роботи з протоколом ULTIMATE
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Використання імплантоввода

для  навігаційної  хірургії  використовуються  спеціальні імплантовводи для 
імплантатів In-Kone® (довгий та короткий) та 3.0. Інтегровані стопери глибин 
імплантовводів In-Kone® відповідають за встановлення імплантатів In-Kone® 
двох довжин: 8.5 мм (довгий імплантоввод) та 11.5 мм (короткий імплантоввод). 
Інтегрований стопер глибини імплантоввода 3.0 відповідає за встановлення 
імплантата 3.0 довжиною 8.5 мм. Глибина занурення імплантатів решти довжин 
регулюється розташуванням стоперного ключа на нарізках імплантовводів (див. 
малюнок вище);

у разі перевищення торку, при якому можливе введення імплантата за допомогою 
наконечника, рекомендується завершити процедуру вручну з використанням 
динамометричного ключа та адаптера обертових інструментів (див. малюнок 3);

 переконайтесь, що стоперний ключ повністю увійшов в наріз на імплантовводі 
перед його використанням.

Концепція роботи з протоколом ULTIMATE

(3) адаптер обертових інструметів 
кутового наконечника , універсальний



Бурильні ключі - це змінні інструменти, що використовуються 
для навігації бору в гільзі, розташованій в тілі навігаційного 
шаблона. Кожен бурильний ключ відповідає бору 
відповідного діаметру.

Дизайн бурильного ключа дозволяє легко використати його 
у будь-якому щелепному квадранті.

Бурильні ключі мають подвійне маркування , що відповідає 
діаметру бору, який використовується (Ø) та діаметру гільзи 
в шаблоні (Т).
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Концепція роботи з протоколом ULTIMATE

Бурильні ключі

Діаметр
гільзи

Бурильний ключ

Діаметр
бора



Набір для навігаційної хірургії ULTIMATE включає два типи борів :
 -  спеціальні довгі бори без лазерного маркування (використовуються з 

імплантатами довжиною від 8.5 до 13 мм та імплантатами 3.0)
 -  короткі бори з лазерним маркуванням (використовуються в навігаційному 

протоколі для імплантатів In-Kone® довжиною виключно 6 мм)
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Характеристики борів

Бори довгі

Бори короткі

Концепція роботи з протоколом ULTIMATE



Алгоритм використання бурильних борів відповідно до параметрів імплантата та кістки.

Ø3.5
D4

D1
D3/D2

Ø3.0
D4

D1
D3/D2

Ø4
D4

D1
D3/D2
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Опис навігаційного набору ULTIMATE

Figure 1
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Наповнення верхнього лотка

Наповнення нижнього лотка
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Опис навігаційного набору ULTIMATE



Ексклюзивний дилер в Україні

м. Чернівці
вул. Руська 245

тел./факс: 0372 529 970
тел./факс: 0372 529 951

тел./моб.: +38 099 400 32 44
        +38 098 000 32 44

м. Київ
вул. Є.Коновальця 44а 

тел./моб: +38 073 400 32 44

globald@implantiss.com

www.implantiss.com

ZI de Sacuny 
118 avenue Marcel Mérieux 
69530 Brignais
France

tél. +33 (0)4 78 56 97 00
fax +33 (0)4 78 56 01 63
www.globald.com

Partenaire de vos chirurgies
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