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Наведені в цьому документі інструкції описують різні етапи хірургічного протоколу використання 
імплантаційної системи In-Kone®.

Цей документ ні за яких обставин не може розглядатись як правило здійснення зубної імплантації 
конкретному пацієнтові або давати право на будь-які претензії.

Застереження:
Встановлення імплантатів In-Kone® передбачає навчання дентальній імплантації та наявність не-
обхідного обладнання для проведення цієї маніпуляції.
Імплантаційна система In-Kone® використовується виключно з оригінальними компонентами та у 
відповідності до інструкцій, зазначених в цьому документі. Виробник - компанія Global D не нестиме 
відповідальність за встановлення імплантата з відхиленням від рекомендацій.

Заходи безпеки:
Перед використанням кожного компонента імплантаційної системи In-Kone® ознайомтесь з інструк-
цією на нього доступною онлайн. Зверніть, будь ласка, ретельну увагу на аспекти, що стосуються 
показів для лікування, здоров’я пацієнта, організації робочого місця, підготовленості персонала, 
якості та стерильності обладнання й інструментів.

Практична інформація:
Інструкції з використання наведені в цьому документі можуть бути скопійовані або розповсюджені 
лише за попередньою згодою компанії Global D, яка залишає за собою право змінювати технічні 
характеристики продуктів та вдосконалювати імплантологічну систему In-Kone® без попередження.
Цей посібник замінює всі попередні версії інструкцій хірургічного протоколу In-Kone®.

Вступ

In-Kone®
Посібник з хірургії
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1.	Протоколи

1. Клапоть 2. Маркувальний бор 
(1200 об/хв)

3. Пілотний бор 
(800 об/хв)

4. Фінальний бор 
(800-600 об/хв)

Швидкий старт

або

5a. Встановлення 
імплантата мікромотором 

(25 об/хв)

5b.  Встановлення 
імплантата вручну 

Max	50	N.cm

Ручна
викрутка 
(10	N.cm)

Max	70	N.cm

DCPICACI2 DCPIMCI2-1.2

DCDYN-70D*

2-етапова 
хірургія

6a. Встановлення 
імплантата з 

гвинтом заглушкою

7a. Ушивання

DCM1.2

DVCOCI
DVCOCI2
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Швидкий старт

2.	Апекально-коронарне	позиціонування	імплантата

1-етапова 
хірургія

6b. Формувач 
ясен

7b. Закриття 
клаптя

DCM1.2

 
Індивідуальне
рішення

6c. Тимчасовий    
абатмент з реставрацією

7c. Закриття 
клаптя

DCM1.2

Зусилля	15	N.cm

Найкращий клінічний результат досягається апекаль-
но-коронарним розміщенням імплантата, яке в себе 
включає: 
• Субкрестальне позиціонування плеча імплан-

тата
• Формування глибокого протетичного ложа 

перед наступним протезуванням. 
(див. сторінки 8 - 10)

Ручна	
викрутка 
(10	N.cm)
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1.	Основна	інформація

Профіль	UNIVERSAL	-	максимум	стабільності

• Текстуроване скошене плече
• Подвійна прогресивна різьба (крок 2 мм)
• Подвійне анодне травлення SA2 та 

піскоструминна обробка
• 3 спіральні самонарізні канавки
• Атравматичний апекс

Таблиця	розмірів Таблиця	розмірів

Профіль	PRIMO	-	контрольованість	встановлення

• Текстуроване скошене плече
• Проста прогресивна різьба (крок 0.6 мм)
• Подвійне анодне травлення SA2 та 

піскоструминна обробка
• 2 вертикальні самонарізні канавки
• Атравматичний апекс

Характеристики та конфігурації

Імплантаційна система In-Kone®

Довжина L

Єдине внутрішнє 
конічне з’єднання

Комфортна відстань

Ø Ø

0,5 мм 0,5 мм

L          Ø Ø 3.5 мм Ø 4 мм Ø 4.5 мм Ø 5 мм

6 мм DPINKP4L6 DPINKP4.5L6 DPINKP5L6

8.5 мм DPINKP3.5L8.5 DPINKP4L8.5 DPINKP4.5L8.5 DPINKP5L8.5

10 мм DPINKP3.5L10 DPINKP4L10 DPINKP4.5L10 DPINKP5L10

11.5 мм DPINKP3.5L11.5 DPINKP4L11.5 DPINKP4.5L11.5 DPINKP5L11.5

13 мм DPINKP3.5L13 DPINKP4L13 DPINKP4.5L13 DPINKP5L13

15 мм DPINKP3.5L15 DPINKP4L15 DPINKP4.5L15

L          Ø Ø 3.5 мм Ø 4 мм Ø 4.5 мм Ø 5 мм

6 мм DPINK4L6 DPINK4.5L6 DPINK5L6

8.5 мм DPINK3.5L8.5 DPINK4L8.5 DPINK4.5L8.5 DPINK5L8.5

10 мм DPINK3.5L10 DPINK4L10 DPINK4.5L10 DPINK5L10

11.5 мм DPINK3.5L11.5 DPINK4L11.5 DPINK4.5L11.5 DPINK5L11.5

13 мм DPINK3.5L13 DPINK4L13 DPINK4.5L13 DPINK5L13

15 мм DPINK3.5L15 DPINK4L15 DPINK4.5L15
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Принцип єдиного з’єднання

Імплантаційна система In-Kone®

Ø 3.5 мм

Ø 3.5 мм

Ø 4 мм

Ø 4 мм

Ø 4.5 мм

Ø 4.5 мм

Ø 5 мм

Ø 2.8 мм

Ø 5 мм

Всі імплантати серії In-Kone® - UNIVERSAL та PRIMO, незалежно від їх діаметру, мають єдине внутріш-
нє конічне з’єднання.

Діаметр формувача ясен (управління профілем м’яких тканин) не залежить від діаметру встановле-
ного імплантата завдяки принципу єдиного з’єднання.
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Управління профілем м’яких тканин

Формувач ясен формує профіль м’яких тканин перед наступним встановленням протетичних компонентів.

Формувач ясен діаметром 5 мм та висотою 3 мм 

Стандартний абатмент діаметром 5 мм та висотою 3 мм 

Наприклад:

код. DVCICI5H3

код. DFMLTDVCI5H3

Нотатка	1:	
Переконайтеся, що протетичні компоненти відповідають формувачу ясен завдяки наявності однакових 
закінчень кодового значення компоненту:  
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Покази

Нотатка	2: 
Формувачі ясен пропонуються високі або пласкі - у відповідності до надясеневого простору.   

“Високий”	профіль:	
• 2-етапова хірургія
• 1-етапова хірургія без ризику 

оклюзійного перенавантаження
• Асиметричний ясеневий контур
• Товстий ясеневий фенотип

“Плаский”	профіль:
• 1-етапова хірургія з тимчасовим 

мостоподібним протезом
• Симетричний ясеневий контур
• Тонкий ясеневий фенотип

Різний надясеневий простір

Високий

3.4 мм
1.4 мм

Плаский

Одинакова парадонтальна висота

Асиметричний	ясеневий контур Симетричний ясеневий контур
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2.	Субкрестальне	розміщення	імплантата

Всі імплантати серії In-Kone® мають текстуроване скошене плече. Це плече повинно бути розміщене 
на  2 мм (+/- 0.5 мм) нижче альвеолярного гребеня, щоб сприяти наростанню кортикальної кістки 
довкола платформи імплантата під час фази загоєння.

В порівнянні із звичайним розміщенням на рівні кістки субкрестальне розміщення  сприяє утворенню 
більшого об’єму м’яких тканин та стабільності периімплантних тканин в цілому.

Субкрестальне	розміщення 

 Імплантація                               
на	рівні	кістки

Субкрестальна	 
імплантація

Наростання кістки
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3.	Хірургічні	принципи	протезування	на	імплантатах

Одиночні	реставрації

Вибір діаметра формувача ясен

1 мм 1 мм Оберіть такий діаметр формувача ясен, який за-
безпечить мінімальний простір в 1 мм між краєм 
формувача ясен та апроксимальним контактом су-
сіднього зуба.

Верхня щелепа Нижня щелепа

Сегмент Середні 
розміри*, (мм) 

Формувач 
ясен Ø (мм)

Середні 
розміри*, (мм) 

Формувач 
ясен Ø (мм)

Центральний різець* 7,6-10,5 5/6.5 4,7-6,2 5

Латеральний різець* 5,3-8,3 4/5 5,3-7,0 5

Ікло 6,9-8,8 5/6.5 6,0-8,1 4/5

1-й премоляр 6,0-8,2 4/5 6,0-8,1 4/5

2-й премоляр 5,9-7,5 4/5/6.5 6,4-8,8 4/5

1-й моляр 9,7-12,7 6.5 9,7-12,5 6.5

2-й моляр 8,7-11,4 6.5 9,3-11,9 6.5

Lavergne J. Вестибуло-язичні та мезіодистальні розміри постійних зубів людини. В: 
Бюлетень та мемуари Антропологічного товариства Парижа, XIII° Серія Розділ 1 
Частина 3, 1974. стор. 351-355.

(*) Для одиночних зубів в центральному сегменті з мезіодистальним проміжком 5 
мм або менше, рекомендовано використання імплантата Ø 3.0 мм з терапевтичного 
арсеналу Global D.

Таблиця рекомендованих діаметрів формувачів ясен 
для різних зубних сегментів
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З врахуванням вестибуло-язичного або вести-
було-піднебінного простору оберіть такий ді-
аметр імплантата, щоб відстань від краю плеча 
імплантата до краю залишкової стінки кістки скла-
дала не менше 1 мм (рекомендовано 2 мм).

З врахуванням мезіодистального простору обе-
ріть такий діаметр імплантата, щоб залишалась 
мінімальна відстань 1.5 мм між стінкою імплан-
тата та періодонтальною зв’язкою сусіднього 
зуба. 

Вибір діаметра імплантата

Діаметр Імплантату (мм) Мінімальна ширина 
кісткового гребеня (мм)

Ø 3.5 5.5

Ø 4.0 6.0 

Ø 4.5 6.5 

Ø 5 7

1 - 2 мм 1 - 2 мм

1.5 мм 1.5 мм
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В апекально-коронарному напрямку 
розміщуйте імплантат на 5 мм нижче це-
ментно-емалевого з’єднання сусідніх зу-
бів з врахуваням  субкортикального по-
зиціонування    (2 мм) та пери-імплантної 
біологічної ширини (3 мм). 

Нотатка: 
У випадку сильної атрофії кістки, потріб-
но виконати її нарощення, щоб отримати 
зазначені вище умови.

Адаптуйте клапоть довкола формувача 
ясен та накладіть шов так, щоб поверх-
ня слизової оболонки знаходилась в на-
дясенній ділянці формувача ясен.

Апекально-коронарне позиціонування імплантата та вибір висоти 
формувача ясен

5 мм

Лінія швів
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Опція:	
Під час першого або другого хірургічного етапу перевірте, чи формувач ясен повністю загвинчений в 
імплантат і не створює тиск на навколишню кістку. Якщо ж кістка все таки є перешкодою повному за-
гвинчуванню формувача ясен, то потрібно скористатися опційним кортикальний буром - профілером. 
Препарування кістки над імплантатом слід виконувати зі швидкістю від 200 до 300 об/хв з центруван-
ням профілера в платформі імплантата.

DFRCINK4

використовувати зі швидкістю 
200-300 об/хв

DFRCINK6.5

Субкрестальна 
імплантація

Використання 
кортикального 

бора - профілера

Відпрофільовані 
краї кістки

Встановлення 
формувача ясен
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Вісі імплантата

Різці
Розмістіть імплантат так, щоб шахта фіксуючо-
го гвинта виходила позаду ріжучого краю різця 
майбутньої зубної реставрації.

Моляри
Розмістіть імплантат так,  щоб шахта фіксую-
чого гвинта виходила посередині окклюзійної 
поверхні майбутньої зубної реставрації.
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Множинні	реставрації

Вибір діаметра формувача ясен

Формувач ясен та міжзубний проміжок

Міжзубний проміжок та діаметр імплантату

Вибір діаметра імплантата

Міжзубний проміжок

1.5 мм 1.5 мм3 мм

Міжзубний проміжок

2 мм
Оберіть такі діаметри формувачів ясен, які 
дадуть змогу дотримуватися відстаней, зазна-
чених на малюнку.

В мезіодистальному просторі оберіть імплан-
тат такого діаметра, щоб дотриматись відста-
ней, зазначених на малюнку зліва: мінімальна 
відстань між імплантатом та сусіднім зубом - 
1.5 мм, між імплантатами - 3 мм. 

Формувач 1  
Ø (мм)

Формувач 2 
 Ø (мм)

Міжзубний 
проміжок (мм)

4.0 4.0 12

4.0 5.0 13

4.0 6.5 15

5.0 5.0 14

5.0 6.5 16

6.5 6.5 17

Імплантат 1  
Ø (мм)

Імплантат 2  
Ø (мм)

Міжзубний 
проміжок 

(мм)

3.5 3.5 13

3.5 4.0 14

3.5 4.5 14

3.5 5.0 15

4.0 4.0 14

4.0 4.5 15

4.0 5.0 15

4.5 4.5 15

4.5 5.0 16

5.0 5.0 16

1 мм 1 мм
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Апекально-коронарне позиціонування імплантата та вибір висоти 
формувача ясен

Вісі імплантатів

У вестибуло-язичному або вестибуло-піднебінному напрямку 
оберіть такий діаметр імплантата, щоб відстань від краю плеча імп-
лантата   до краю залишкової кісткової стінки складала не менше 1 
мм (рекомендовано 2 мм). 

У випадку товстої ясенної слизової (2 мм або біль-
ше) розмістіть імплантат на 2 мм нижче кісткового 
гребеня. У випадку тонкої ясеневої слизової (мен-
ше ніж 2 мм), занурте імплантат в кістку на глибину 
3 мм.

Нотатка
Виміряйте висоту кісткової пропозиції завчасно, ви-
користовуючи рентген щелепи, та оберіть належну 
довжину імплантата, враховуючи рекомендації суб-
крестального його розміщення, зазначені вище.

Оберіть формувач ясен з такою пародонтальною  
та надясенною висотою, які дозволять сформува-
ти оптимальний профіль пери-імплантних тканин, 
після чого накладіть шви вздовж лінії, зображеній 
на малюнку.

Розмістіть імплантати так, щоб шахти фіксуючих 
гвинтів виходили посередині окклюзійних повер-
хонь майбутніх зубних реставрацій.

Діаметр імплантата (мм) Мінімальна ширина 
кісткового гребеня (мм)

Ø 3.5 5.5 

Ø 4.0 6.0 

Ø 4.5 6.5 

Ø 5.0 7.0

від 1 до 2 мм

(+/- 2 мм субкрестально)

Товстий фенотип ясен

Кортикальна кістка

Лінія швів

Тонкий фенотип ясен

від 1 до 2 мм
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1.	Етап	імплантації

Протокол ultimate

UNIVERSAL та PRIMO сумісні із хірургічним протоколом ULTIMATE:
• Бори гомотетичні до форми імплантатів
• Проста селекція борів для кожного типу щільності кістки
• Кольорове маркування кожного діаметра імплантата 

Вміст набору

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6 5 6

7 8

9

Динамометричний ключ

Маркувальний бор

Довгі та короткі бори

Викрутки ручні та для кутового 
наконечника
Кісткові профілери (опція)

Слоти для опційного інструменту

Подовжувач

Піни паралельності/глибиноміри та 
відцентрова лінійка

Мінікомплект обмежувачів буріння 
(опція)

Хірургічний протокол

ХIРУРГIЧНИЙ ПРОТОКОЛ
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Маркування довжин борів

Подовжувач

Піни паралельності/глибиноміри та 
відцентрова лінійка

Мінікомплект обмежувачів буріння 
(опція)

Хірургічний протокол

15 мм
13 мм

10 мм

6 мм

0 мм

8.5 мм

11.5 мм

Наприклад:
імплантат In-Kone®, 
довжина 11.5 мм

Імплантат In-Kone®,
довжина 11.5 мм

Комфортна відстань: 0.5 мм 
(див. ст. 5)

Важливо:
Маркування на борах нанесено без 
врахування субкрестального  пози-
ціонування імплантата.
Глибина буріння, необхідна для суб-
крестального розміщення імпланта-
та, визначається хірургом з враху-
ванням біологічних параметрів місця 
імплантації.

Протокол ULTIMATE® забезпечує препарування кіст-
ки гомотетично до профілю імплантатів In-Kone® 
UNIVERSAL та PRIMO.
Використання фінальних борів меншого (-) або  
більшого (++) діаметра, відповідно до щільності 
кістки, в рівній мірі забезпечує гомотетичність кістко-
вого ложа та профілю імплантата (дивіться “модуль-
ний протокол” на сторінці 20).

Опційні обмежувачі буріння

Гомотетичний профіль

Короткий бор з 
обмежувачем 
буріння (опція)
L = 11,5 мм 

15 мм 
13 мм

10 мм

6 мм

8.5 мм

11.5 мм

Короткий бор 
без обмежувача

Обмежувачі буріння доцільно використовувати за умови плаского кісткового гребеня. В іншому ви-
падку препарування кістки виконується без обмежувачів з контролем глибини буріння згідно рівня 
вестибулярної кісткової поверхні.
Нотатка:
Обмежувачі буріння використовуються виключно з короткими борами.
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Препарування кісткового ложа імплантата

Характеристика кісткових борів 

Модульний протокол

Етапи препарування

• Поступове збільшення діаметрів борів.
• Кольорове кодування борів відповідно до діаметру імплантата.
• Індикація нижнього та верхнього діаметру бору.
• Доступність довгих та коротких борів.

Приклад протоколу встановлення імплантату ø 4.5 мм в кістку середньої щільності 

Менший діаметр 
(кістка низької 

щільності)

Більший діаметр
(кістка високої 
щільності)

Стандартний діаметр  
(кістка середньої 

щільності)
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Таблиця послідовності та швидкості буріння кісткового ложа

Імплантат Щільність 
кістки P 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9

ø	3.5	мм
Низька

Середня

Висока

ø	4	мм
Низька

Середня

Висока

ø	4.5	мм
Низька

Середня

Висока

ø	5	мм
Низька

Середня

Висока

3.0 4.0 5.0
3.5 4.5

1200 об/хв 800-600 об/хв

Відцентрова лінійка служить для пла-
нування відстані між імплантатами, 
що встановлюються поряд.

Спеціальний зонд-глибиномір  дозво-
ляє вимірювати глибину буріння кіст-
ки та товщину м’яких тканин.

Використовуйте пін паралельності  
для визначення початкової вісі та 
глибини буріння (бор Ø 2.4 мм).

DAPULTI-C DIA-ULTI

DJP
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Інструменти	для	встановлення

Динамометричний ключ

DCDYN-70D

Імплантовводи ручні  Імплантовводи для 
кутового наконечника 

Викрутки ручні

DCPIMCI2-1.2 DCPICACI2

DCPIMCI2-1.2-L DCPICACI2-L

DCM1.2

DVCOCI 

DCM1.2C

Встановлення імплантата

Подвійна стерильна упаковка    Імплантат 
+ плаский гвинт-заглушка

+

Пакування імплантата
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Встановлення	імплантата	за	допомогою	кутового	наконечника

1. Вставте імплантоввід в 
імплантат за допомогою 

кутового наконечника

2. Загвинчуйте 
імплантат дуже 
повільно допоки 

кутовий наконечник 
не зупиниться (не 
перезапускайте 

мотор)

2. Загвинчуйте 
імплантат зусиллям 
пальців витримуючи 
належну його вісь

3. Як тільки імплантат 
буде встановлений 

вилучіть імплантоввід 
вздовж вісі імплантата

3. Догвинтіть імплантат 
використовуючи 

динамометричний 
ключ

4. За потребою, 
догвинчування 

імплантата може 
бути здійснено 

динамометричним 
ключем

4. Як тільки імплантат 
буде встановлений, 
вилучіть імплантоввід 

вздовж вісі імплантата

OK	!

Макс.	 
50	N.cm

Макс.	 
70	N.cm

Встановлення	імплантата	за	допомогою	ручного	інструмента

1. Витягніть імплантат 
з пакування за 

допомогою ручного 
імплантоввода

OK	!

Макс.	 
70	N.cm
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2.	Етап	загоєння

2-етапова хірургія

1-етапова хірургія

Закрийте отвір в платформі імплантата використовуючи викрутку DCM1.2 та: 
а. Плаский гвинт-заглушку (DVCOCI, постачається з імплантатом)
або 
б. Високий гвинт-заглушку (DVCOCI2, постачається окремо)

DCM1.2

DCM1.2

DVCOCI DVCOCI2

Ручне загвинчування  
(10 N.cm)

Ручне загвинчування  
(10 N.cm)

H. 0 мм H. 2 мм

2 опції: високий / плаский

Нотатка
У разі потреби використовуйте кісткові профілери (див. стор. 14)

Лінія швів 
див. стор. 8

2 опції: високий / плаский

Гвинт заглушка

Формувач ясен
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Одиночна тимчасова реставрація

Негайне множинне навантаження

Для негайного множинного навантаження використовуються прямі та кутові 
(17° та 30°) індексовані та неіндексовані конічні абатменти, доступні з різни-
ми пародонтальними висотами.
(див. каталог «Ортопедія»).

DCM1.2

DCM1.2 DCM1.2 DPPAOF

DFMPVCIH1.5
DFMPVCIH3

 DGTIVINK4.3 DGTPAOFV

Зусилля 15 N.cm

Зусилля загвинчування  прямого 
конічного абатмента - 20 N.cm

Зусилля для пригвинчування тимчасового 
циліндричного абатмента - 15 N.cm

Тимчасові абатменти

Прямий конічний абатмент 
+ тимчасовий циліндричний абатмент

Кутовий конічний абатмент 
+ тимчасовий циліндричний абатмент

Позиціонувальний 
пін кутового конічного 

абатмента

H1.5 H3

Приклад роботи з прямим конічним абатментом
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Представлена продукція відноситься до медичних виробів I, IIa та IIb класу ризиків, позначена відміткою CE згідно з Директивою 
93/42/EEC і не підпадає під відшкодування порядком соціального забезпечення.
Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед початком роботи. За необхідності, зв’яжіться з відділом маркетингу або 
дилером Global D.
Недоступні в друкованій формі інструкції Ви можете переглянути за QR кодом або URL посиланням, які вказані на упаковці виробу. 
За необхідності інструкції можуть бути надіслані Вам на протязі 7 днів безкоштовно. Для цього зверніться з запитом за адресою 
quality@globald.com.

Догляд за інструментами:
Регулярно перевіряйте стан інструментів незалежно від виконуваної операції. Очищення та знезараження інструментів проводьте 
згідно інструкцій (доступні за посиланням http://doc-globald.com/0203D.pdf). 

DKITULTI-DRILL: лоток-органайзер ULTIMATE з  борами

DCSULTI-BOITE: лоток-органайзер ULTIMATE без вкладок

DCSULTI-INK-IE: лоток-органайзер ULTIMATE з вкладками
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