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Acti-Lock®

concept

Імплантат 3.0 має двокомпонентну розбірну конструкцію 
та шорстке скошене плече. Розроблений для  встанов-
лення у вузьких щелепних сегментах малих різців з метою 
оптимального використання кісткової пропозиції вузького  
альвеолярного гребеня. 
Система з’єднання ортопедичних компонентів з   імплан-
татом базується на інноваційному ефекті 
Acti-Lock® Concept, що забезпечує стабільне і герметич-
не з’єднання компонентів конструкції. З’єднання Acti-Lock® 
комфортне й зручне для використання та цілком атрав-
матичне для  пацієнта. Конструкція легко активується та 
роз’єднується з використанням спеціального активатора. 
Зовнішній профіль імплантата має прогресивну подвійну 
різьбу, що забезпечує його швидке введення та стабіль-
ність. Імплантат особливо ефективний у випадках імплан-
тації в післяекстраційну лунку при потребі негайного наван-
таження.

Acti-Lock®

concept

Поверхня SA²     

2 μm 

Протестована 
механіка  

ISO 14801

5°

2.4 мм

1.8 мм

Ергономічна 
протетика 

Хірургічний протокол     
ULTIMATE 

Ультратонкий 
імплантат 3.0  

Конус Морзе                                         
з кутом 5° 



Ортопедичний арсенал імпантаційної системи 3.0

Імплантати 3.0 оснащені системою інноваційного з’єднання Acti-Lock® Concept, яка забезпечує фіксацію абатмента 
в імплантаті без використання фіксуючого гвинта. Сила з’єднання абатмента генерується активуючим інструментом - 
активатором за прикладом лещат. Активація загвинчуванням поступово збільшує компресивну силу контактуючих поверхонь 
конусного з’єднання і досягає їх повного контакту при силі обертового моменту в 15 N.cм. Дане з’єднаня забезпечує механічну 
стійкість і абактеріальний інтерфейс абатмента й імплантата, зумовлює довготривалу стабільність периімплантних тканин.

Ортопедичний арсенал імплантаційної системи 3.0 представлений 
тонкими прямими та кутовими абатментами, що використовуються для 
цементної фіксації одиночних реставрацій. 

Хірургічний набір ULTIMATE

Для встанвлення імплантатів 3.0 спеціально розроблений хірургічний набір 
Implant 3.0. 
Імплантати 3.0 можуть бути встановлені хірургічним набором ULTIMATE із 
застосуванням додаткових інструментів із хірургічного набору Implant 3.0. 

(Більше інформації на ст. 22 та ст. 30 )

Таблиця розмірів

L Ø Ø 3 мм

8.5 мм DPTZ3.0L8.5

10 мм DPTZ3.0L10

11.5 мм DPTZ3.0L11.5

13 мм DPTZ3.0L13

Пакування 

• Подвійна стерильна упаковка
• Потрійне маркування для відслідковування продукту
• Відсутність утримувача імплантата 
• Гвинт-заглушка та формувач ясен постачаються окремо

1 - Позиціонування  
     абатмента 3 - Активація 

     15 N. см. 
2 - Встановлення
     активатора

4 - Активована
     конструкція 

Гвинт-заглушка

DVCOTZH0 DVCOTZH2

плаский високий



Хірургічний набір 3.0 

Опис

Хірургічний набір 3.0 спеціально розроблений для вста-
новлення ультратонких імплантатів діаметром 3 мм. 

Хірургічний набір 3.0 є простим, інтуїтивно зрозу-
мілим та легко поєднуваним з хірургічним набором 
ULTIMATE.   

Послідовність буріння гомотетичних до форми імланта-
тів отворів забезпечує тісний контакт кістки з поверхнею 
імплантата сприяючи високій первинній стабільнос-
ті та рівномірному розподілу навантаження імплантата 
на кістку.



Нове покоління хірургічних борів
Розроблені на основі новітніх технологій бори здійсню-
ють прогресивне препарування кістки прецизійно та 
малотравматично. Геометрія лез сприяє легкому вида-
ленню кісткової стружки. Завдяки невідображаючій по-
верхні та кольоровому маркуванню під час роботи лег-
ко здійснюється контроль за глибиною занурення бора.



Хірургічний набір 3.0  

Вміст 

1

3

6

5

8

4

8
7

2

 DKITTZ



Хірургічний протокол Oпційний інструмент
Кістковий профілер
Спеціальний бор для зняття надлишкової кісткової 
тканини над поверхнею імплантата перед  
встановленням формувача ясен. Конічний гладкий 
кінець бора безпечно розміщується та центрується 
в платформі імплантата після вилучення гвита-
заглушки.

DFRCTZ 3.4

Імплантат Щільність 
кістки P 2.4 2.7 2.9

Ø 3 мм
низька ● ●

середня ● ● ●
висока ● ● ●

3.0

1200 об/хв 800-600 об/хв

1 Бори

Ø 2.4 мм L - 17 мм DFU1.5-2.4L-17

Ø 2.7 мм L - 17 мм DFKU2.7L-17

Ø 2.9 мм L - 17 мм DFKU2.9L-17

2 Подовжувач DPROL

3 Пін паралельності/
глибиномір 2 x DAPULTI-C

4 Універсальний 
динамометричний ключ

15-70                                    
 N.cм DCDYN-70D

5
Викрутка ручна 
універсальна, 
шестигранна

1.2 мм Довга DCM1.2L

6 Імплантовводи

Для 
наконечника DCPICATZ

Ручний DCPIMTZ

7 Ключі 

Активатор DAMTZ

Eкстрактор DEMTZ

8 Слоти для опційного інструменту                                                                                                                   

Хірургічний протокол 
відтворюється у від-
повідності до типу 
щільності кістки.



Ортопедична лінія 
імплантата 3.0 

Покази 

   Загальні для імплантологічного лікування

  Використання в якості тимчасового імплантата

   Інші, окрім малих різців, групи зубів  

  Використання декількох імплантатів для заміни одного зуба

Протипокази

Імплантат 3.0 – це зубний імплантат діаметром 3.0 мм 
призначений для зубних реставрацій у фронтальних 
ділянках щелеп в умовах дефіциту мезіодистального 
простору.

Найбільш частим показом до застосування імплантата 
3.0 є заміщення одиночними реставраціями малих різців 
верхньої та нижньої щелепи.



Коди

Викрутки ручні універсальні шестигранні

Формувачі ясен
імплантаційної системи 3.0

Формувач пародонтального профілю

При створенні зубних реставрацій на імпланта-
тах 3.0 формувач ясен (Ø 3,5 мм) відіграє важливу роль, 
оскільки завдяки своїй точній відповідності до профілю 
пародонтальної частини абатмента ідеально формує 
м’які тканини над поверхнею імплантата для фінальної 
реставрації. 

Гвинт-заглушка 3.0 низька Н = 0 мм DVCOTZH0 

Гвинт-заглушка 3.0 висока H = 2 мм DVCOTZH2 

Формувач ясен 3.0 Ø 3.4, H = 2 мм DVCITZ3.4H2

Формувач ясен 3.0 Ø 3.4, H = 4 мм DVCITZ3.4H4

Формувач ясен 3.0 Ø 3.4, H = 6 мм DVCITZ3.4H6

    DVCITZ3.4H4     DFMTZ3.4H4-00

Середня, 15 ммКоротка, 9 мм Довга, 20 мм
DCM1.2C DCM1.2 DCM1.2L



З’єднання Acti-Lock®

Acti-Lock®

concept

1 - Позиціонування
     абатмента

2 - Встановлення 
     активатора 

3 - Активація 4 - Активована 
      конструкція

Простота, ефективність

…а також гнучкість

Концепція Acti-Lock® базується на доведеному принципі механіки, що полягає в з’єднанні зовнішньої та внутрішньої 
конусних поверхонь при їх форсуючому вклинюванні з досягненням “Ефекта Морзе”.
Необхідне зусилля генерується активатором, який діє за принципом лещат. Процес загвинчування активатора поступово 
збільшує компресивну силу змикання контактуючих поверхонь конусного з’єднання і дозволяє отримати повне їх 
зщеплення при силі обертового моменту – 15 N.cм.  

- Відсутність дискомфорту в пацієнта

- Можливість негайного навантаження

- Проста деактивація абатмента

- Відсутність мікрорухів абатмента

- Запобігання розмноженню бактерій*

- Збереження пародонтальних тканин

Клінічні переваги Пародонтальні переваги

* більш детальну інформацію Ви знайдете в клінічній книзі «From outside to inside».

активованим та деактивованим довільну кількість разів. 

Імплантат  3.0 оснащений системою з’єднання ортопедичних компонентів 
з імплантатом, що базується на інноваційному ефекті Acti-Lock і забезпечує 
стабільне та герметичне з’єднання компонентів конструкції. Даний 
конструктивний елемент є унікальним та простим у використанні, оскільки 
з’єднує абатмент з імплантатом в ротовій порожнині пацієнта без гвинта.

З’єднання абатмента з імпантатом 3.0 можна легко деактивувати, використовуючи екстрактор абатмента. Загвинчування 
екстрактора через абатмент легко роз’єднує конструкцію «абатмент-імплантат». З’єднання Acti-Lock® може бути 



Встановлення абатмента

Від’єднання абатмента:  
принцип роботи екстрактора

За допомогою спеціального інструменту – активатора, абатмент 
швидко та легко з’єднується з імплантатом 3.0. Рекомендоване 
обертове зусилля для активатора – 15 N.cм.
Отвір в абатменті слід заповнити силіконовою смужкою або воском.

Для від’єднання абатмента від імплантата 3.0. в зуботехнічній 
лабораторії і в стоматологічному кабінеті використовується спеціальний 
інструмент – екстрактор.

Ортопедичні ключі

Активатор

DAMTZ

Екстрактор

DEMTZ



Абатменти для тимчасових реставрацій
Дані абатменти використовуються для одиночних та множинних 
нешинованих реставрацій. Фіксація тимчасових абатментів відбувається 
за принципом з’єднання Acti-Lock® .

Зняття відбитків з імплантата  

Зняття відбитку з імплантата 3.0 рекомендовано здійснювати з 
індивідуалізацією відбиткового трансфера для гарантії точності передачі 
сформованого профілю ясеневих тканин. 

Відбитковий трансфер Pick-Up легко встановлюється 
в ротовій порожнині в імплантат без використання 
додаткових інструментів.
    

Перед процедурою зняття відбитку отвір для гвинта 
у відбитковому трансфері заповнюється воском або 
силіконовою смужкою.

Індивідуалізація відбиткового трансферу під формувач ясен непрямим 
способом

композит

силікон

Індивідуалізований

відбитковий трансфер

Індивідуалізація відбиткового трансферу прямим способом в ротовій 
порожнині

Індивідуалізований

відбитковий трансфер

Фотополімерний

композит

Опис Код

Відбитковий трансфер імплантата 3.0 
Pick-up без гвинта DTDCPICTZ

Аналог імплантата 3.0 DATZ

Пародонтальна висота  
(g) мм Код

2.0 DFMPTZ3.4H2

4.0 DFMPTZ3.4H4

Ø 3.4 мм

H 6 мм

g

Фіксуюче зусилля: 15 N.cм



Пародонтальна висота  
(g) мм Код

1.0 DFMTZ3.4H1-00

2.0 DFMTZ3.4H2-00

4.0 DFMTZ3.4H4-00

6.0 DFMTZ3.4H6-00

Кутові абатменти 7° 
Пародонтальна 
висота (g) мм Код

2.0 DFMTZ3.4H2-07

4.0 DFMTZ3.4H4-07

6.0 DFMTZ3.4H6-07

Кутові абатменти 15° 
Пародонтальна 
висота (g) мм Код

2.0 DFMTZ3.4H2-15

4.0 DFMTZ3.4H4-15

6.0 DFMTZ3.4H6-15

Ергономічний профіль Ø 3.4 мм
Абатменти імплантатів 3.0 спроектовані для створення бездоганного 
виступу профілю штучного зуба. Відсутність в абатменті широкого 
серединного отвору для фіксуючого гвинта дозволяє при збереженні 
достатньої жорсткості стінок звільнити 4/10 профілю абатмента під плече 
штучної коронки і забезпечити простір для досконалого розміщення 
маргінальної частини зубної реставрації. Доступні як прямі, так і кутові 
абатменти 7° і 15°. Рекомедовані для одиночних та множинних реставрацій 
цементної фіксації  (один імплантат = один зуб).

Прямі абатменти
Прямі абатменти 3.0. призначені для цементної фіксації одиночних 
реставрацій. Дані абатменти передбачені для різців нижньої щелепи. 
Стінка коронарної частини абатмента допускає незначну модифікацію без 
загрозливого погіршення механічних властивостей.

Кутові абатменти 7° та 15°
Кутові абатменти призначені для цементної фіксації одиночних 
реставрацій. Ці абатменти в основному призначені для латеральних різців 
верхньої щелепи. Стінка коронарної частини абатмента допускає незначну 
модифікацію без загрозливого погіршення механічних властивостей.

Ø 3.4 мм

H 6 мм

g
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ZI de Sacuny - BP 82
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

Сфери діяльності
Імплантологія
Передімплантаційна хірургія
Ортогнатична хірургія
Реконструктивна хірургія 
Шелепно-лицева травматологія
Онкологія  
Крінальна хірургія
Ортодонтія
Навчання

Ваш хірургічний партнер

Входить до складу корпорації MENIX
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