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Поверхня SA²     

2 μm 

Зовнішнє конічне 
з’єднання 5°

Ретенційний 
апікальний 

профіль

Похиле 
субкрестальне 

плече

Профіль 
прикріплення 

тканин

Бори з обмежувачами 
буріння

• Досягнення негайної початкової стабільності та швидкої 
остеоінтеграції;

•  Утворення товстого мукозального захисного бар’єру  
для збереження залишкового кісткового об’єму;

• Забезпечення ефективного механічного і пародонталь-
ного з’єднання;

•  Використання безпечного та відтворюваного хірургічного 
протоколу. 

Імплантат    twinkon®
4   призначений  для множинних 

реставрацій з гвинтовою фіксацією в ретромандибулярній 
ділянці у випадках вираженої атрофії кістки. Імплантат 
twinkon®4 є надійною альтернативою вертикальній 
аугментації кістки, що в даній ділянці є важко
передбачуваною.

Ультракороткий 
імплантат twinkon®4
Імплантат системи twinkon®

4 це - ультракороткий 
імплантат довжиною всього лише 4 мм. Даний імплантат  
встановлюється за одноетаповим протоколом. Імплан-
тат twinkon®4 наявний у двох діаметрах: 4 мм та 
4.5 мм. Унікальний дизайн імплантата розроблений для 
задоволення 4 основних клінічних вимог:

5°



Хірургічний набір twinkon®4

Хірургічний набір twinkon®
4 розроблений спеціально для встановлення 

ультракоротких імплантатів twinkon®
4. Хірургічні бори оснащені 

інтегрованими обмежувальними елементами для безпечного буріння 
поряд із анатомічними утвореннями. Дизайн хірургічних борів 
сприяє препаруванню кісткового ложа для наступного ідеально 
вертикального встановлення імплантата.

Пакування

• Подвійна стерильна упаковка
• Потрійне маркування для відслідковування 
• Комплектація утримувачем імплантата
• Комплектація формувачем ясен Ø 5 мм, H 2.6 мм 
 

   Утримувач імплантата

Ортопедичний арсенал twinkon®4

Протетична вісь

Конструкція протетичного з’єднання та дизайн протетичних елементів 
імплантатів twinkon®

4 потребують їх позиціонування в положенні, що 
збігається з віссю майбутньої реставрації. 

Імплантати twinkon®
4 комплектуються конічними абатентами для 

гвинтової фіксації зубних реставрацій. Дизайн і розмір абатментів 
(Ø5.4мм) розроблені спеціально з урахуванням особливостей протетики та 
біомеханіки реставрацій бокових зубів. H 2 H 3.4

Конічні абатменти
Абатменти 5.4 мм

Таблиця розмірів

L Ø Ø 4 мм Ø 4.5 мм
4 мм DPTWKCT4L4 DPTWKCT4.5L4

Ø 3.5 мм

1.5 мм Ø 2.7 мм

4 мм



Коди

Викрутки ручні універсальні шестигранні

Формувачі ясен
імплантаційної системи twinkon®4

Підготовка протетичного ложа

Підготовка протетичного ложа здійснюється за допомогою 
формувача ясен, що встановлюється безпосередньо на 
протетичну платформу імплантата або за допомогою 
прямого конічного абатмента з покривним ковпачком.

Формувач ясен twinkon®
 

Ø 5 мм, H = 2.6 мм
DVCITWK5H2.6

Формувач ясен twinkon®
 

Ø 5 мм, H = 4 мм
DVCITWK5H4

Формувач ясен / Прямий конічний абатмент / Покривний ковпачок

Ø 5 мм H 2.6 Ø 5 мм H 4

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



Хірургічний набір 
twinkon® 4 
Опис

Хірургічний набір twinkon®
4 розроблений спеціально 

для встановлення ультракоротких імплантатів.

Протокол послідовного препарування дозволяє от-
римати ідеально підготовлене для імплантата ложе у 
відповідності до типу щільності кістки. Хірургічні бори  
twinkon®

4 оснащені інтегрованими обмежувачами буріння, 
що дозволяють контролювати глибину, уникати надмірного 
препарування кісткового ложа та забезпечувати ідеально 
апекально-корональне позиціонування плеча імплантата.

Шорстка поверхня структурованого плеча субкресталь-
но встановленого імплантата оптимізує процес кісткової 
інтеграції імплантата, сприяє утворенню та довготрива-
лому збереженню товщини і щільності периімплантних 
тканин.



Бори із обмежувачами                 
буріння
Робоча   довжина   препарувальних    борів    становить 
4.8 мм і розрахована для субкрестального занурення 
імплантата на 0.8 мм. Відкритий кут 140° ріжучої части-
ни бора забезпечує атравматичне і безпечне буріння по-
ряд з важливими анатомічними утвореннями.
Висота препарувальних борів twinkon®

4 розроблена 
спеціально для застосування у бокових відділах щелеп 
і враховує як достатню видимість робочої ділянки, так і 
легкість розміщення у ротовій порожнині пацієнта.

Ø2

Ø2.5

Ø3 Ø3.5

28 мм

140°

1 мм

4.8 мм

Діаметр обмежувача буріння: 
діаметр бору + 1.4 мм

Ø4



Хірургічний набір 
twinkon® 4 
Вміст

DKITTWK4
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1 Універсальний динамометричний ключ DCDYN-70D 

2 Накидний ключ DCCTCE

3 Піни паралельності (2 шт.) DIP2-2.5

4

Бор хірургічний Ø 2 мм DFTW20L48 

Бор хірургічний Ø 2.5 мм DFTW25L48 

Бор хірургічний Ø 3 мм DFTW30L48 

Бор хірургічний Ø 3.5 мм DFTW35L48 

Бор хірургічний Ø 4 мм DFTW40L48 

5 Імплантоввод ручний DCPIMCE

6 Імплантоввод ручний, короткий DCPIMCEC

7 Імплантоввод для кутового наконечника DCPICACE

8 Імплантоввод для кутового наконечника, 
короткий DCPICACEC

9 Викрутка ручна універсальна 
шестигранна 1.2 мм   

DCM1.2L 

10 Слоти для опційного інструменту

Екстрактор конічного абатмента   DPEPCCE 

Подовжувач DPROL 

Опційні інструменти



Хірургічний набір
twinkon® 4 
Хірургічний протокол

Послідовність встановлення імплантата Ø 4 мм

Послідовність встановлення імплантата Ø 4, 5 мм

D1- D2 
 Висока
щільність

D3 - D4 Низька щільність

D1- D2 
 Висока
щільність

D3 - D4 Низька щільність

Бор Ø 2 мм Бор Ø 2.5 мм Бор Ø 3 мм

Бор Ø 3.5 мм

 Встановлення
 імплантата за

 допомогою
імплантоввода

 Зняття 
імплантоввода

600 об/хв 100 об/хв 

Бор Ø 2.5 мм Бор Ø 3 мм

Бор Ø 4 мм

Бор Ø 3.5 мм

 Встановлення
 імплантата за

 допомогою
імплантоввода

 Зняття
імплантоввода

Бор Ø 2 мм

600 об/хв 100 об/хв 



Утримувач імплантата

Імплантати twinkon®
4 комплектуються з попе-

редньо встановленим утримувачем для з’єд-
нання з імплантовводом, який від’єднується 
одразу після встановлення імплантата. Вико-
ристання спеціального утримувача оберігає 
цілісність ортопедичної платформи та полег-
шує контроль за правильністю положення 
імплантата. 

DCCTCE

Накидний ключ   

Застосовується для зняття утримувача з 
ортопедичної платформи. В залежності 
від ситуації використовується прямий або 
зігнутий кінець інструмента.



Ортопедична лінія 
імплантата twinkon®4
Покази

Ретромандибулярна ділянка 

Імплантат системи twinkon®
4 призначений для 

встановлення в ретромандибулярній ділянці у випадку 
вираженої атрофії кістки. Імплантати пропонують 
надійну альтернативу вертикальній реконструкції кістки, 
результати роботи з якою, як відомо, в даній ділянці є досить 
непередбачуваними.

1.5 мм Ø 2.7 мм

Ø 3.5 мм

Конічні абаменти з пародонтальною
висотою 2.4 мм та 3.4 мм



≥ 8.5 мм

Субкрестальне позиціонування
Для створення умов регенерації кістки над плечем 
імплантата та досягнення прогнозованого результата 
імплантат слід позиціонувати субкрестально. 

Протетична вісь
Задля досягнення оптимальної біомеханіки ортопедичної 
конструкції, зважаючи на співвідношення висот імплантата 
та зубної реставрації, вісь імплантата має співпадати з 
умовною віссю зуба.
 

Відстань між імплантатами
Беручи до уваги діаметр конічного абатмента - 5,4 мм, 
найменшою рекомендованою відстанню між центрами 
імплантатів є 8.5 мм.

Прямий конічний абатмент гвинтової фіксації
Прямий конічний абатмент фіксується на зовнішньому конусі 
платформи імплантата twinkon®

4 шляхом загвинчування 
разом з покривним ковпачком або відбитковим трансфером 
ручною універсальною викруткою 1.2 мм з обертовим 
зусиллям 20 N.см. 
Прямі конічні абатменти доступні висотою 2.4 мм та 3.4 мм.
Профіль конічного з’єднання 5° забезпечує відсутність 
мікрорухомості, герметичність та унеможливлення 
проникнення бактерій в з’єднання абатмента з імплантатом.

Ортопедична платформа Ø 5.4 мм
Дизайн конічного абатмента розроблений оптимально для 
формування м’якотканинного периімплантного профілю 
належної товщини та надійної опори і фіксації зубної 
реставрації без навантаження на фіксуючий гвинт.

Ключові принципи протезування



Протетичний ряд
Формувачі ясен

Опис Код

Трансфер прямого конічного абатмента 
Pick-up + гвинт DTIPICVCE 

Трансфер прямого конічного абатмента довгий 
Pick-up + гвинт  DTLIPICVCE

Конічний абатмент twinkon®
 Ø5.4 мм, Н 2.4 мм DPCCEH1 

Конічний абатмент twinkon®
 Ø 5.4 мм, Н 3.4 мм DPCCEH2 

Ковпачок покривний прямого конічного абатмента DCCVCE 

Аналог прямого конічного абатмента DAICE 

Згораємий ковпачок прямого конічного абатмента DGCIVCE 

Тимчасовий титановий абатмент + гвинт DGTIVCE 

Гібридний абатмент + гвинт DGMIVCE 

Фіксуючий гвинт абатмента DVPICE

Ортопедичні компоненти

(*) постачається в комплекті із імплантатом

Опис Код

Формувач ясен twinkon® 
 Ø 5 мм, H 2.6 мм  DVCITWK5H2.6*

Формувач ясен twinkon®
 Ø 5 мм, H 4 мм DVCITWK5H4



Ортопедичний набір
Ортопедичний набір складається з ручної універсальної шестигранної 
викрутки 1.2 мм, екстрактора конічного абатмента та універсального 
динамометричного ключа.

Опис Код

 Екстрактор twinkon®
 конічного абатмента DPEPCCE 

Ключ динамометричний 10 - 40 N.см. DCDYN-2

 
Викрутка ручна універсальна  шестигранна 1.2 мм DCM1.2

Ортопедичний набір twinkon®
 (DPTWK4KIT)

Ортопедичний контейнер twinkon®
, порожній (DCCEPS)



Produits fabriqués

en France

ZI de Sacuny - BP 82
avenue Marcel Mérieux 118
Brignais 69530
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
Щелепно-лицева травматологія
Онкологія
Крінальна хірургія
Ортодонтія
Навчання

Ваш хірургічний партнер

Входить до складу корпорації MENIX
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