
Зубна імплантація



Періо-імплантологія
Поряд з тим, що наведені в літературі показники успішності імплантації загалом високі, в 
багатьох клінічних ситуаціях досягнення довготривалих функціональних та  естетичних 
результатів під час реабілітаційних процедур, виконаних за допомогою зубних 
імплантатів, залишається викликом.  

Global D - це французький виробник та основоположник галузі, який має більш ніж 
30-річну історію  розробки зубних імплантатів за концепцією, зосередженою на 
збереженні біологічного простору.  

Особлива педантичність та набутий досвід, що сьогодні характерезують Global D, 
дозволяють запропонувати спеціалістам унікальний та перевірений терапевтичний 
арсенал, ефективність якого спрямована на кісткову, пародонтальну та механічну 
інтеграцію. 

Механічна інтеграція
Нерухомість та стабільність ортопедичної 
конструкції під час жувальних рухів (3) (4) 

Кісткова інтеграція
Остеоінтеграція та збереження  
периімплантної кісткової тканини.(1)

Пародонтальна інтеграція
Бар’єр проти ризику проникнення бактерій на 

поверхню імплантату.(2) (5)



Глобальний підхід 
орієнтований на 
довготривалий естетичний 
та функціональний 
результат

(Імплантаційний простір) (Протетичний простір) Позиціонування 
імплантату

Тканинна 
регенерація

Ортопедична 
конструкція

1. 2. 3.



1.
Регенерація 
м’яких та твердих 
тканин

Перед початком імплантологічного лікування, важливо переконатися, 
що об’єм і якість твердих та м’яких тканин, на яких буде виконуватися 
реставрація з опорою на імплантати, зможуть забезпечити механічну 
стабільність, імунний захист та естетичний вигляд реставрації. 
Щоб зубний імплантат надійно виконував свою біомеханічну функцію, 
необхідне сприятливе тканинне середовище.(1) (2) (4) (5)



2.
Тривимірне встановлення  
імплантату

3D позиціонування імплантату обумовлюється як тканинною пропозицією, 
що визначає “імплантаційний простір”, так і планом ортопедичного 
лікування, що визначає “протетичний простір”. 
Важливо, щоб профіль прорізування  імплантата відповідав дизайну 
реставрації та вибору оптимальних протетичних компонентів для 
стабільності результату в середній та довготроковій перспективі.(4) (5)



3.
Ортопедичне 
лікування

Після досягнення оптимальних умов для імплантації, ортопедична 
реставрація має впевнено сприяти збереженню здоров’я та стабільності 
периімплантних тканин. Ключовими факторами успіху довготривалої 
інтеграції ортопедичної реставрації є: якість та стабільність з’єднання, 
нерухомість конструкції, вибір ортопедичних компонентів і матеріалів, 
оклюзія та стресостійкість реставрації .(2) (4) (5)



BIOBank кісткові замінники, 
наближені до природної кістки

GRAFTEK 
гвинти для остеосинтезу

Лінійка матеріалів GRAFTEK розроблена спеціально для 
передімплантаційної хірургії. Вона включає титанові 
самонарізні гвинти різних діаметрів та довжин. 
 
Прогресивна глибока різьба гвинта забезпечує добру 
стабілізацію кісткового блоку навіть в губчастій кістці. 
Гладка шийка зменшує ризик зламу кісткового блоку під час 
його фіксації в приймаючій ділянці. Пласка голівка гвинта 
легко розміщується в кістці.

ТКАНИННОЇ 
РЕГЕНЕРАЦІЇ

НАШЕ РІШЕННЯ 
ДЛЯ 

Природні біоматеріали

Кістковозамінні матеріали Biobanktm виготовлені з голівки стегнової кістки людини. 
Забір матеріалу здійснюється екслюзивно y Франції від живих донорів, під час 
ендопротезування кульшового суглоба. Відбір донорів здійснюється з суворим 
дотриманням правил безпеки здоров’я. 
Перетворення голівки стегнової кістки у вірусо-інактивний стерильний 
кістковозамінний матеріал відбувається згідно запатентованого процесу Supercrit®.

Цей ексклюзивний процес BIOBank є єдиним, який зберігає мінеральну та 
колагенову структуру кістки, знижуючи рівень залишкових ліпідів до менш ніж 0,1%, 



КОЛАГЕНОВИЙ 
МАТРИКС

Ми віддаємо перевагу використанню природних 
біоматеріалів для ремоделювання периімплантних 
тканин, завдяки вмісту в них колагену, що сприяє 
кращій інтеграції кістковозамінного матеріалу 
з кістковими клітинами пацієнта.  Природні 
біоматеріали мають багато переваг перед 
синтетичними кістковозамінними матеріалами, 
зокрема гемостатичність, біодеградація, 
стабільність та легкість маніпуляції.



In-Kone® 
Свіжий погляд 
на імплантати 

“Bone Level” 

twinKon® 
Свіжий погляд 
на імплантати 
“Tissue Level” 

НАШІ РІШЕННЯ ДЛЯ   
ІМПЛАНТАЦІЇ

Дві взаємодоповнюючі концепції, 
унікальний хірургічний набір! 



In-Kone® 
In-Kone® - це зубний імплантат з шорстким скошеним 
плечем та внутрішнім конічним з’єднанням, що 
дозволяє його субкортикальне позиціонування.
Імплантат може використовуватися за одноетаповим 
та двоетаповим хірургічним протоколом.

Субкортикальний  
імплантат

Субкрестальне позиціонування, що рекомендоване для імплантату 
In-Kone®, сприяє негайному формуванню кров’яного згустку та 

дозволяє уникнути тиску на кортикальну кістку, забезпечуючи 
горизонтальний та вертикальний ріст кістки навколо шийки 

імплантату.

Збереження 

кісткової підтримки

*Drs Patrick Moheng, Philippe Roche-Poggi, Romain Castro, Pierre Moheng, Laboratoire Guillaume Pénaranda
Global D In-Kone® SA2 implant - Survival rate at 5 years - Implant magazine 2019

In-Kone®

Рівень виживання
1 рік: 99.4%
5 років: 99.10%
Багаторічне дослідження 1788 імплантатів*



Об’єм 
м’яких тканин
Відтворення кісткового рівня навколо імплантату In-Kone® 
забезпечує природну підтримку периімплантних м’яких 
тканин.
Тюльпаноподібний профіль ортопедичних компонентів 
сприяє формуванню товстої ясенної манжети.(4)

Ідеальний для 
естетичної ділянки

Імплантат In-Kone® може 
використовуватися для переважної 

більшості клінічних показів. 
Особливо успішним буде його 
застосування для досягнення 

естетики реставрацій.
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twinKon® 
Трансмукозний імплантат 
з увігнутою шийкою

twinKon® - це імплантат “tissue 
level”, який встановлюється 
за одноетаповою хірургічною 
технікою.

Має гладку увігнуту 
трансмукозну шийку. 

Надясенна фіксація 
протетичних компонентів 
зменшує інвазивність 
маніпуляцій. 

Сполучнотканинне 
O-кільце
Гладка увігнута трансмукозна шийка імплантата twinKon® та 
зовнішнє конічне з’єднання сприяють кращому загоєнню м’яких 
тканин від початкової фази остеоінтеграції. Після загоєння 
сполучнотканинне з’єднання виконує роль стабільного природного 
захисного бар’єру.
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Дослідження на бігляг  Drs C. Bolle 1-2 , P. Exbrayat 2 , M-P. Gustin and B. Grosgogeat 1-2, Dr D. Fau 3 



Наукове дослідження, проведене 
на біглях, свідчить, що  увігнута 
частина імплантата сприяє 
утворенню сполучнотканинного 
з’єднання, яке містить особливо 
високий рівень щільних 
колагенових волокон. 

Щільність 
волокнистої сітки

Ідеальний для 
ретромандибулярної ділянки

twinKon® може використовуватися за різними показами. Завдяки 
оригінальному запатентованому дизайну, цей імплантат особливо 

ефективний для лікування ретромандибулярних ділянок, які іноді 
важкодоступні для лікаря в ротовій порожнині і складні 

для пацієнта з точки зору гігієни.Дослідження на біглях Drs C. Bolle 1-2 , P. Exbrayat 2 , M-P. Gustin, B. Grosgogeat 1-2, Dr D. Fau 3 (Analysis 
method: histology, undecalcified bone, cutting-grinding)

Фото: Віктор Каленчук



ULTIMATE® 
Простий та унікальний  
хірургічний набір

ГОМОТЕТИЧНА ПРИРОДА ПРЕПАРУВАННЯ 

Бори ULTIMATE® є гомотетичними до форми імплантатів, що сприяє 
тісному контакту кістки з поверхнею імплантата та забезпечує 
рівномірний розподіл навантаження імплантата на кістку. 

МОДЕЛЮВАННЯ ДІАМЕТРУ ФІНАЛЬНОГО ПРЕПАРУВАННЯ 

Поступове збільшення діаметрів борів дозволяє гнучко працювати з 
кісткою різної щільності. Кожен бор, незалежно від діаметру,  зберігає 
гомотетичну форму лунки під час препарування кістки.

IN-KONE ®: UNIVERSAL ТА PRIMO 

Імплантати In-Kone® доступні у двох варіантах дизайну 
внутрішьо-кісткової поверхні: UNIVERSAL та PRIMO.
Відмінність полягає в розмірі та характері різьби поверхні 
імплантатів для можливості встановлення в кістці різної 
щільності.  
Обидві версії імплантатів мають єдиний хірургічний  
протокол препарування ULTIMATE®, тип з’єднання з 
абатментом та арсенал ортопедичних компонентів. 



Обробка поверхні SA2®
 

Гарантія чистоти

Індекс шорсткості від 1.5 до 2.0 мкм кваліфікується як “помірний”. Його 
основними перевагами є збільшення проліферації остеобластів 
та сприятливий вплив на диференціацію та розташування клітин. 
Дослідження, проведене на біглях, показало, що шорсткість поверхні 
після обробки SA2® сприяла контактному остеогенезу через 3 
тижні (формування кістки на кістковому краю ложа імплантата та 
безпосередньо на титановій поверхні), а через 12 тижнів показало 
повне заповнення простору різьби імплантату кісткою на фазі 
ремоделювання.(1) (3)

www.cleanimplant.

В 2019 р. імплантат In-Kone® отримав відзнаку якості Clean 
Implant foundation - 100% незалежної німецької організації, 
створеної в  2006 р., яка періодично проводить об’єктивні 
аналізи якості виробництва зубних імплантатів в акредитованих 
лабораторіях відповідно до стандарту DIN EN ISO IEC 17025. 
Clean Implant Foundation є джерелом багатьох досліджень 
у співпраці з відомими німецькими університетами. Їх спільні 
проекти мають на меті дослідити та продемонструвати клінічні 
наслідки, пов’язані із забрудненням зубних імплантатів під час їх 
виробництва.

1.5 - 2 мкм 3 тижні 12 тижнів

Дослідження на біглях Drs C. Bolle 1-2 , P. Exbrayat 2 , M-P. Gustin and B. Grosgogeat 1-2 , Dr D. Fau 3



twinKon®4
Ультракороткий імплантат 
з лінійки twinKon®



Лікування ретромандибулярних ділянок 
у випадку сильної атрофії кістки
twinKon® 4 - це унікальний імплантат,  довжиною 4 мм з дизайном стандартної лінійки 
twinKon®. 
Завдяки увігнутій шийці, зовнішньому конічному з’єднанню 5° і вертикальному зміщенню 
протетичного інтерфейсу, цей імплантат є добрим терапевтичним рішенням для випадків з 
обмеженою залишковою кісткою та коли збереження кістки є важливим елементом плану 
лікування. 
Наявні міжнародні наукові публікації демонструють переваги даного терапевтичного 
рішення через 1, 3 та 5 років у порівнянні із використанням довших імплантатів у поєднанні з 
вертикальною кістковою аугметацією.(1)

Імплантат twinKon® 4 доступний в двох діаметрах - 4 та 4.5 мм. Він встановлюється за 
допомогою спеціального хірургічного набору, який оснащений борами з інтегрованими 
обмежувачами для контролю глибини буріння близько до нижньощелепного нерву.
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twinKon®

Результат через 5 років
Коефіцієнт виживання: 99.4%
Рівень задоволеності: 98.6%
Ретроспективне дослідження в 70 пацієнтів*

*Jean-Pierre Axiotis, Paolo Nuzzolo, Carlo Barausse, Roberta Gasparro, Paolo Bucci, Roberto Pistilli, Gilberto Sammartino, Pietro Felice
Однокомпонентні імплантати з з гладкою увігнутою шийкою для кращого росту м’яких тканин та збереження маргінального рівня кістки: ретроспективне дослідження через 1-6 років. Hindawi - Biomed Research International - Volume 2018, Article 

ID 2908484, 7 pages

(*) « Відновлення задньої ділянки щелепи за допомогою протезів з опорою на імплантати 4x4 мм або довші імплантати:  
контрольоване дослідження через 1 рік після навантаження». (P. Felice)

(**) « Імплантати, довжиною 4мм проти довших імплантатів в аугментованиій кісткці атрофованої щелепи. Результат через 4 місяці після
        навантаження”. P. Felice (Італія)

Найкраща клінічна презентація Академії Остеоінтеграції 2021: 
«Порівняння ультракоротких 4 мм  імплантатів з довшими 
імплантатами, встановленими у відновлену після атрофії задню 
ділянку щелепи. Результат через 3 роки»

І місце за лекцію: Клінічне дослідження в імплантології: хірургія. EAO 2016 - Париж*

І місце за лекцію: Клінічне дослідження в імплантології: хірургія. EAO 2017 - Мадрид**



Впровадження 
цифрових технологій

Global D активно впроваджує цифрові технології, щоб зуботехнічні лабораторії 
та стоматологи були повністю вільними в технічному виборі (інтраоральні 
сканери; програми для моделювання), могли прогресувати відповідно до 
технологічного розвитку і щодня отримувати вигоду від найефективніших 
рішень. Наші бібліотеки відкриті та легко доступні, а всі CAD/CAM рішення 
сфокусовані на досконалості ортопедичної конструкції.



Планування та 
навігаційна хірургія

• Збереження достатньої товщини і васкуляризації кісткової підтримки
• Вертикальне розміщення імплантата у відповідності до біотипу пародонту та плану протезування  
• Обгрунтовна кількість та позиціонування імплантатів
• Відповідність профілю прорізування до дизайну ортопедичної конструкції

Встановлення імплантата для тривалої служби 
ортопедичної конструкції

Tривимірне позиціонування імплантату є 
важливим для досягнення його довготривалої 
кістково-пародонтальної інтеграції та 
стабільності ортопедичної реставрації в 
цілому. 

Завдяки мінімізації операційної травми 
у пацієнта, “повна навігація” чи проста 
“пілотна” хірургія є технічним рішенням з 
високою клінічною цінністю(6).

Ми пропонуємо відкрите рішення з 
доступними бібліотеками, які є сумісними з 
більшістю відомих програм для планування.  
Наші повний навігаційний та пілотний набори 
були розроблені за принципом хірургічного 
протоколу ULTIMATE®. Використання фінальних 
борів, які є гомотетичними до дизайну 
імплантатів In-Kone® та twinKon®, дозволяє 
встановлювати імплантати відповідно до 
підготовленого планування.



ТИТАНОВІ ОСНОВИ
 
Призначені для виготовлення 
персоналізованих цирконієвих 
абатментів для одиночних зубних 
реставрацій цементної або 
гвинтової фіксації. Титанові основи 
конічних абатментів доступні 
для виготовлення прецезійних 
індивідуальних балок і каркасів 
мостоподібних конструкцій.

ТИТАНОВІ БЛОКИ

Призначені для виготовлення 
персоналізованих абатментів для 
одиночних або множинних реставрацій 
цементної фіксації.

GLOBAL D COMPLIANCE 

Це унікальний сервіс, який дозволяє 
виготовляти зубопротезні каркаси на конічних 
абатментах в лабораторіях, оснащених 
відповідним обладнанням, з гарантією 
механічної прецезійності інтерфейсу між 
каркасом і абатментом. 

Всі наші персоналізовані рішення 
гарантують стабільне та довготривале 
з’єднання між імплантатом та абатментом (4)



Global D
Більше, ніж виробник. Це спільнота ентузіастів.
Les Printanières, The Essentials of CMF 

Щороку компанія Global D збирає декілька тисяч щелепно-лицевих 
хірургів та імплантологів.
Такі зустрічі є серцем культури Global D. Вони є чудовою нагодою для 
плідних дискусій між нашими користувачами, які зацікавлені навчатися 
у своїх колег, а Global D прагне знати їхні потреби та щоденно 
забезпечувати найкращі рішення. 
Долучаючись до Global D, ви долучаєтеся до великої сім’ї, метою якої є 
успіх вашої практики. 
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Лікування в естетичних ділянках, субантральна імплантація, 
негайне навантаження, планування імплантації. Навчальні 

програми Oskar проводять досвідчені хірурги, експерти з 
застосування продукції Global D. 

Від простих до складних випадків, OSKAR дозволяє  
зрозуміти нашу продукцію для всіх клінічних ситуацій. Oral Surgery Keys & Research

www.oskar.training
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