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Global D — французька компанія, що спеціалізується на розробці, виготовленні та постачанні 
високоякісних медичних інструментів  для іплантології, ортодонтії, передімплантаційної  та 
щелепно-лицевої хірургії.

Ми працюємо із великим натхненням, розвиваючи  тісні стосунки з користувачами нашої 
продукції. На додаток до нашої продукції, розробленої в тісній співпраці із досвідченими фахівцями, 
ми надаємо її користувачам підтримку в розвитку їх професійних вмінь та навичок. Керуючись 
цією ідеєю, ми створили професійну спільноту, якій пропонуємо різноманітні заходи, зустрічі та 
навчальні програми задля надання можливості поділитися своїм досвідом та знаннями.

Значна кількість наших зусиль спрямована на те, щоб стати командою професіоналів 
відповідальною за надання компетентних консультацій та послуг  фахівцям, які використовують 
нашу продукцію.

З ефективною взаємодією між різними видами нашої діяльності, враховуючи багаторічний досвід 
та впроваджуючи інновації в галузі кісткової хірургії ми забезпечуємо  виробництво високоякісної 
продукції  для досягнення гармонії обличчя та привабливості посмішки.

Global D - ZI de Sacuny - BP 82 - 118 av. Marcel Mérieux - 69530 Brignais - FRANCE 
tél. +33(0)4 78 56 97 00 - fax +33(0)4 78 56 01 63 - www.globald.com
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Запропонована продукція це — медичні інструменти, які мають маркування СЕ відповідно до 
Директиви 93/42/CEE. На території Франції дана продукція не входить до схеми відшкодування 
соціального забезпечення. Запропоновані медичні інструменти не являються доступними для 
продажу в усіх країнах світу. У разі необхідності додаткової інформації, будь даска, зверніться 
до відділу з продажів компанії Global D.
У деяких випадках інструкції не можуть бути надані в друкованому вигляді. В такому випадку 
QR-код та посилання URL, що наведені на етикетці інструкції можуть бути отримані на вимогу. 
Однак, без будь-яких додаткових витрат, та будуть надіслані Вам протягом 7 днів. Ваш запит 
слід надіслати на електронну адресу: quality@globald.com.
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Знайомство із терапевтичним арсеналом компанії 
Global D
Імплантат з перемиканням платфом

Імплантати із перемиканням платформ розро-
блені, задля забезпечення підтримки периімп-
лантних тканин в більшості клінічних ситуацій. 
В даному випадку трофіка периімплантних 
тканин — більш оптимальна в порівнянні із 
результатами, коли застосовувалися тради-
ційні імплантати. Регенерована кісткова та 
сполучна тканина є товстішою, що дозволяє 
досягнути високого естетичного результату.

Рекомендації щодо встановлення імплантатів 
Високий 
рівень 

щільності 
кістки

Низький 
рівень 

щільності 
кістки

Одноетапний 
протокол

Негайне 
навантаження

Імплантація в 
післяекстра-
ційній лунці

Iмплантація 
після синус 

ліфтингу

Атрофія 
ретроманди-

булярної 
ділянки

Вузькі щелепні 
сегменти 

In-Kone® 
UNIVERSAL

++ +++ +++ +++ +++ ++ + +

In-Kone® 
PRIMO

+++ ++ ++ ++ ++ +++ + +

Implant 3.0

+++ +++ ++ ++ +++ - - +++

twinkon®
 4

+++ ++ ++ + - - +++ -

+++ Відмінно 
++ Задовільно 
+ Залежно від ситуації 
- Протипоказано

Ясеневі сосочки

 Традиційне
перимикання платформ

In-Kone 
премикання платформ

Ø  
4 мм

Ø  
4 мм

Ø  
4 мм

Ø  
4 мм

7 мм

4.8 мм 4.8 мм

4.1 мм 4.1 мм 2.8 мм 2.8 мм

7 мм

кістка
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Ultimate IMPLANT 3.0 twinkon®

 4

In-Kone® 
UNIVERSAL

In-Kone® 
PRIMO

IMPLANT 
3.0

Із застосуванням додаткових інструментів із 
хуріргічного набору 3.0

twinkon®
 4

Хірургічні набори для встановлення імплантатів

Терапевтичний  арсенал  Global D
Субкрестальна  імплантологія 5



Конусне з’єднання 8° Субкрестальне 
позиціонування

 Сплав медичного 
титану TA6V ELI

Шорстке скошене
плече

Прогресуюча 
подвійна різьба

Імплантат
In-Kone® UNIVERSAL
Імплантат In-Kone® UNIVERSAL має двокомпонентну 
розбірну конструкцію та шорстке скошене плече для суб-
крестального позиціонування, що створює умови для фор-
мування щільного кісткового профілю над імплантатом під 
час його остеоінтеграції. Поєднання такої характеристики з 
тонкими профілем протетичного абатменту зумовлює утво-
рення мукозального бар’ єру.

Антибактеріальний характер з’єднання та відсутність 
мікрорухомості протетичних компонентів в імплантаті 
In-Kone® UNIVERSAL — ключові фактори, що забезпечують 
довготривалу стабільність периімплантних тканин. Даний 
імплантат є назамінним для клінічних випадків, де необхід-
но досягнути високого естетичного результату.

Імплантат In-Kone®UNIVERSAL має конічну форму та по-
двійну прогресивну різьбу, що сприяє швидкому, контрольо-
ваному введенню імплантата та забезпечує високий показ-
ник його первинної стабільності в кістці.

Імплантат In-Kone® UNIVERSAL використовується для за-
стосування у всіх клінічних випадках. Застосування даного 
імплантату особливо ефективне у випадках з низькою кіст-
ковою щільністю, встановлення імплантату в післяекстрак-
ційну лунку, негайного навантаження, та у форматі коротких 
імплантатів.

Поверхня SA²     

2 μm 

Терапевтичний арсенал Global D 
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Протетичні компоненти In-Kone® мають глибоке конусне з’єднання із 
імплантатом. Дзвіноподібна форма абатментів в поєднанні із субкресталь-
ним позиціонуванням імплантата сприяє формуванню великої кількості 
периімплантних тканин та ясеневих сосочків. Широкий спектр абатмен-
тів із різними під’ясеневими висотами, дозволяє задовольнити потребу 
будь-якого клінічного випадку.

Хірургічний протокол ULTIMATE

Використання простого та інтуїтивно зрозумілого хірургічного протоколу 
ULTIMATE адаптованого до різних типів щільності кістки, забезпечує  
оптимальний діаметр препарованого ложа для встановлення імплантату.
(Більш детальна інформація на ст. 22)

Кожен імплантат In-Kone® , незалежно від діаметру, має єдине протетичне 
з’єднання для всіх ортопедичних компонентів. Профіль реставрованого 
зуба не залежить від діаметру встановленого імплантата.

До упакування кожного імплантата входить стандартний плаский гвинт-
заглушка (DVCOCI) рекомендований для використання при крестальному 
позиціонуванні імплантата. Опційно постачається високий гвинт-заглушка 
(DVCOCI2) та надвисокий гвинт-заглушка (DVCOCI3), які є вищими від 
платформи імплантата на 1 мм та 2 мм відповідно і рекомендуються для 
використання при субкрестальній імплантації.

«Цифровий» арсенал Global D представлений широким вибіром протетич-
них компонентів для виготовлення індивідуальних абатментів як для оди-
ночних, так і для множинних реставрацій. Стандартні титанові блоки для 
індивідуального фрезерування спроектовані і вироблені з можливістю 
виготовлення монолітних індивідуальних титанових абатментів, оснаще-
них оригінальним протетичним з’єднанням.

Таблиця розмірів імплантатів In-Kone® UNIVERSAL

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

Пакування 

• Подвійна стерильна упаковка
• Кольорове маркування діаметру імплантата
• Маркування для відслідковування продукту
• Комплектація стандартним гвинтом-заглушкою

DVCOCI DVCOCI2

Єдине протетичне з’єднання

Протетика In-Kone®

Високий та надвисокий гвинти-заглушки

DVCOCI3
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Імплантат In-Kone® PRIMO має двокомпонентну розбір-
ну конструкцію та шорстке скошене плече для субкресталь-
ного позиціонування, що створює всі умови для формування 
щільного кісткового кільця під час процесу остеоінтеграції. 
В поєднанні із тонкими, увігнутими профілями абатментів 
створюються всі умови для утворення надійного мукозаль-
ного бар’ єру.

Антибактеріальне з’єднання та відсутність мікрорухо-
мості протетичних компонентів та імплантата In-Kone® 
PRIMO — ключові факторами, що забезпечують довготри-
валу стабільність периімплантних тканин. Даний імплантат 
є назамінним помічником для клінічних випадків, де необ-
хідно досягнути високого естетичного результату. 

Імплантат In-Kone® PRIMO має конічну форму та просту 
різьбу завдяки чому, забезпечуються умови максимальної 
клінічної гнучкості під час його встановлення та високий по-
казник первинної стабільності в кістці. Імплантат In-Kone® 

PRIMO використовується у всіх клінічних випадках.

Даний імплантат спеціально адаптований для встановлен-
ня в кістку високої щільності, при потребі точного вертикаль-
ного позиціонування плеча імплантата та клінічної гнучкості 
під час позиціонування.

Поверхня SA²     

2 μm 

 Конусне з’єднання 8° Субкрестальне 
позиціонування

 Сплав медичного 
титану TA6V ELI

Шорстке скошене 
плече

Проста прогресивна 
різьба

Імплантат 
In-Kone® PRIMO

Терапевтичний арсенал Global D 
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Протетичні компоненти In-Kone® мають глибоке конусне з’єднання із 
імплантатом. Дзвіноподібна форма абатментів в поєднанні із субкресталь-
ним позиціонуванням імплантата сприяє формуванню великої кількості 
периімплантних тканин та ясеневих сосочків. Широкий спектр абатмен-
тів із різними під’ясеневими висотами, дозволяє задовольнити потребу 
будь-якого клінічного випадку.

Хірургічний протокол ULTIMATE

Використання простого та інтуїтивно зрозумілого хірургічного протоколу 
ULTIMATE адаптованого до різних типів щільності кістки, забезпечує  
оптимальний діаметр препарованого ложа для встановлення імплантату.
(Більш детальна інформація на ст. 22)

Кожен імплантат In-Kone® , незалежно від діаметру, має єдине протетичне 
з’єднання для всіх ортопедичних компонентів. Профіль реставрованого 
зуба не залежить від діаметру встановленого імплантата.

До упакування кожного імплантата входить стандартний плаский гвинт-
заглушка (DVCOCI) рекомендований для використання при крестальному 
позиціонуванні імплантата. Опційно постачається високий гвинт-заглушка 
(DVCOCI2) та надвисокий гвинт-заглушка (DVCOCI3), які є вищими від 
платформи імплантата на 1 мм та 2 мм відповідно і рекомендуються для 
використання при субкрестальній імплантації.

«Цифровий» арсенал Global D представлений широким вибіром протетич-
них компонентів для виготовлення індивідуальних абатментів як для оди-
ночних, так і для множинних реставрацій. Стандартні титанові блоки для 
індивідуального фрезерування спроектовані і вироблені з можливістю 
виготовлення монолітних індивідуальних титанових абатментів, оснаще-
них оригінальним протетичним з’єднанням.

Таблиця розмірів імплантатів In-Kone® PRIMO

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

Пакування 

• Подвійна стерильна упаковка
• Кольорове маркування діаметру імплантата
• Маркування для відслідковування продукту
• Комплектація стандартним гвинтом-заглушкою

DVCOCI DVCOCI2

Єдине протетичне з’єднання

Протетика In-Kone®

Високий та надвисокий гвинти-заглушки

DVCOCI3
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Acti-Lock®

concept

Імплантат 3.0 має двокомпонентну розбірну конструкцію 
та шорстке скошене плече. Розроблений для встановлення 
у вузьких щелепних сегментах малих різців з метою опти-
мального використання кісткової пропозиції вузького альве-
олярного гребеня. 
Система з’єднання ортопедичних компонентів з імплан-
татом базується на інноваційному ефекті Acti-Lock® 
Concept, що забезпечує стабільне і герметичне з’єднання 
компонентів конструкції. З’єднання Acti-Lock® комфортне й 
зручне для використання та цілком атравматичне для паці-
єнта. Конструкція легко активується та роз’єднується з ви-
користанням 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 

Ультра тонкий 
імплантат 3.0  

Конус                                    
з кутом 5° 
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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. Загвинчування 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 антибактеріальний інтерфейс абатмента й імплантата, що зумовлює довготривалу стабільність периімплантних тканин.

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

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 хуріргічного 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

DVCOTZH0

плаский

DVCOTZH2

високийГвинт-заглушка

Терапевтичний арсенал Global  D 
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Поверхня SA²     

2 μm 

Зовнішнє конічне 
з’єднання 5°

Ретенційний 
апекальний 

профіль

Похиле 
субкристальне 

плече

Профіль 
прикріплення 

тканин

Бори з обмежувачами 
буріння

• Досягнення негайної початкової стабільності та швидкої 
остеінтеграції;

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

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

•  Використання безпечного та відтворюваного хірургічно-
го протоколу. 

Імплантат twinkon® 4 призначений для множиних реставрацій 
з гвинтовою фіксацією в ретромандибулярній ділянці у 
випадках сильної атрофії кістки. Імплантат twinkon®

 4 є 
надійною альтернативою вертикальній аугментації кістки, 
що в даній ділянці є важкопередбачувана.

Ультра короткий 
імплантат twinkon® 4
Імплантат системи twinkon®

 4 це - ультра короткий імплан-
тат довжиною всього лише 4 мм. Даний імплантат  встанов-
люється за одноетаповим протоколом.Імплантат twinkon®

 
4 наявний у двох діаметрах: 4 мм та 4.5 мм. Унікальний ди-
зайн імплантата розроблений для задоволення 4 основних 
клінічних вимог

5°

Терапевтичний арсенал Global D 
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Хірургічний набір twinkon® 4
Хірургічний набір twinkon®

4 розроблений спеціально для встановлення 
ультракоротких імплантатів twinkon®

4. Хірургічні бори оснащені інте-
грованими обмежувальними елементами для безпечного буріння по-
ряд із анатомічними перешкодами. Дизайн хірургічних борів сприяє 
препаруванню кісткового ложе для наступного ідеально вертикаль-
ного встановлення імплантата.
(Більш детальна інформація на ст. 34)

Пакування

• Подвійна стерильна упаковка
• Маркування для відслідковування  
• Комплектація імплантовводом
• Комплектація пласким гвинтом-заглушкою 
 

   Імплантоввод

Ортопедичний арсенал twinkon® 4

Протетична вісь

Конструкція протетичного з’єднання та дизайн протетичних елементів імп-
лантатів twinkon®

4 потребують їх позиціонування в положенні співпадаючо-
му з віссю майбутньої реставрації. 

Абатменти 5.4 мм
Імплантати twinkon®

 4 комплектуються конічними абатентами для гвин-
тової фіксації зубних реставрацій. Дизайн і розмір абатментів (5.4мм) роз-
роблені спеціально з урахуванням особливостей протетики та біомеханіки 
реставрацій бокових зубів. H 2.4 H 3.4

Конічні абатменти

Терапевтичний арсенал Global  D 
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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



Формувачі ясен імплантаційної 
системи In-Kone®

Ключові аспекти протезування з використанням 
системи  In-Kone®

Формування ясеневого профілю

Єдине з’єднання для  
імплантатів

Ø 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 мм

Різноманіття
профілей абатментів

Спільна протетика 
для 2-ох лінійок 

імплантатів

Уникнення тиску 
периімплантних  

тканин

In-Kone® 
PRIMO

In-Kone® 
UNIVERSAL

1. Дизайн формувача ясен забезпечує належний 
ясеневий профіль

2. Кольорове та цифрове маркування 

3. Відповідність внутрішньоясенного профілю, кольорового 
та цифрового маркування формувачів ясен та протетичних 
абатментів.

 DVCICI5H4     DFMPDVINK5H4

Терапевтичний арсенал Global D 
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Формувачі ясен

Викрутки ручні універсальні, шестигранні

На замітку: Гвинти-заглушки та формувачі ясен рекомендовано використовувати одноразово. Встановлення 
здійснюється за допомогою ручної універсальної  викрутки з шестигранником 1.2 мм (код. DCM1.2C / DCM1.2 / 
DCM1.2L).
Рекомендоване обертове зусилля — 10 N.см.

Парадонтальна
висота Профіль Ø 4.0 мм Ø 5.0 мм Ø 6.5 мм

1.5 мм плаский DVCICI4H1.5 DVCICI5H1.5 DVCICI6.5H1.5

1.5 мм високий DVCIHCI4H1.5 DVCIHCI5H1.5 DVCIHCI6.5H1.5

2.2 мм плаский DVCICI4H2.2 DVCICI5H2.2 DVCICI6.5H2.2

2.2 мм високий DVCIHCI4H2.2 DVCIHCI5H2.2 DVCIHCI6.5H2.2

3.0 мм плаский DVCICI4H3 DVCICI5H3 DVCICI6.5H3

3.0 мм високий DVCIHCI4H3 DVCIHCI5H3 DVCIHCI6.5H3

4.0 мм плаский DVCICI4H4 DVCICI5H4 DVCICI6.5H4

4.0 мм високий DVCIHCI4H4 DVCIHCI5H4 DVCIHCI6.5H4

5.0 мм плаский DVCICI4H5 DVCICI5H5 DVCICI6.5H5

5.0 мм високий DVCIHCI4H5 DVCIHCI5H5 DVCIHCI6.5H5

7.0 мм плаский DVCICI4H7 DVCICI5H7

7.0 мм високий DVCIHCI4H7 DVCIHCI5H7

плаский 
(Н 1.4 мм) 

Плаский 
формувач ясен

високий 
(Н 3.4 мм)

Високий  
формувач ясен

Терапевтичний арсенал Global  D 
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Коди

Викрутки ручні універсальні, шестигранні

Формувачі ясен
імплантаційної системи 3.0

Формувач парадонтального профілю

При здійсненні реставрації імплантаційною системою 
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 кінцевої 
реставрації. 

Гвинт-заглушка 3.0 низький Н = 0 мм DVCOTZH0 

Гвинт-заглушка 3.0 високий 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

Терапевтичний арсенал Global D 
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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

Ковпачок покривний прямого конічного 
абатмента Ø 5.4 мм DCCVCE

Ковпачок покривний прямого конічного 
абатмента Ø 4.3 мм DCCVTWK4.3

Формувачі ясен / Прямі конічні абатменти  +  Покривні ковпачки

Ø 5 мм 
H 2.6 мм 

Ø 5 мм 
H 4 мм

Гвинт-заглушка

Викрутки ручні універсальні, шестигранні

Зусилля: 10 N.cm

Використовується для закриття з’єднання імплантата 
протягом періоду остеоінтеграції.

DCCTWK

DCM0.9C DCM0.9

Ø 5.4 мм 
H 2.4 мм 

Ø 5.4 мм 
H 3.4 мм 

Ø 4.3 мм 
H 3 мм 

Терапевтичний арсенал Global  D 
Субкрестальна імплантологія 17

DCM1.2C DCM1.2 DCM1.2L



TA6V ELI - найкращий сплав медичного титану для 
виготовлення дентальних імплантатів

Технічна довідка 

OB OB

OBNB

NB
NB

50 µm

OB
OB

NB

NB NB

NB

OS

TA6V ELI (Grade 5 ELI), біосумісний 
матеріал 

TA6V ELI - титановий сплав, утворений де-
кількома процесами плавлення, задля зве-
дення до мінімуму кількості домішок.

Даний матеріал відповідає всім вимогам між-
народного стандарту ISO 5832-3. TA6V ELI 
(класифікований, як титановий сплав Grade 
5 ELI). Поєднав в собі видатні механічні вла-
стивості та відмінну біосумісність,  він є най-
більш придатним матеріалом для виготовлен-
ня дентальних імплантатів.

Стан периімплантних тканин через 3 тижні від початку загоєння

Стан периімплантних тканин через 12 тижнів від початку загоєння

Остеоіндуктивна обробка поверхні 
SA2    

Титановий сплав Gade 5 (TA6V ELI) в по-
єднанні із піскоструминною обробкою та 
подвійним кислотним травленням (SA2) на-
дають поверхні імплантата особливої шор-
сткості. З остеоіндуктивнивними власти-
востями, що вдвічі пришвидшують процес 
інтеграції імплантата вже через 3 тижні піс-
ля початку загоєння у собак породи Бігль 
прослідковується контактний  остеогенез. 
Через 12 тижнів після початку загоєння ка-
нали різби імплантата заповнюються новоу-
твореною кістковою тканиною.

Дослідження проведено Bolle C 1-2 , Exbrayat P 2 , Gristch K 1-2 et Grosgogeat B 1-2 у співпраці із Dr D. Fau 3
(Методи аналізу: гістологія, кальціонізована кістка, техніка шліфування)
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Титановий сплав Grade 5 (TA6V ELI)  

У контексті сучасного розвитку імплантології досягнення кращого клінічного результату 
досягається більше формуванням об’єму периімплантних тканин аніж товщиною титанових 
протетичних елементів. Фізико-хімічні властивості TA6V ELI забезпечують високу механічну 
міцність елементів імплантата при їх малому розмірі.

Сплав медичного титану Grade 5 ELI має на 50% кращий модуль пружності в порівнянні 
із сплавом титану Grade 4. Дана характеристика в поєднанні із високим показником 
біосумсності дозволяє безпечно використовувати витончені ортопедичні компоненти при 
заповненні біологічного простору периімплантними тканинами.  

Титановий сплав Grade 5 TA6V ELI – сплав найточнішої обробки

Титан є досить складним для обробки матеріалом. Твердість медичного титану Grade 5  
TA6V ELI в порівнянні з менш «пружним» титаном Grade 4 спрощує процес розрізання і 
обробки матеріалу під час виробництва. Завдяки використанню спеціально розробленого 
для компанії Global D обладнання, процес точності обробки витримує найвищі стандарти 
прицезійності, що мають вийнятково важливе значення для біомеханіки внутрішнього 
конусного з’єднання Морзе в імплантаційних системах In-Kone

®
, 3.0 та twinkon® 

4.  

Щільність Механічна 
пружність

Grade 1 4.51 min. 240

Grade 2 4.51 min. 345

Grade 3 4.51 min. 450

Grade 4 4.51 min. 550

Grade 5 4.43 min. 895

Grade 5 ELI 4.45 min. 950*    + 50 %
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Cерце імплантаційної системи 

Технічна довідка

Найвищі механічні та 
антибактеріальні показники 

З’єднання імплантата та протетичного 
компонента є ключовим фактором для за-
безпечення успішного та довготривалого 
клінічного результату реставрації на імп-
лантатах. Герметичне з’єднання лінійки 
імплантатів Global D створює умови для 
найвищих механічних та антибактеріаль-
них показників.

Якість медичної продукції 

Дизайн, механічні  випробування, валідація результатів клінічної апробації, виробни-
цтво, технічний контроль, відслідковування результатів, Європейські стандарти яко-
сті, зберігання, постачання, контроль ринку…  
Компанія Global D володіє спеціальним технічним устаткуванням, що виключно було роз-
робленим та налаштованим для виготовлення зубних імплантатів. Всі технічні спеціалісти 
компанії мають фахову освіту та досвід для виробництва 100 % якісної імплантологічної 
продукції. Контроль прицезійності виробництва дозволяє виготовляти бездоганні поверхні 
імплантатів та протетичних компонентів задля досягнення герметичного та абактеріального 
з’єднання.

Виробництво Global D піддається постійній перевірці безпосередньо на виробничих ліні-
ях. Кожна виготовлена партія продукції направляється до відділу інспекції, який здійснює 
перевірку відповідності всіх розмірів та інших характеристик кожного з продуктів. Даний 
виробничий відділ володіє найсучаснішим устаткуванням, що дозволяє з неймовірною точ-
ністю (+/-5 мкм. в той час, коли середня товщина людської волосини становить 70 мікрон) 
визначити погрішність всіх розмірів та всіх технічних характеристик шляхом використання 
феномену конуса Морзе 5° та 8° . 

Результати кожної перевірки записуються і зберігаються протягом усього терміну придатно-
сті медичного виробу.

70µm 5 µm
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Global D - партнер вашого успіху

Досконалість протетичного з’єднання In-Kone® 

Відслідковування 
ефективності

Механічні випробування

Найсучасніше виробниче 
оснащення

Досвідчений виробничий персонал  

Видатні інженерні розробки

Контроль якості 

Бездоганний клінічний результат

Терапевтичний  арсенал  Global D
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Хірургічний протокол  
Ultimate 
Опис

Хірургічний протокол ULTIMATE пропонує спіль-
ний протокол встановлення імплантатів In-Kone® 
UNIVERSAL, In-Kone® PRIMO та імплантатів 3.0. 

Протокол ULTIMATE оптимізований для роботи з бо-
рами, які є гомотетичними до форми імплантатів. Зав-
дяки використанню гомотетичних борів створюється 
тісний контакт між поверхнею імплантата та поверхнею 
кісткового ложа, сприяючи високій первинній ста-
більності та рівномірному розподілу навантаження 
імплантата на кістку. Хірургічні бори  ULTIMATE 
розроблені згідно з останніми технічними досягнення-
ми в галузі  ріжучих інструментів, забезпечують атрав-
матичність формування кісткової комірки імплантата, 
контрольованість препарування та ефективність вида-
лення кісткової стружки.

Клінічно затверджений хірургічний протокол 
ULTIMATE є інтуїтивно зрозумілим та легко адапто-
ваним до різного типу щільності кістки.

Терапевтичний арсенал Global D 
Субкрестальна імплантологія  22



4 профільне лезо:
стабілізація бору

Гелекоїдальні жолоби:
видалення кісткової 

стружки

Лазерна обробка:
невідображаюча поверхня

Кольорове маркування:
інтуїтивне сприйняття

Маркування довжини:
безпека препарування

Відкритий кут:
контрольованість 

проникнення

120°

Хірургічні бори 
нового покоління 

Подвійне ріжуче лезо
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Хірургічний набір  
Ultimate 

Контейнер  

Контейнер для зберігання хірургічних ін-
струментів розроблений компактним та 
ергономічним для розміщення на інстру-
ментальному столі під час роботи.
Поверхня контейнеру є прозорою, всі ін-
струменти містяться в знімному лотку, що 
облегшує їх стерилізацію. Матеріал кон-
тейнера — термостійкий і витримує  тем-
пературу в автоклаві до 134° C.

Короткі бори з профілем для 
обмежувачів буріння

Використовуються переважно для роботи в 
дистальних відділах щелеп. Короткі бори су-
місні зі знімними обмежувачами буріння, що 
використовуються  для безпечної роботи  по-
близу анатомічних перешкод.

Довгі бори з тонким профілем

Використовуються для роботи у фронтальних 
відділах щелеп. Подовжена хвостова частина 
бора полегшує контроль напрямку буріння в 
естетично значимій фронтальній ділянці ще-
лепного гребеня. Тонкий профіль бора робить 
легким його застосування при обмеженій від-
стані між двома зубами.

Маркувальний бор  

Використовується для формування 
початкового отвору в кістці перед за-
стосуванням формуючих ложе імп-
лантата борів. Особливий дизайн ро-
бочої частини бора дозволяє легко 
здійснювати маркувальний отвір не-
залежно від форми кіскового гребеня.
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Динамометричний ключ

Динаномометричний ключ з діапазоном регу-
лювання від 10 до 70 N.cм., використовується 
для контролю сили загвинчування імпланта-
та в кістці. Контроль зщеплення імплантата з 
кісткою є важливим критерієм забезпечення 
його остеоінтеграції. 

Імплантовводи

Конструкція імплантоввода забезпечує міцне 
утримання імплантата але легке виведення 
інструменту після розміщення імплантата в 
кістці. Імплантовводи доступні в довгих та 
коротких версіях. Спеціальне чорне кіль-
це на імплантовводі шириною 2 мм служить 
для контролю за коректністю встановлення 
інструменту в імплантат та дотримання на-
лежної глибини субкрестального розміщення 
імплантата.

Глибиномір (опційний інструмент)  

Використовується для вимірювання гли-
бини буріння або для вимірювання тов-
щини м’яких тканин. Глибиномір дозво-
ляє легко та правильно підібрати висоту 
формувача ясен. 

Відцентрова лінійка   

Відцентрова лінійка служить для планування 
відстані між імплантатами, що встановлюють-
ся поряд (7/8/9мм). 
Розміщуючись в кістковому отворі підготовле-
ному для одного імплантата визначає місце 
препарування для сусіднього імплантата.
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Хірургічний набір  
Ultimate 
Вміст 

Хірургічний набір ULTIMATE запезпечений інструкцією для застосування. 
Баркод хірургічного набору ULTIMATE :

http://doc-globald.com/0206.html

3

4

5

6

7

11

8
9 10

1

2

Ref: DKITULTI-INK
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1 Маркувальний бор Ø 2 мм Короткий DFCL-INIT

2 Пілотний бор Ø 2.4 мм
Короткий DFU1.5-2.4C

Довгий DFU1.5-2.4L-17

3 Проміжні бори

Ø 2.7 мм
Короткий DFKU2.7C

Довгий DFKU2.7L-17

Ø 2.9 мм
Короткий DFKU2.9C

Довгий DFKU2.9L-17

Ø 3.2 мм
Короткий DFKU3.2C

Довгий DFKU3.2L-17

Ø 3.4 мм
Короткий DFKU3.4C

Довгий DFKU3.4L-17

Ø 3.7 мм
Короткий DFKU3.7C

Довгий DFKU3.7L-17

Ø 3.9 мм
Короткий DFKU3.9C

Довгий DFKU3.9L-17

Ø 4.2 мм
Короткий DFKU4.2C

Довгий DFKU4.2L -17 

Ø 4.4 мм
Короткий DFKU4.4C 

Довгий DFKU4.4L -17

Ø 4.7 мм
Короткий DFKU4.7C

Довгий DFKU4.7L -17

Ø 4.9 мм
Короткий DFKU4.9C

Довгий DFKU4.9L -17

4 Подовжувач  DPROL

5 Пін паралельності /
глибиномір  3 x DAPULTI-C

6 Відцентрова лінійка  

 

DIA-ULTI

7 Динамометричний ключ 10-70N.
cм DCDYN-70D

8
Викрутка ручна 1.2 мм

Коротка DCM1.2C

Станд. DCM1.2

Викрутка для кутового 
наконечника 1.2 мм Станд. DCCA1.2

9 Імплантоввод   
In-Kone®

 Ручний
Станд. DCPIMCI2-1.2

Довгий DCPIMCI2-1.2-L

Для кут.
наконечника

Станд. DCPICACI2

Довгий DCPICACI2-L

10 Слот для опційного інструменту

11 Слот для кісткових профілерів
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Хірургічний набір  
ULTIMATE 
Хірургічний протокол

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 мм*
низька ● ●

середня ● ● ●
висока ● ● ●

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

(*) Для встановлення імплантата 3.0 хірургічний набір ULTIMATE має бути доповненим спеціальним імплантовводом 3.0. (код. імплантовводу 
DCPIMTZ)

1200 об/хв 800-600 об/хв

Хірургічний протокол забезпечує поступову послідовність 
буріння кісткових отворів гомотетичної форми сприяючи 
тісному контакту кістки з поверхнею імплантата. Завдяки 
чому, досягається висока первинна стабільність та 
рівномірний розподіл навантаження імплантата на кістку.
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Опційні інструменти ULTIMATE

Мінікомплект обмежувачів для буріння ULTIMATE
Знімний контейнер, з можливістю розташування в загальному хірургічному 
наборі ULTIMATE, містить два комплекти обмежувачів буріння Ø3 мм для 
використання з борами DFU1.5-2.4C / DFKU2.7C / DFKU2.9C. 

DBUMICROKIT

Діаметр
імплантату  

Ø мм
Колір 6 мм 7.5 мм 8.5 мм 10 мм 11.5 мм 13 мм

3 DBU3L6 DBU3L7.5 DBU3L8.5 DBU3L10 DBU3L11 DBU3L13

Діаметр 
імплантата 

Ø мм
Колір 6 мм 7.5 мм 8.5 мм 10 мм 11.5 мм 13 мм

3 DBU3L6 DBU3L7.5 DBU3L8.5 DBU3L10 DBU3L11.5 DBU3L13

3.5 DBU3.5L6 DBU3.5L7.5 DBU3.5L8.5 DBU3.5L10 DBU3.5L11.5 DBU3.5L13

4 DBU4L6 DBU4L7.5 DBU4L8.5 DBU4L10 DBU4L11.5 DBU4L13

4.5 DBU4.5L6 DBU4.5L7.5 DBU4.5L8.5 DBU4.5L10 DBU4.5L11.5 DBU4.5L13

5 DBU5.5L6 DBU5.5L7.5 DBU5.5L8.5 DBU5.5L10 DBU5.5L11.5 DBU5.5L13

DBULTIKIT

Повний комплект обмежувачів буріння ULTIMATE
Застосовується з борами для імплантатів In-Kone® UNIVERSAL, In-Kone® 
PRIMO Ø 3 мм, Ø 3.5 мм, Ø 4 мм, Ø 4.5 мм та Ø 5 мм .

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.

Додаткові інструменти для встановлення 
імплантатів 3.0
Імплантати 3.0 можуть бути встановлені хірургічним набором 
ULTIMATE із використанням додаткових інструментів: 
імплантовводів 3.0, активатора та екстрактора абатментів, 
що є опційними інструментами.

Імплантоввод

Для кут.
наконечн. DCPICATZ

Ручний DCPIMTZ

Ключі

Активатор DAMTZ

Екстрактор DEMTZ
DFRCTZ3.4 DFRCINK4 DFRCINK6.5DFRCINK5
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Хірургічний набір 3.0 

Опис

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

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

Послідовність буріння отворів гомотетичних до фор-
ми імплантатів забезпечує тісний контакт кістки з по-
верхнею імплантата, сприяючи високій первинній 
стабільності та рівномірному розподілу навантаження 
імплантата на кістку.
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Нове покоління хірургічних борів
Розроблені на основі новітніх технологій бори  здій-
снюють прогресивне препарування кістки прицезійно 
та малотравматично. Геометрія лез сприяє легкому ви-
даленню кісткової стружки. Завдяки невідображаючій 
поверхні борів контроль за кольоровим маркуванням 
глибини занурення бора легко контролюється під час 
роботи.
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Хірургічний набір 3.0  

Вміст 

1

3

6

5

8

4

8
7

2

 DKITTZ
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Хрургічний 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

10-70 
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 прото-
кол використовуєть-
ся у відповідності до 
типу щільності кістки.
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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 субкристаль-
но встановленого імплантата оптимізує процес інтеграції 
з імплантатом оточуючих тканин, сприяє утворенню та 
довготривалому збереженню товстої і щільної захисної 
периімплантної тканинної маси.
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Бори із обмежувачами                 
буріння
Робоча довжина препарувальних борів становить 4,8 мм 
і розрахована для наступного субкрестального занурен-
ня імплантата на 0.8 мм. Відкритий кут 140° ріжучої ча-
стини бора забезпечує атравматичне і безпечне буріння 
поряд 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

Ø4
28 мм

140°

1 мм

4.8 мм

Діаметр обмежувача буріння: 

діаметр бору + 1.4 мм
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Хірургічний набір 
twinkon® 4 
Вміст

Ref. DKITTWK4

9

11

3

5

6

8 7

4

2

1

10
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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 Викрутка ручна універсальна 
шестигранна 0.9 мм   

DCM0.9

Опційні інструменти

Екстрактор конічного абатмента Ø 5.4 мм
  

DPEPCCE 

Екстрактор конічного абатмента  Ø 4.3 мм DEMCE

Ручний активатор конічного абатмента  Ø 4.3 мм DAMPCTWK4.3

Подовжувач DPROL 
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Хірургічний набір
twinkon® 4 
Хірургічний протокол

1 2 3 4 5

Ref. Бор Ø 2 мм 
DFTW20L48

Бор Ø 2.5 mмм 
DFTW25L48

Бор Ø 3 мм 
DFTW30L48

Бор Ø 3.5 мм 
DFTW35L48

Бор Ø 4 мм 
DFTW40L48

Ø4L4 D3/D4 D1/D2

Ø4.5L4 D3/D4 D1/D2

Рекомендації
• Дотримуйтесь рекомендованої швидкості буріння.
• Стабілізуйте кутовий наконечник за допомогою вказівного пальця іншої руки під час буріння для 

збереження робочої вісі.
• Використовуйте водяне зрошення і аспірацію для уникнення перегріву та ефективного видалення 

залишків кістки..
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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.
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Набір для 
передімлатаційної 
хірургії GRAFTEK

Компанія Global D пропонує широкий асортимент гвинтів 
для передімплантаційної хірургії.

Характеристики гвинтів:
•  Самонарізний профіль
• Кольоровий код для ідентифікації діаметру
• Відмінне щеплення між викруткою та головкою гвинта 
• Контрольована фіксація при позиціонуванні гвинта 

(навіть під кутом)
Лінійка продукції:
• Самонарізні гвинти для фіксації кісткових блоків та 

мембран.

•  Компресійні самонарізні гвинти для фіксації кісткових 
блоків. 

Детальний асортимент продукції для передімплантаційної хірургії 
та додаткова інформація із її застосування описані в каталозі 
Graftek.
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Губчасті кісткові гранули “S” шприц
• 90035 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - 0.5 см²
• 90036 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - 1 см²
• 90037 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - 2 см²

Губчасті кісткові гранули “S” флакон
• 90031 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - флакон 0.5 см²
• 90032 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - флакон 1 см²
• 90033 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - флакон 2 см²
• 90034 - Губчасті кісткові гранули «S» 0.5 мм - флакон 4 см²

Губчасті кісткові гранули “L” шприц
• 90041 - Губчасті кісткові гранули «L» 1 мм - 0.5 см²
• 90042 - Губчасті кісткові гранули «L» 1 мм - 1 см²
• 90043 - Губчасті кісткові гранули «L» 1 мм - 2 см²
• 90044 - Губчасті кісткові гранули «L» 1 мм - 4 см²

Кортикально-губчасті кісткові блоки
• 90065 - Кортикально губчастий кістковий блок 15x10x4 мм
• 90066 - Кортикально губчастий кістковий блок 22x12x4 мм

Кісткові пластини
• 90063 - Кортикальна пластина 12x10 мм
• 90064 - Кортикальна пластина 22x10 мм

Кортикально-губчасті гранули - флакон 
• ‘90051 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5 мм  флакон - 0.5 см²
• 90052 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5 мм флакон - 1 см²
• 90053 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5 мм флакон - 2 см²
• 90054 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5 мм флакон - 3 см²

Кортикально-губчасті гранули - шприц
• 90055 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5mm - 0.5 см²
• 90056 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5mm - 1 см²
• 90057 - Кортикально-губчасті гранули “S” 0.5mm - 2 см²

90012 - Губчастий кістковий блок 20x10x10 мм

BG2030 - Колагенова мембрана BoneGuard 20x30 мм

Кістковозамінні матеріали 
BIOBANK
BIOBank — Французький банк тканин уповноважений ANSM (Національне 
агентство з безпеки лікарських засобів і виробів медичного призначення 
Франції) зберігати, переробляти та реалізувати кістковозамінний матеріал 
людського походження. 
Трансплантати BIOBank отримані з головки стегнової кістки виключно живих 
донорів (алографт), під час ендопротезування кульшового суглобу. Забір 
донорського матеріалу здійснюється хірургами-ортопедами на території 
Франції. Запатентований унікальний процес очищення Supercrit®, що 
передбачає обробку донорського матеріалу діоксидом вуглецю CO2, забезпечує 
повне знищення вірусів та робить матеріал абсолютно стерильним і безпечним. 
Цей процес очищення алогенного матеріалу отримав схвалення ANSM 
(Національного агентства з безпеки лікарських засобів і виробів медичного 
призначення Франції).
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Асортимент продукції

Імплантати In-Kone® UNIVERSAL
DPINK3.5L8.5                           Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                  Ø 3.5 мм, L 8.5 мм 
DPINK3.5L10                            Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²               Ø 3.5 мм, L 10 мм 
DPINK3.5L11.5 Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²               Ø 3.5 мм, L 11.5 мм 
DPINK3.5L13  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²               Ø 3.5 мм, L 13 мм
DPINK3.5L15  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 3.5 мм, L 15 мм 
DPINK4L6  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 6 мм 
DPINK4L8.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 8.5 мм 
DPINK4L10  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 10 мм 
DPINK4L11.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 11.5 мм 
DPINK4L13  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 13 мм 
DPINK4L15  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4 мм, L 15 мм 
DPINK4.5L6  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4.5 мм, L 6 мм 
DPINK4.5L8.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                  Ø 4.5 мм, L 8.5 мм 
DPINK4.5L10  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4.5 мм, L 10 мм 
DPINK4.5L11.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4.5 мм, L 11.5 мм 
DPINK4.5L13  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4.5 мм, L 13 мм 
DPINK4.5L15  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 4.5 мм, L 15 мм 
DPINK5L6  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 5 мм, L 6 мм 
DPINK5L8.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 5 мм, L 8.5 мм 
DPINK5L10  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 5 мм, L 10 мм 
DPINK5L11.5  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 5 мм, L 11.5 мм 
DPINK5L13  Імплантат In-Kone® UNIVERSAL SA²                Ø 5 мм, L 13 мм 

Імплантати In-Kone® PRIMO
DPINKP3.5L8.5 Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 3.5 мм, L8.5 мм 
DPINKP3.5L10  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 3.5 мм, L10 мм 
DPINKP3.5L11.5 Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 3.5 мм L11.5 мм 
DPINKP3.5L13  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 3.5 мм, L13 мм 
DPINKP3.5L15  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 3.5 мм, L15 мм 
DPINKP4L6  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4 мм, L6 мм 
DPINKP4L8.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4 мм, L8.5 мм 
DPINKP4L10  Імплантат In-Kone® PRIMO                                   Ø 4 мм, L10 мм 
DPINKP4L11.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4 мм, L11.5 мм 
DPINKP4L13  Імплантат In-Kone® PRIMO                                   Ø 4 мм, L13 мм 
DPINKP4L15  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4 мм, L15 мм 
DPINKP4.5L6  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L6 мм 
DPINKP4.5L8.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L8.5 мм 
DPINKP4.5L10  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L10 мм 
DPINKP4.5L11.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L11.5 мм
DPINKP4.5L13  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L13 мм 
DPINKP4.5L15  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 4.5 мм, L15 мм 
DPINKP5L6  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 5 мм, L6 мм 
DPINKP5L8.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 5 мм, L8.5 мм 
DPINKP5L10  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 5 мм, L10 мм 
DPINKP5L11.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                              Ø 5 мм, L11.5 мм
DPINKP5L11.5  Імплантат In-Kone® PRIMO                            Ø 5 мм, L13 мм
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Імплантати 3.0

DPTZ3.0L8.5  Iмплантат 3.0   Ø 3 мм, L 8.5 мм 
DPTZ3.0L10  Iмплантат 3.0   Ø 3 мм, L 10 мм 
DPTZ3.0L11.5  Iмплантат 3.0   Ø 3 мм, L 11.5 мм 
DPTZ3.0L13  Iмплантат 3.0   Ø 3 мм, L 13 мм

Імплантати twinkon® 4
DPTWKCT4L4 Імплантат twinkon® 4  Ø 4 мм, L 4 мм 
DPTWKCT4.5L4 Імплантат twinkon® 4 Ø 4.5 мм, L 4 мм 

Гвинти-заглушки та формувачі ясен In-Kone®

DVCOCI  Гвинт-заглушка In-Kone® постачається разом із імплантатом 
DVCOCI2  Гвинт-заглушка In-Kone® високий - H 1 мм  
DVCOCI3  Гвинт-заглушка In-Kone® надвисокий - H 2 мм 

DVCICI4H1.5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 1.5 мм
DVCICI4H2.2  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 2.2 мм
DVCICI4H3  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 3 мм 
DVCICI4H4  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 4 мм
DVCICI4H5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 5 мм 
DVCICI4H7  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 4 мм, H 7 мм 
DVCICI5H1.5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 1.5 мм 
DVCICI5H2.2  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 2.2 мм 
DVCICI5H3                                In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 3 мм 
DVCICI5H4  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 4 мм 
DVCICI5H5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 5 мм 
DVCICI5H7  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 5 мм, H 7 мм 
DVCICI6.5H1.5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 6.5 мм, H 1.5 мм 
DVCICI6.5H2.2  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 6.5 мм, H 2.2 мм 
DVCICI6.5H3  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 6.5 мм, H 3 мм 
DVCICI6.5H4  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 6.5 мм, H 4 мм 
DVCICI6.5H5  In-Kone® формувач ясен плаский Ø 6.5 мм, H 5 мм 
DVCIHCI4H1.5                          In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 1.5 мм 
DVCIHCI4H2.2  In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 2.2 мм 
DVCIHCI4H3  In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 3 мм 
DVCIHCI4H4  In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 4 мм 
DVCIHCI4H5  In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 5 мм 
DVCIHCI4H7  In-Kone® формувач ясен високий Ø 4 мм, H 7 мм 
DVCIHCI5H1.5  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 1.5 мм 
DVCIHCI5H2.2  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 2.2 мм 
DVCIHCI5H3  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 3 мм 
DVCIHCI5H4  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 4 мм 
DVCIHCI5H5  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 5 мм 
DVCIHCI5H7  In-Kone® формувач ясен високий Ø 5 мм, H 7 мм 
DVCIHCI6.5H1.5  In-Kone® формувач ясен високий Ø 6.5 мм, H 1.5 мм 
DVCIHCI6.5H2.2  In-Kone® формувач ясен високий Ø 6.5 мм, H 2.2 мм 
DVCIHCI6.5H3  In-Kone® формувач ясен високий Ø 6.5 мм, H 3 мм 
DVCIHCI6.5H4  In-Kone® формувач ясен високий Ø 6.5 мм, H 4 мм 
DVCIHCI6.5H5  In-Kone® формувач ясен високий Ø 6.5 мм, H 5 мм 
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Гвинти-заглушки та формувачі ясен 3.0
DVCOTZH0  Гвинт-заглушка 3.0 - пласка 
DVCOTZH2  Гвинт-заглушка 3.0 - висока
DVCITZ3.4H2  Формувач ясен 3.0   Ø 3.4 мм, H 2 мм 
DVCITZ3.4H4  Формувач ясен 3.0   Ø 3.4 мм, H 4 мм 
DVCITZ3.4H6  Формувач ясен 3.0   Ø 3.4 мм, H 6 мм 

Гвинти-заглушки та формувачі ясен twinkon® 4
DCCTWK                                   Гвинт-заглушка TwinKon®*
DVCITWK5H2.6  Формувач ясен twinkon®  Ø 5 мм, H 2.6 мм
DVCITWK5H4 Формувач ясен twinkon®  Ø 5 мм, H 4 мм
*комплектується в упакуванні імплантата

Хірургічні набори та обмежувачі буріння 
DKITULTI-INK  Хірургічний набір ULTIMATE
DKITTZ Хірургічний набір 3.0
DKITTWK4 Хірургічний набір twinkon® 4
DBULTIKIT  Повний набір обмежувачів буріння 36 шт.
DBUMICROKIT  Міні-набір обмежувачів буріння 12 шт.

DBU3L6  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 6 мм 
DBU3L7.5  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 7.5 мм
DBU3L8.5  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 8.5 мм
DBU3L10  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 10 мм
DBU3L11.5  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 11.5 мм
DBU3L13  Обмежувач буріння Ultimate для бору Ø 2.5 мм - 2.9 мм, L 13 мм
DBU3.5L6  In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 6 мм 
DBU3.5L7.5  In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 7.5 мм 
DBU3.5L8.5  In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 8.5 мм 
DBU3.5L10 In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 10 мм
DBU3.5L11.5  In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 11.5 мм 
DBU3.5L13  In-Kone® обмежувач буріння (із зеленим кільцем) Ø 3.5 мм, L 13 мм
DBU4L6  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 6 мм  
DBU4L7.5  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 7.5 мм 
DBU4L8.5  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 8.5 мм 
DBU4L10  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 10 мм 
DBU4L11.5  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 11.5 мм 
DBU4L13  In-Kone® обмежувач буріння (із жовтим кільцем) Ø 4 мм, L 13 мм 
DBU4.5L6 In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм, L 6 мм 
DBU4.5L7.5  In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм, L 7.5 мм 
DBU4.5L8.5 In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм, L 8.5 мм 
DBU4.5L10  In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм,  L 10 мм 
DBU4.5L11.5  In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм, L 11.5 мм 
DBU4.5L13  In-Kone® обмежувач буріння (із пурпурним кільцем) Ø 4.5 мм, L 13 мм   
DBU5.5L6  In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L 6 мм 
DBU5.5L7.5  In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L 7.5 мм 
DBU5.5L8.5  In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L 8.5 мм
DBU5.5L10  In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L 10 мм 
DBU5.5L11.5  In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L 11.5 мм 
DBU5.5L13 In-Kone® обмежувач буріння (із синім кільцем) Ø 5.5 мм, L13 мм
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Бори ULTIMATE

DFCL-INIT                                 Бор маркувальний ULTIMATE Ø 2 мм L 28 мм 
DFCL-INIT-L  Бор маркувальний ULTIMATE Ø  2 мм довгий L 28 мм
DFU1.5-2.4C  Бор пілотний ULTIMATE короткий Ø 1.5 - 2.4 мм 
DFU1.5-2.4L-17  Бор пілотний ULTIMATE довгий Ø 1.5 - 2.4 мм 
DFKU2.7C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 2.7 мм 
DFKU2.7L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 2.7 мм 
DFKU2.9C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 2.9 мм 
DFKU2.9L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 2.9 мм 
DFKU3.2C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 3.2 мм 
DFKU3.2L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 3.2 мм 
DFKU3.4C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 3.4 мм 
DFKU3.4L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 3.4 мм 
DFKU3.7C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 3.7 мм 
DFKU3.7L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 3.7 мм 
DFKU3.9C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 3.9 мм 
DFKU3.9L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 3.9 мм
DFKU4.2C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 4.2 мм 
DFKU4.2L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 4.2 мм 
DFKU4.4C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 4.4 мм 
DFKU4.4L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 4.4 мм 
DFKU4.7C  Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 4.7 мм 
DFKU4.7L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 4.7 мм 
DFKU4.9C                                 Бор проміжний ULTIMATE короткий Ø 4.9 мм 
DFKU4.9L-17  Бор проміжний ULTIMATE довгий Ø 4.9 мм 

Бори twinkon® 4
DFTW20L48 Бор twinkon® 4 Ø 2 мм
DFTW25L48 Бор twinkon® 4 Ø 2.5 мм
DFTW30L48 Бор twinkon® 4 Ø 3 мм
DFTW35L48 Бор twinkon® 4 Ø 3.5 мм
DFTW40L48 Бор twinkon® 4 Ø 4 мм

Імплантовводи 
DCPICACI2  Імплантоввод In-Kone® для кутового наконечника, стандартний
DCPICACI2-L Імплантоввод In-Kone® для кутового наконечника, довгий 
DCPIMCI2-1.2                           Імплантоввод In-Kone® ручний, стандартний 
DCPIMCI2-1.2-C  Імплантоввод In-Kone® ручний, короткий 
DCPIMCI2-1.2-L  Імплантоввод In-Kone® ручний, довгий 
DCPICATZ  Імплантоввод 3.0 для кутового наконечника
DCPIMTZ                                   Імплантоввод 3.0 ручний
DCPIMCE                                  Імплантоввод twinkon® ручний
DCPIMCEC                               Імплантоввод twinkon® ручний, короткий                             
DCPICACE                                Імплантоввод twinkon® для кутового наконечника
DCPICACEC  Імплантоввод twinkon® для кутового наконечника, короткий
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Викрутки 
DCM1.2C  Викрутка ручна універсальна, шестигранна, коротка 1.2 мм, L 9 мм 
DCM1.2  Викрутка ручна універсальна, шестигранна, стандартна 1.2 мм, L 15 мм 
DCM1.2L  Викрутка ручна універсальна, шестигранна, довга 1.2 мм, L 20 мм 
DCCA1.2C  Викрутка для кутового наконечника, шестигранна, коротка 1.2 мм, L 18 мм 
DCCA1.2  Викрутка для кутового наконечника, шестигранна, стандартна 1.2 мм, L 26 мм
DAMTZ  Aктиватор 3.0
DEMTZ                                      Екстрактор 3.0
DPEPCCE                                 Екстрактор конічного абатмента twinkon 4®
DAMPCTWK4.3  Ручний активатор конічного абатмента Ø4.3 мм

Піни паралельності та глибиноміри
DJP  Глибиномір / пародонтальний зонт In-Kone®  
DAPULTI-C  Пін паралельності / глибиномір ULTIMATE
DIA-ULTI  Відцентрова лінійка ULTIMATE 7, 8 та 9 мм
DIP2-2.5  Пін паралельності twinkon® 4

Супутні товари
DCCLIC2 Універсальний ключ-тріскачка
DCDYN-70D  Універсальний динамометричний ключ 15-70 N.cм 
DPROL   Подовжувач 
DCCTCE  Накидний ключ twinkon 4®
DPEPCCE Екстрактор конічного абатмента twinKon®
DFRCTZ3.4                               Кістковий профілер Ø 3.7 мм для імплантата 3.0
DFRCINK4                                Кістковий профілер Ø 4 мм для імплантата In-Kone®
DFRCINK5                                Кістковий профілер Ø 5 мм для імплантата In-Kone®
DFRCINK6.5                             Кістковий профілер Ø 6.5 мм для імплантата In-Kone®
DEMCE Екстрактор стандартного та конічного абатментів Ø 4.3 мм

До уваги користувачів!

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій із застосування матеріалів та інструментів.

Імплантаційні системи In-Kone®, twinkon® та 3.0 можуть використовуватися виключно лікарями, які пройшли відповідне 
навчання щодо хірургічного та ортопедичного етапів стоматологічної реабілітації із застосуванням імплантатів.

Успішне функціонування імплантаційної системи гарантується лише за умови використання її оригінальних компонентів. 
Компанія Global D не нестиме відповідальності за наслідки використання будь-яких копій компонентів системи. 

Перш ніж розмістити компоненти імплантаційної системи в ротову порожнину пацієнта, лікар повинен перевірити їх стан.
Лікар — відповідальний за процес стерилізації всіх матеріалів відповідно до діючих нормативних актів та своєчасну заміну 
багаторазових інструментів, які можуть мати дефекти, або невідповідності до їх правильного застосування.
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Сфери застосування
Iмплантологія
Передімплантаційна хірургія
Щелепно-лицева хірургія
Реконструктивна хірургія
Онкологія
Краніальна хірургія
Oртодонтія
Навчання

Ексклюзивний дилер в Україні

м. Чернівці
вул. Руська 245

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

м. Одеса
пр-кт Шевченка 4Д  оф. 78

тел./моб: +38 096 000 32 44

info@implantiss.com

www.implantiss.com

Partner for your surgery

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
Входить до складу корпорації MENIX


