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Завдяки більше ніж 15-річному клінічному та 
виробичому досвіду в щелепно-лицевій хірургії, 
Global D cтала однією з провідних компаній в 
цій галузі.
Науково-дослідний відділ компанії постійно 
забезпечує лікарів удосконаленими виробами, 
співпраця з провідними хірургами дозволяє 
невпинно розширювати лінійку інноваційних 
продуктів.
Наша місія - сприяння досконалій роботі лікарів 
та успішному лікуванню їх пацієнтів.

ORTRAUTEK - це повна і досконала лінійка 
матеріалів для стабілізації та фіксації кістки під 
час остеосинтезу в черепо-щелепнолицевих 
ділянках   в наступних ситуаціях:
• переломи,
• реконструктивна хірургія,
• ортогнатична хірургія.
Це дуже  широкий асортимент пластин та 
гвинтів різних форм, товщини та титанових 
сплавів, які легко ідентифікуються за кольоровим 
кодом.



NF EN ISO 13485

Націленість на Вашу експертність

Націленість на сервіс
Пацієнт - це пріоритет. 
 
Наша  місія -  забезпечувати  Вас  рішеннями  та  матеріалами, 
які полегшують Вашу щоденну роботу.

Global D адаптується до Вашої практики та гарнатує необхідний 
сервіс.

Персоналізована комунікація: маркетингова та адміністративна 
команда підтримує Вас з  8.30  до  18.00 з понеділка по п’ятницю.

Націленість на продукцію
Високотехнологічна продукція сприяє якісній практиці.

Кожна наша продуктова лінійка містить ергономічні інструменти, 
адаптовані до впровадження нових технік роботи. Вся наша 
продукція забарвлена анодним окисленням, легко ідентифікується 
та гарантує безпеку для пацієнта.

Націленість на якість
Задоволення клієнтів - це турбота кожного. 
 
Завжди уважно ставлячись до потреб лікарів, Global D вкладає 
свою енергію в постійну оптимізацію своїх послуг, процедур 
та підтримки, більше, аніж просто дотримуючись нормативних 
стандартів.

Якість наших продуктів підтверджена сертифікатом французького 
уповноваженого органу LNE/G-MED.

Сертифікат ISO 13485 
  0459
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 ▪ Маленька лінійка 
для перевірки 
діаметру та 
довжини гвинта 

 ▪ CSTE*  
Контейнер для стерилізації 
інструментів ORTRAUTEK

 ▪ PANIER_INOX_PERMAF* 
Касета для інструментів 
ORTRAUTEK

 ▪ ITRAU 
Вставка для 
травматологічної хірургії

 ▪ IORTH 
Вставка для 
ортогнатичної хірургії

*Ці медичні вироби виготовлені компанією C.B.M S.r.l. у відповідності з Директивою 93/42/
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Гвинти

Технічні особливості

Вибір титану

Всі імплантати  (гвинти та пластини), що 
постачаються Global D виготовлені з 
титану. 

Цей метал має численні переваги, зокрема:
 ▪ пластичність без ефекту пам’яті форми,
 ▪ відмінна механічна міцність,
 ▪ біосумісність,
 ▪ амагнітність, відсутність артефактів на 

рентгенограмах.

Титан піддається анодуванню, процесу 
електролітичного окислення, при якому 
поверхневий шар перетворюється на 
оксид. Це дає можливість отримувати різні 
кольори поверхні без додавання інших 
речовин.

Самонарізна різьба гвинта

Global D, маючи великий досвід роботи 
в щелепно-лицьовій хірургії, накопичений 
за останні 18 років, поставила перед 
собою місію максимізувати якість 
та ефективність своїх продуктів для 
остеосинтезу, зокрема, розробивши 
самонарізну різьбу для всіх видів гвинтів.
Асиметрична різьба має особливості 
дизайну ребер для кращої первинної 
фіксації в кістці. Кінчик гвинта заточений, 
щоб забезпечити краще проникнення 
різьби в кістку. Крім того, самонарізні 
гвинти легше виштовхують кісткову 
стружку, тим самим покращують 
проникнення гвинтів.
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Introduction

Гвинти

Технічні особливості

Контрольована пластичність

Титан може мати різний рівень пластичності, залежно від сплаву та товщини. 
Наші пластини розроблені з використанням різних сплавів титану, залежно від 
бажаної жорсткості. Чим вищий грейд титану, тим більша його жорсткість і менша 
його пластичність (див. таблицю нижче).

Крім того, пластичність пластин зумовлена їх товщиною. Доступна різна товщина 
пластин (відповідно і пластичність) залежно від показів до застосування.

Кольоровий код застосовується для 
позначення різних лінійок продукції 
Global D для щелепно-лицевої хірургії:
 ▪ MICROTEK (1.2)
 ▪ MINITEK (1.5)
 ▪ ORTRAUTEK (2.0)
 ▪ CARCITEK (2-2.4-2.7)

Крім того, в межах кожної лінійки 
продукції використовується певний 
кольоровий код для миттєвого 
визначення діаметра, товщини та марки 
титану пластин чи гвинтів.
Увага!
Не рекомендується згинати пластину 
більше двох разів в одному і тому ж місці, 
оскільки існує ризик змінити її механічні 
властивості. Також рекомендуємо не 
використовувати гвинти повторно. 
Дивіться, будь ласка, інструкцію з 
використання.

Кольоровий код

Матеріал T40 T60 TA6V

Сплав Grade II  Grade  IV Grade V

Жорсткість помірна сильна дуже сильна

Пластичність ++ + ±

Лінійка Ortrautek Колір

ГВ
И

Н
ТИ

Самозасвердлюючі - Ø 2 мм

Самонарізні - Ø 2 мм

Аварійний гвинт - Ø 2.4 мм

П
ЛА

С
ТИ

Н
И

T40 - Товщина 0.6 мм

T40 - Пряма пластина 
         Товщина 0.8мм

T40 - Товщина 0.8 або 1 мм

T40 - Товщина 1.5 мм 
T60 & TA6V - Товщина 1 мм

± 
 

+ 
++

ж
орсткість

Максимальна дозволена сила загвинчування залежить від діаметру гвинта (мм) і є 

Сила загвинчування

Ø гвинта Макс. сила

Самозасвердлюючі 
або самонарізні 
гвинти

Ø2.0 мм 40N.см

Ø2.4 мм 75N.см
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Гвинти
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Гвинти

Самозасвердлюючі гвинти

 ▪ Самозасвердлююча різьба
 ▪ Відсутніть необхідності попереднього 

свердління
 ▪ Кольоровий код для визначення 

діаметра гвинта і типу різьби
 ▪ Посилене з’єднання гвинта зі стрижнем 

викрутки 
 ▪ Механічна стабільність гвинта під час 

загвинчування

Самозасвердлюючі гвинти з шистигранником або хрестовиною - Ø 2 мм

2 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
шестигр. 2 мм Код гвинта з 

хрестовиною

4 VA2HL4 VA2KL4

5 VA2HL5 VA2KL5

6 VA2HL6 VA2KL6

7 VA2HL7 VA2KL7

9 VA2HL9 VA2KL9

11 VA2HL11 VA2KL11

13 VA2HL13 VA2KL13

15 VA2HL15 VA2KL15

17 VA2HL17 VA2KL17

19 VA2HL19 VA2KL19

Самозасвердлюючі гвинти з хрестовиною - Ø 2.4 мм

2.4 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
хрестовиною

11 VA2.4KL11

13 VA2.4KL13

15 VA2.4KL15

17 VA2.4KL17

L L

L

Гвинти
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Гвинти

Гвинти

 ▪ Кольоровий код для визначення 
діаметра гвинта і типу різьби

 ▪ Посилене з’єднання гвинта зі стрижнем 
викрутки 

 ▪ Механічна стабільність гвинта під час 
загвинчування

Аварійні гвинти  - Ø 2.4 мм

2.4 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
шестигр. 2.4 мм Код гвинта з 

хрестовиною

5 V2.4HL5 V2.4KL5

7 V2.4HL7 V2.4KL7

9 V2.4HL9 V2.4KL9

Самонарізні гвинти з шестигранником - Ø 2 мм

2 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
шестигр.

4 V2HL4

5 V2HL5

6 V2HL6

7 V2HL7

9 V2HL9

11 V2HL11

13 V2HL13

15 V2HL15

17 V2HL17

19 V2HL19

L

L L

Самонарізні гвинти



Screws
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Гвинти

Гвинти

Міжщелепні фіксуючі гвинти

 ▪ Самозасвердлююча різьба
 ▪ Економія часу 
 ▪ Кольоровий код для визначення діаметру
 ▪ Безпека 
 ▪ Альтернатива назубним шинам  
 ▪ Атравматична округла голівка
 ▪ Грибоподібна форма голівки для покращеної пружності

Рекомендації щодо використання:
 ▪ Для використання в ортогнатичній 

хірургії та травматології
 ▪ Можливість трансмукозного розміщення
 ▪ Використання 4 або 6 гвинтів одночасно

Самозасвердлюючі міжщелепні фіксуючі гвинти 
з шестигранником або хрестовиною - Ø 2 мм

2 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
шестигр. 2 мм Код гвинта з 

хрестовиною

7 VBA2HL7 VBA2KL7

9 VBA2HL9 VBA2KL9

Самозасвердлюючі міжщелепні гвинти 
з округлою голівкою та хрестовиною - Ø 2 мм

2 мм Колір Довжина  
(мм)

Код гвинта з 
хрестовиною

7 VBIBA2KL7

9 VBIBA2KL9

L

L

L



Пластини



Прямі пластини: 14
 Прямі пластини - 1 мм 
 Прямі пластини - 0.8 мм 
 Тонкі прямі пластини - 0.6 мм

Реверсивні пластини для середньої ділянки обличчя - 0.8 мм 15

L та J-подібні пластини - 1 мм 16

Тонкі L та J-подібні пластини - 0.6 мм 17

Пластини для середньої ділянки обличчя із заданою формою - 0.8 мм 18

Пластини з вузькою перемичкою для верхньої щелепи - 1 мм 19
 Пластини Prof. BOUTAULT - 1 мм 19

Утримуюча пластина поперечного напрямку - 1 мм 19

Пластина локального регулювання для нижньої щелепи
 Пластина Dr. CRESSEAUX - 1 мм 21
 Пластина Dr. DUGUET - 1 мм 22
 Моделюючі щипці для  PRS4T & PRS4TL 23
 Ромбоподібні пластини - 0.8 мм 24
 Пластини Dr. SABOYE - 1 мм 25
 Анатомічні пластини Dr. BEDHET для нижньої щелепи - 0.8 мм 26
 Рухомі пластини - 1 мм 28
 Пластини Dr. BALOGH - 1 мм  29
 Пластини локального регулюваня для коротких остеотомій - 1мм 29

Мандибулярні пластини 30
 Вигнуті мандибулярні пластини - 1 мм
 I-подібні пластини - 1 мм
 Пластина Dr. BAUER  - 1 мм
 Пластина для 3-го фрагмента - 0.8 мм 

Пластини для геніопластики - 0.6 мм  31

Мандибулярні пластини для травматології або невеликих реконструкцій 32         
 Пластини для травматології - 1.5 мм
 Пластини для виросткового відростку  - 1 мм
 Пластина для лікування розриву симфізу - 1 мм 

Інші пластини : 33
 Кільцеві пластини - 0.6 мм
 X, Y, T-подібні пластини - 1 мм
 Зіркоподібні пластини - 0.6 мм
 Квадратні та прямокутні 3D пластини - 0.6 мм та 1 мм

Пластини



Пластини

 ▪ Великий асортимент довжин і товщин
 ▪ Кольоровий код для визначення товщини

Прямі пластини - 1 мм 

1 мм Колір Отвори Перемичка Жорст
кість Код товару

2 середня

+

P2TM

4

без перемички P4T

середня P4TM

довга P4TL

дуже довга P4TXL

екстра довга P4TXXL

6

без перемички P6T

середня P6TM

довга P6TL

8 без перемички P8T

16 без перемички P16T

Прямі пластини

Прямі пластини - 0.8 мм 

0.8 мм Колір Отвори Перемичка Жорс
ткість Код товару 

2 середня

+

P2TM08

4
без перемички P4T08

середня P4TM08

6
без перемички P6T08

середня P6TM08

Тонкі прямі пластини - 0.6 мм 

0.6 мм Колір Отвори Перемичка Жорс
ткість Код товару

2

без перемички 

±

PF2T

середня PF2TM

довга PF2TL

4

без перемички PF4T

середня PF4TM

довга PF4TL

6

без перемички PF6T

середня PF6TM

довга PF6TL
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PlatesПластини

 ▪ Реверсивність
 ▪ Легкість надання форми завдяки квадратному 

профілю
 ▪ Різні довжини та кольоровий код для визначення 

товщини

Реверсивні пластини для середньої ділянки обличчя - 0.8 
мм 

0.8 мм Колір Перемичка Жорсткість Код товару 

PJLR1 PJLR2 PJLR3 PJLR3 PJLR2 PJLR1

45° max

Пластини для середньої ділянки обличчя

 ▪ Компактна пластина з невеликими відстанями (отвори 
розташовані близько один до одного) відмінно підходить для 
малих реконструкцій на верхній щелепі.

T-подібні пластини Dr. BALOGH для верхньої щелепи - 0.8 мм 
(Cèdres Clinic - м.Ешироль (Франція) 

0.8 мм Колір Перемичка Жорсткість Код товару

коротка

+

PMT4TS

середня PMT4TM

довга PMT4TL
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Пластини Пластини

Пластини

L та J-подібні пластини

 ▪ Пластини з кутом 110° 
 ▪ Великий асортимент довжин
 ▪ Кольоровий код для визначення товщини

L та J-подібні пластини - 1 мм 

1 мм Колір Перемичка Жорст 
кість

Код товару 
L

Код товару  
J

без перемички

+

PL PJ

проміжна PLI PJI

середня PLM PJM

проміжна середня PLMI PJMI

довга PLL PJL

проміжна довга PLLI PJLI

дуже довга PLTL PJTL

PLPLIPLMPLMIPLLPLLIPLTL PJ PJI PJM PJMI PJL PJLI PJTL
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Plates

Пластини Пластини

Пластини

 ▪ Пластини з кутом 110° 
 ▪ Великий асортимент довжин
 ▪ Кольоровий код для визначення товщини

Тонкі L та J-подібні пластини - 0.6 мм 

0.6 мм Колір Перемичка Жорст 
кість

Код товару 
L

Код товару  
J

без перемички

±

PFL PFJ

проміжна PFLI PFJI

середня PFLM PFJM

проміжна середня PFLMI PFJMI

довга PFLL PFJL

проміжна довга PFLLI PFJLI

дуже довга PFLTL PFJTL

PFLPFLIPFLMPFLMIPFLLPFLLIPFLTL PFJ PFJI PFJM PFJMI PFJL PFJLI PFJTL

Тонкі L та J-подібні пластини
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Пластини

Пластини

Пластини для середньої ділянки обличчя заданої форми - 0.8 мм 

0.8 мм 
Правсторонні

Колір Перемичка Жорст 
кість

Код товару  
R

0.8 мм 
Лівосторонні

Код товару 
L

3 mm

+

POP3R POP3L

4 mm POP4R POP4L

5 mm POP5R POP5L

6 mm POP6R POP6L

7 mm POP7R POP7L

8 mm POP8R POP8L

9 mm POP9R POP9L

10 mm POP10R POP10L

11 mm POP11R POP11L

12 mm POP12R POP12L

 ▪ 10 різних довжин перемичок
 ▪ Правосторонні та лівосторонні анатомічні 

варіанти пластин
 ▪ Спеціальний контейнер для зберігання

PO
P3

R

PO
P4

R

PO
P5

R

PO
P6

R

P
O

P
7R

P
O

P
8R

P
O

P
9R

P
O

P
10

R

P
O

P
11

R

P
O

P
12

R

PO
P3

L

PO
P4

L

PO
P5

L

PO
P6

L

P
O

P
7L

P
O

P
8L

P
O

P
9L

P
O

P
10

L

P
O

P
11

L

P
O

P
12

L

Пластини для середньої ділянки обличчя заданої форми
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Plates

Пластини

Пластини

 ▪ Пластина розміщується перпендикулярно до 
розщепленої кістки у фронтальній ділянці.

 ▪ Регулювання пластини відбувається завдяки 
деформації шестикутника.

 ▪ Пластина розміщується на краях піднебіння для  
утримання обраної поперечної відстані.

 ▪ Спеціально розроблені для роботи з шестикутною 
пластиною

 ▪ Розмір адаптований до малих та глибоких 
операційних ділянок 

Утримуюча пластина поперечного напрямку

1 мм Колір Жорст 
кість

Код 
товару

+ PDM

Код товару
IPDISJ

Щипці для утримуючої пластини поперечного напрямку

 ▪ Застосування на верхній щелепі
 ▪ Квадратний профіль для легкого згину
 ▪ Можливість створення індивідуалізованого кута

Пластини Prof. BOUTAULT - 1 мм  
(Purpan University Hospital - м.Тулуза, Франція) 

1 мм Колір Перемичка Жорсткість Код товару

середня

+

PB4TM

довга PB4TL

дуже довга PB4TXL

Пластини з вузькою перемичкою для верхньої щелепи
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Концепція
Під час утримування фрагментів 
нижньої щелепи, пластина 
локального регулювання дозволяє 
припасовувати, у випадку 
необхідності,  оклюзійні площини без 
порушення гвинтової фіксації.
Це дозволяє уникнути 
непередбачуваних бічних, 
вертикальних чи передньозадніх 
зміщень нижньощелепних 
фрагментів. 

Пластини локального регулювання  для нижньої щелепи



Пластини

 ▪ Локально регулюючий шестикутник
 ▪ Довжина регулювання +/- 1 мм

Пластина локального регулювання Dr. CRESSEAUX - 1 мм  
(Jean Mermoz Private Hospital - Ліон, Франція)

1 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару

коротка + PRCS

Пластини локального регулювання для нижньої щелепи
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Пластини

 ▪ Вертикально вигнутий дизайн
 ▪ Локально регулюючий ромб
 ▪ Довжина регулювання +/- 2 мм
 ▪ Передньозаднє моновекторне 

регулювання
 ▪ Спеціальні щипці для регулювання 

довжини пластини

Пластина    локального   регулювання   Dr. DUGUET - 1 мм   T40 -  T60 
(Jules Verne Private Hospital - м.Нант, Франція)

1 мм та 1 мм Колір Сторона Довжина Жорсткість Код товару

права
коротка +

PRS4T

ліва PRS4T-G

права
довга ++

PRS4TL

ліва PRS4TL-G

PRS4T PRS4T-G

PRS4TL PRS4TL-G

Пластини локального регулювання для нижньої щелепи
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Щипці PPA
Щипці для подовження пластини

Щипці PPR
Щипці для укорочення пластини

Щипці для регулювання пластин PRS4T та PRS4TL

Дія Код товару 

Подовження PPA

Укорочення PPR

PPA
PPR

Щипці для регулювання пластин PRS4T та PRS4TL 
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Пластини

Пластини локального регулювання для нижньої щелепи

▪   Придатна до деформації після встановлення 
▪   Регулювання пластини в трьох площинах:
-   Горизонтальне регулювання: від -3 мм до +5 мм
-   Вертикальне регулювання: від -2 мм до +1 мм
-   Згинання: +/- 5 мм
▪ Регулювання довжини та кольоровий код для                                                           
визначення товщини 

Ромбоподібні пластини - 0.8 мм 

0.8 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару 

коротка

+

PRD4TS

середня PRD4TM

довга PRD4TL
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 ▪ Каркас та петлі сприятливі для 
моделювання після встановлення

 ▪ Довжина регулювання +/- 2 мм
 ▪ Варіабельна товщина для зручності 

розміщення
 ▪ Двохвекторне регулювання  

(передньозаднє і вертикальне)
 ▪ Регулювання пластини за допомогою 

плоскогубців (схема нижче)
 ▪ Квадратний профіль каркасу для 

зручності згинання

Пластина локального регулювання Dr. SABOYE  - 1 мм  
з перемичкою  
(0.6 мм на опорній пластині)  
(Médipôle Garonne - м.Тулуза, Франція)

1 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару

коротка
+

PRV-S

довга PRVL

Пластини локального регулювання для нижньої щелепи
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Пластини

Анатомічна пластина локального регулювання

Штовхач пластин

Код 

IPPNF

26

Анатомічна пластина для нижньої щелепи Dr. BEDHET - 0.8 мм 
(CHP St Grégoire - м.Ренн, Франція)

Виїмка
використовується для правильного 
позиціонування пластини та СНЩС 
під час остеосинтезу за допомогою 
штовхача пластини

Позначки в міліметрах
для визначення та перевірки руху тіла 
нижньої щелепи

Пластина, товщиною 0.8 мм
забезпечує оптимальну жорсткість для підтримки 
рухів, мінімізує післяопераційну іммобілізацію 
щелепи та забезпечує ранню мобілізацію  скронево-
нижньощелепних суглобів.

Зовнішній маркер 
позиціонування
 
для коректного позиціонування 
пластини

visuel «Vue 2D»

T60 Колір Довжина Макс. виступ, 
мм

Жорст 
кість

Лівостороння, 
код товару

Правостороння, 
код товару

коротка 8

++

PRS4TOS3D-L PRS4TOS3D-R

середня 13 PRS4TOM3D-L PRS4TOM3D-R

довга 15 PRS4TOL3D-L PRS4TOL3D-R

T40 Колір Довжина Макс. виступ, 
мм

Жорст 
кість

Лівостороння, 
код товару

Правостороння, 
код товару

коротка 8

+

PRS4TOS3DT40-L PRS4TOS3DT40-R

середня 13 PRS4TOM3DT40-L PRS4TOM3DT40-R

довга 15 PRS4TOL3DT40-L PRS4TOL3DT40-R
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Характеристики анатомічної пластини

27

Анатомічні пластини мають тривимірний дизайн, що дозволяє ефективно припасовувати їх до зовнішньої кортикальної кістки більшості типів 
нижньої щелепи, мінімізуючи навантаження на скронево-нижньощелепний суглоб (стиснення або скручування).

Розташування в ряд 4х отворів на дузі кола 
(дугоподібна лінія):
• Під час остеосинтезу повертайте виросток за 

годинниковою стрілкою, щоб запобігти задньому 
стисненню скронево-нижньощелепного суглобу

• Враховуйте форму базилярного краю щелепи, щоб 
мінімізувати проблему базилярних вирізів у випадках 
значних звисів.

Спіральна структура вздовж довгої вісі
Запобігає навантаженню на скронево-нижньощелепний суглоб.

Увігнута форма 
Для ефективної адаптації до зовнішньої кісткової поверхні.

Вигнуті проксимальний і дистальний кінці
Запобігають навантаженню на скронево-нижньощелепний суглоб.

Анатомічна пластина локального регулювання:
 ▪ Може регулюватися в місці остеосинтезу після фіксації
 ▪ Забезпечує оптимальне розташування виростків без компресії під час остеосинтезу

Стандартна пластина Анатомічна пластина



Пластини

Ковзаючі пластини - 1 мм  T40

1 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару 

коротка

+

PRS4TOS

середня PRS4TOM

довга PRS4TOL

дуже довга PRS4TOXL

Ковзаючі пластини - 1 мм  T60

1 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару 

коротка

++

PRS4TOST60

середня PRS4TOMT60

довга PRS4TOLT60

дуже довга PRS4TOXLT60

 ▪ Передньозаднє моновекторне 
регулювання 

 ▪ Продовгуватий отвір дозволяє 
оклюзійне регулювання

Анатомічна пластина локального регулювання
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Анатомічна пластина локального регулювання

Пластина локального регулювання Dr. BALOGH  - 1 мм з перемичкою 
 

(1.2 мм на спаді) 
(Alpes-Belledonne Private Hospital - м.Гренобль, Франція)

1 мм Колір Довжина Жорсткість Код товару 

коротка

+

PRS5TOS

середня PRS5TOSI

довга PRS5TOM

дуже довга PRS5TOL

 ▪ Анатомічна форма адаптована до 
зовнішньої косої лінії

 ▪ Поперечна гнучкість (адаптація до гілки)
 ▪ Низький вертикальний розмір
 ▪ Оклюзійне регулювання 
 ▪ Стопорний гвинт
 ▪ Різні довжини та кольоровий код для 

визначення товщини

Пластина локального регулювання для коротких остеотомій

 ▪ Товщина 1мм для забезпечення відповідної гнучкості 
 ▪ 6 отворів для фіксації стабільності остеосинтезу  
 ▪ Горизонтальне ковзання дозволяє локальне регулювання до 5 мм

Пластини локального регулювання для коротких остеотомій - 1 мм 

Колір Довжина Жорст
кість Код товару

Довжина 
ковзання 

(мм)

Висота H 
(мм)

коротка

T40

PRS6TOCS 3 25,4

середня PRS6TOCM 4 26,6

довга PRS6TOCL 5 27,7

H
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Вигнуті пластини для нижньої щелепи - 1 мм  T60

1 мм Колір Перемичка Жорст 
кість Код товару

середня

++

P6TCM

довга P6TCL

дуже довга P6TCXL

екстра довга P6TCXXL

Пластини для нижньої щелепи

I-подібна пластина для нижньої щелепи - 1 мм  TA6V -  T40

1 мм і 1 мм Колір Перемичка Жорст 
кість Код товару 

коротка
++ PI4T

+ PI4T-2

довга
++ PI4TL

+ PI4TL-2

Пластина для “3го уламка” - 0.8 мм  T60

0.8 мм Колір Жорсткість Код товару

++ P3F

Пластина для нижньої щелепи Dr. BAUER (локального регулювання) - 1 мм  
(Dessau Hospital - Німеччина)

1 мм Колір Жорст 
кість Код товару 

+ PRB5T

Реверсна мандибулярна пластина для остеотомій
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Пластина для нижньої щелепи Dr. BAUER (локального регулювання) - 1 мм  
(Dessau Hospital - Німеччина)

1 мм Колір Жорст 
кість Код товару 

+ PRB5T

Реверсна мандибулярна пластина для остеотомій

Пластини для геніопластики

 ▪ 7 різних довжин перемичок

0.6 мм Колір Перемичка Жорсткість Код товару

3 mm

±

PGENIO3

4 mm PGENIO4

5 mm PGENIO5

6 mm PGENIO6

8 mm PGENIO8

10 mm PGENIO10

12 mm PGENIO12

Пластини для геніопластики - 0.6 мм 

Пластина для геніопластики «Сhin wing» 

PGENIO3 PGENIO4 PGENIO5 PGENIO6 PGENIO8 PGENIO10 PGENIO12

Позначки на зворотній поверхні 
дозволяють керувати згином 

для досягнення необхідного кута 
фіксації нижнього кісткового уламка

Квадратний профіль перемички 
для зручності згинання

Малий розмір двох горизонтальних кріплень 
дозволяє обійти корені зуба та зубний 
нерв. У випадку обмеженого простору, 
кріплення полегшують позиціонування 
пластини (у випадку 
геніопластики та одночасного 

сагітальнго розщеплення).

2 позначки спереду, що дозволяють напрявляти 
гачок для підтримки нижнього кісткового уламка з 
необіхним простором.

Для контролю різання необхідно покласти руку 
навколо пластини, щоб утримати уламок і уникнути 
його потрапляння на тканину пацієнта.

Пластини «Сhin wing»  - 0.8 мм

0.8 мм Колір Довжина 
перемички

Жорст
кість Код товару Висота  

(мм)

коротка

+
-

PGENIOWINGS 10,3

середня PGENIOWINGM 13,5

довга PGENIOWINGL 16,7

Вигляд ззаду

Пластина «Chin wing» (код 
товару : PGENIOWINGS, 
PGENIOWINGM або PGE-
NIOWINGL), використовується 
з гвинтами VA1.5KL4 або 
VA1.5KL5 (або VA1.8KL5 
аварійнимим гвинтами), щоб 
уникнути ураження зубного 
нерва. 
Ця пластина завжди 
використовується в поєднанні з 
пластинами для геніопластики.
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Пластини для травматичних ушкоджень - 1.5 мм  T40

1.5 мм Колір Отвори Опис Жорсткість Код товару

3 + 2

пряма

++

PT3-2TM

4 PT4T

4 PT4TL

4 кутова PTA4T

3 + 2 лівий кут PTAL3-2T

3 + 2 правий кут PTAR3-2T

PTA4T

PTAL3-2T PTAR3-2T

Пластини при переломі виросткового відростка - 1 мм 

1 мм Колір Отвори Жорст 
кість Код товару

5
+

PC5T

7 PC7T

PC5T PC7T

Пластини для травматичних ушкоджень нижньої щелепи

Пластина для травм ділянки симфізу - 1 мм 

1 мм Колір Отвори Жорст 
кість Код товару

9 + PTS9T
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Зіркоподібні пластини - 0.6 мм 

0.6 мм Колір Отвори Для 
трепана

Жорст 
кість Код товару 

7

Ø7 мм

±

PETOIL7

Ø10 мм PETOIL10

Ø14 мм PETOIL14

Орбітальні пластини - 0.6 мм 

0.6 мм Колір Отвори Жорст 
кість Код товару 

4

±

PORB4T

6 PORB6T

8 PORB8T

X, Y, T- подібні пластини - 1 мм 

1 мм Колір Форма Отвори Жорст 
кість Код товару 

X
6

+

PX6T

T PT6T

Y 5 PY5T

3D квадратні, прямокутні пластини - 0.6 мм  та 1 мм 

0.6 мм та 1 мм Код Розмір Форма Отвори Жорст 
кість Код товару

P3D4TR
P3D4TC

14 x 11 мм прямокутна 4

±

P3D4TR

14 x 14 мм

квадратна

4 P3D4TC

34 x 34 мм 16 P3D16TC

53 x 34 мм 24 P3D24TC

0.8 
mm 81 x 52 мм 54

+

P3D54T

27 x 11 мм

спеціальна 8

P3D8TM*

30 x 11 мм P3D8TL*

33 x 11 мм P3D8TXL*

* пластини для локального регулювання для особливих розколів описані на сторінці 30 

P3D8TM

P3D8TL

P3D8TXL

Інші пластини

Ø
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Самоутримуюча викрутка, титанова ручка

Масштаб 3/4

Ручка Голівка 
гвинта

Діаметр 
гвинта Код ручки Код стрижня

рухома
шестигранник 

2 і 2.4 мм

MM2 AT2H-2

хрестовина MM2 AT2K-2

нерухома
шестигранник MF2 AT2H-2

хрестовина MF2 AT2K-2

Викрутки та стрижні

Знімні стрижні викрутки

Стрижень Голівка гвинта Колір гвинта Діаметр 
гвинта Сумісність Код товару

довгий
хрестовина

2 і 2.4 
мм

Трансбукальні  
Global D

ALT2K-2

шестигран. ALT2H

дуже 
довгий хрестовина Всі 

трансбукальні AXLT2K-2

Рухома ручка для самоутримуючого стрижня

Масштаб 3/4
Ручка Код товару

рухома MTM
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Викрутки та стрижні

Рухомі ручки викруток-тріскачок для самоутримуючих стрижнів*

Верхнє положення

Середнє положення

Нижнє положення

Функція тріскачки дозволяє здійснювати загвинчування або 
відгвинчування ручним способом без зменшення тиску на 
гвинт.
Ергономічна ручка викрутки-тріскачки має 3 положення:
 ▪ Тріскачка в положенні L (під час загвинчування маркер на 

верхньому положенні): відгвинчування вліво
 ▪ Тріскачка посередині (середнє положення): загвинчування 

без функції тріскачки (викрутка нерухома)
 ▪ Тріскачка в положенні R (під час загвинчування маркер на 

нижньому положенні): загвинчування вправо

масштаб 3/4

Загальна 
довжина Код товару

11,5 см MTCLIC

13 см MTCLIC-XL

* Сумісні із знімними стрижнями викрутки, стор. 35
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Розбірна викрутка

масштаб  3/4 Опис Код ручки Код стрижня

пласка насадка MTM ALT2P

Викрутки та стрижні

Стрижень викрутки FRITZMEIER* 

Опис Голівка 
гвинта

Колір 
гвинта Діаметр гвинта Код товару 

надкороткий 
стрижень хрестовина 2 і 2.4 мм ACT2KS-MTCA

* Див. бор для викрутки FRITZMEIER на стор. 39

Ручка для викрутки FRITZMEIER* 

Опис Код товару

Робочий кут 90° MTCA

*Медичний виріб виробника W & H Dentalwerk Bürmoos GmbH (CE0297)



38

Інструменти

Позиціонувальний інструмент для пластин ORTRAUTEK Код товару

IPP

Пінцет* Ref. number 

PPH-2

Моделюючі затискачі Форма Код товару

пласка PPM

3-голова P3T

PPM

P3T

Затискачі

Щипці Код товару

I4241

*Медичний виріб виготовлений Kohdent Roland Kohler Medizintechnik Gmbh & Co KG відповідно до Директиви 93/42/
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Бор для викрутки FRITZMEIER

Діаметр гвинта Колір гвинта
Обмежувач 
свердління Загальна 

довжина Код товару 

2 мм
самозасвердлюючий

8 мм
16 мм

FO1.3B8-MTCA **

6 мм FO1.4B6-MTCA **

**  Сумісний лише з викруткою FRITZMEIER

Бори

Колір 
кільця Діаметр гвинта Колір гвинта Обмежувач 

свердління
Загальна 
довжина Код товару

2 мм 
самозасвердлюючий

5 мм

50 мм

FO1.2B5

8 мм FO1.2B8

2 мм самонарізний  
і 2.4 мм

 

5 мм FO1.4B5

8 мм FO1.4B8

20 мм FO1.4B20

15 мм FO1.5B15

  20 мм 105 мм FO1.5-105*

*Лише для використання з трансбукальним TRANSJ2XS стор. 40

Масштабований напис: зчитування глибини свердління  
безпосередньо на трансбукальному борі TRANSJ2S, стор. 40

Бори

FO1.5-105
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Код 

TRANSJ2XS

Складається з 3х елементів:
 ▪ 1 ручка
 ▪ 1 ретрактор щоки
 ▪ 1 пробійник

 ▪ Виступаючі точки на кінці трубки та направляючого свердла для кращої підтримки кістки та 
забезпечення відмінної видимості під час свердління та загвинчування

 ▪ Спеціальне свердло дозволяє виміряти глибину буріння трансбукально (FO1.5-105 стор. 39)
 ▪ Невеликий діаметр трубки
 ▪ Ергономічна силіконова ручка
 ▪ Можливість регулювання діаметру бору до діаметру трубки з метою центрованого буріння

Рекомендації щодо використання:
 ▪ Для використання з свердлом FO1.5-105 для 

всіх гвинтів діаметром 2 і 2.4 мм
 ▪ Сумісність з ручкою MTM та знімними стрижнями 

викрутки (стор. 35)

Трансбукальний інструмент
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Концепція

Пакування

Щоб відповідати Вашим очікуванням та 
вимогам щодо якості продукції, Global D 
забезпечує ергономічне рішення стерильного 
пакування.

Ми пропонуємо вибір  найпоширеніших 
комбінацій пластин для остеосинтезу  та 
гвинтів, розроблених спеціально для щелепно-
лицевої хірургії.  

  Список існуючих комбінацій надається 
за запитом.

Кожна упаковка може містити одну або 
декілька пластин.

Бокс для гвинтів знаходиться всередині 
подвійної блістерної упаковки з кришкою 
і може вміщувати до 12 гвинтів.

Така система зебезпечує легке та 
безпечне виймання гвинтів.
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Відстеження

Легка ідентифікація інформації про 
виробництво, код товару та номер 
партії 

Кожна упаковка містить 4 самоклеючі 
етикетки, спеціально розроблені 
для клініки/лікарні та медичної кртки 
пацієнта. Таким чином, зберігається 
вся інформація, що забезпечує 
надійну та ефективну простежуваність 
імплантованих продуктів.

Простота та ергономічність

 ▪ Стерильна продукція, готова до 
використання

 ▪ Оптимізація витрат на підготовку 
(очищення, дезінфекція, 
стерилізація)

 ▪ Простота роботи та зберігання
 ▪ Чітке та зрозуміле маркування

 ▪ Клейкі стрічки під упаковкою для 
стабільної фіксації до столу і 
зручного виймання гвинтів

Безпека

 ▪ Подвійне пакування, гамма-
стерилізація

 ▪ Індикатор стерилізації
 ▪ Сертифікат ISO 13485
 ▪ CE маркування 

Переваги 

Дана продукція є медичними виробами класу I, IIa або IIb і має маркування CE відповідно до директиви 
93/42/EEC. Представлені медичні вироби можуть бути доступними для продажу не у всіх країнах. Будь ласка, 
зв’яжіться з відділом продажів Global D, щоб отримати додаткову інформацію про доступність продукції.
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією. Якщо у вас виникають сумніви, будь ласка, зв’яжіться з 
відділом продажів Global D.
В деяких випадках інструкції можуть бути в електронній версії. QR код та посилання URL вказані на 
етикетці виробу. Ви можете замовити друковані версії інсрукцій, надіславши запит на електронну адресу:  
quality@globald.com
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Сфери застосування 
Імплантологія 
Передімплантаційна хірургія
Щелепно-лицева хірургія
Ортогнатична хірургія
Реконструктивна хірургія
Онкологія
Краніальна хірургія
Ортодонтія
Навчання

ZI de Sacuny 
118 avenue Marcel Mérieux 
69530 Brignais
France
Phone +33 (0)4 78 56 97 00
Fax +33 (0)4 78 56 01 63

www.globald.com
MENIX group company

Partner for your surgery

Ексклюзивний дилер в Україні

м. Чернівці
вул. Руська 245

тел.: +38 099 400 32 44
        +38 098 000 32 44

м. Київ
вул. Є.Коновальця 44а 

тел.: +38 073 400 32 44

м. Одеса
пр-кт Шевченка 4Д, оф. 78 

тел.: +38 096 000 32 44

info@implantiss.com
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