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Виготовлено у 
Франції

Global D - ZI de Sacuny - 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

Завдяки більше ніж 18-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. 

Ваш хірургічний партнер
Компанія Global D, яка утворилася внаслідок об’єднання компаній SERF
(1973) і tekka® (2000) - це французька компанія, яка спеціалізується на 
розробці, виробництві та продажу медичних виробів для зубної
імплантації, ортодонтії та щелепно-лицевої хірургії.
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ПОКАЗИ

Лінійка CARCITEK була розроблена у співпраці з доктором Frédéric KOLB з Інституту Gustave Roussy -  
1го центру лікування раку в Європі - м. Вільжуїф (94 - Франція).

Рентгенологічне зображення Інституту Gustave Roussy (Париж, Франція) - 
Реконструкція нижньої щелепи

Покази
Стабілізація та фіксація кісткових фрагментів нижньої щелепи під час остеосинтезу та періоду 
консолідації кістки в наступних ситуаціях:

• Переломи нижньої щелепи,
• Первинна та вторинна реконструкція нижньої щелепи,
• Кісткова трансплантація при реконструкції нижньої щелепи.
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САМОБЛОКУЮЧІ ГВИНТИ

Принцип:
Самоблокуюча різьба під голівкою забезпечує фіксацію гвинта 
(блокування) до пластини. 

Переваги:

• Уникнення навантаження на кістку під пластиною.
• Зменшення ризику послаблення та рухомості гвинта завдяки 

функціональній стабільності, пов’язаній з блокуванням гвинта в 
пластині.  

• Надійність хірургічної реконструкції.
• Підвищення стабільності фіксації при недостатній якості кістки 

або обмеженому просторі. Самоблокуючий 
гвинт

Стандартний 
гвинт

Асортимент

Всі гвинти Ø 2 і 2.4 мм є самозасвердлюючими. Гвинти Ø 2.7 мм є самонарізними.

Ø гвинта Макс. сила загвинчування

Самозасвердлюючий 
гвинт

Ø2.0 мм 25 Н.см

Ø2.4 мм 60 Н.см

Самонарізний гвинт Ø2.7 мм 100 Н.см

• Максимальна дозволена сила загвинчування залежить від діаметру гвинта (мм) і є наступною:
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КОНТЕЙНЕР CARCITEK

Ергономічний та інноваційний дизайн
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ПЛАСТИНИ 1,5 ММ

Відповідність гвинтів для пластин товщиною 1,5 мм

Гвинт Ø 2 мм Гвинт Ø 2,4 мм Колір 
пластини

Товщина 
пластини

Ширина 
перемички

Відстань між 
отворами

Стандартний CAVA2KL(x) CAVA2.4KL(x)

1.5 мм 3 мм 6.35 мм

Самоблокувальний CAVBA2KL(x) CAVBA2.4KL(x)

Доступні довжини гвинтів:  7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 та 21 мм.

Пластини для кута нижньої щелепи

CAPFBL3-2T CAPFBR3-2T CAPFBLR4T

Пластини для тіла щелепи  

CAPFB4TLCAPFB3-2TM

Всі гвинти Ø 2 і 2.4 мм є самозасвердлюючими. Гвинти Ø 2.7 мм є самонарізними.

масштаб 1

масштаб 1
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Універсальні пластини

CAPFB4T

CAPFB10T

CAPFB16T

Пластини товщиною 1.5 мм можуть також використовуватися з гвинтами CAV2.7KL(x) та 
CAVB2.7KL(x) у випадку низького кріплення, як аварійний гвинт.

Пластини для симфізу

CAPFBV4TL CAPFBV3-2T CAPFBU9T CAPFBU10T

масштаб 1

масштаб 1
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ПЛАСТИНИ 2,5 ММ

Відповідність гвинтів для пластин товщиною 2,5 мм

Гвинт Ø 2,4 мм Гвинт Ø 2,7 мм Колір 
пластини

Товщина 
пластини

Ширина 
перемички

Відстань між 
отворами

Стандартний CAVA2.4KL(x) CAV2.7KL(x)

2.5 мм 4.5 мм 9.52 мм

Самоблокувальний CAVBA2.4KL(x) CAVB2.7KL(x)

Доступні довжини гвинтів: 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 та 21 мм.

Половина дуги

CAPBR20T

CAPBR15T

CAPBL20T

CAPBL15T

Всі гвинти Ø 2 і 2.4 мм є самозасвердлюючими. Гвинти Ø 2.7 мм є самонарізними.

масштаб 1
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Пластини товщиною 2.5 мм можуть бути використані з гвинтами CAVA2KL(x) та CAVBA2KL(x).

Повна дуга

CAPBU15T

CAPBU17T

CAPBU13T

CAPBU25T

Універсальні пластини

CAPB10T

CAPB16T

CAPB21T

масштаб 1

масштаб 1
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ІНСТРУМЕНТИ - МОДЕЛЮВАННЯ

CAGP21T

CAGPU25T

CAGPLR20T

CAGP10T

Пробні пластини

Виготовлені з нержавіючої сталі для багаторазового використання та автоклавування, використовуються 
лікарем для визначення виду пластини, яку йому слід застосувати, і дозволяють здійснити попереднє  її 
моделювання перед імплантацією. 
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Позначення: формування складання згинання затискання різання

ІНСТРУМЕНТИ - МОДЕЛЮВАННЯ

1,5 та 2,5 ммCAP3T

Адаптуючі щипці для згинання
та складання

1,5 та 2,5 мм
PPH-2

Пінцет для тримання

1,5 та 2,5 мм CAPMC*

Щипці-кусачки

2,5 мм

2,5 мм

1,5 мм

1,5 та 2,5 мм

CAPMM

1,5 та 2,5 мм

1,5 мм

1,5 мм

Затискач для згинання 
Комплект з двох одиниць 

Ручка із зубчастою рейкою

Затискачі 

*Цей інструмент постачається компанією Global D, виробляється компанією MEDLANE.
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ІНСТРУМЕНТИ - ПРИГВИНЧУВАННЯ

Бори для хірургічного наконечника (Stryker)
 Діаметр гвинта Колір Діаметр 

бора
Глибина 

свердління
Загальна 
довжина Код товару

Стандартний
2 мм 1,5 мм

15 мм 50 мм CAFO1.5B15

Трансбукальний 22 мм 115 мм CAFO1.5-115

Стандартний
2.4 мм 1,8 мм

15 мм 50 мм CAFO1.8B15

Трансбукальний 22 мм 115 мм CAFO1.8-115

Стандартний
2.7 мм 2 мм

15 мм 50 мм CAFO2.0B15

Трансбукальний 22 мм 115 мм CAFO2.0-115

З’єднання з наконечником (Stryker).

Викрутка 
Рухома або нерухома ручка + CATK

Трансбукальний інструмент
TRANSJ2.7

Ручка Голівка 
гвинта

Діаметр 
гвинта Код ручки Код 

стрижня

Рухома
хресовина 2, 2.4 та 2.7

MM2
CATK

Нерухома MF2
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Клініка                                                                                      Місто

Тел. Замовник Посада

ПІБ хірурга ПІБ пацієнта Дата

Спосіб доставки
Спосіб оплати: готівка Безготівковий

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ Для замовлення надішліть, будь ласка, 
заповнену форму на тел./e-mail:   
 +38 099 400 32 44, info@implantiss.com

CAVA2KLx CAVBA2KLx CAVA2.4KLx CAVBA2.4KLx CAV2.7KLx CAVB2.7KLx

Partner for your surgery



EASYTEK: Просте рішення стерильності інструментів
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Концепція

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 
надється за запитом.

Пакування

Кожна упаковка може містити одну або 
декілька пластин.

Бокс для гвинтів  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
 ▪ CE маркування
 ▪ Відстежуваність через номер партії

Переваги 

Дана продукція є медичними виробами класу I, IIa або IIb і має маркування CE відповідно до директиви 93/42/EEC. 
У Франції ці матеріали не підлягають схемі відшкодування соціального страхування. Представлені медичні 
вироби можуть бути доступними для продажу не у всіх країнах. Будь ласка, сконтактуйте з відділом продажів 
Global D, щоб отримати додаткову інформацію про доступність продукції.
Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією. Якщо у вас виникають сумніви, будь ласка, сконтактуйте 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 інструкцій, надіславши запит на електронну адресу:  
quality@globald.com.
Всі наші пластини та гвинти можуть анодуватися.
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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
A 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

www.implantiss.com


