
Ваш хірургічний партнер



СПІЛЬНИМИ
ЗУСИЛЛЯМИ

500
людей

3
виробничі 
центри





Компанія Global D належить до Menix 
Group. 

Сьогодні Menix Group спирається на 
більш ніж 50-річний виробничий та клі-
нічний досвід у розробці інноваційних 
медичних виробів для імплантації. 

товарообіг
100 M€

Дана продукція є медичними виробами класу I 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, сконтактуйте з дилером Global D, щоб отримати додаткову інформацію про 
доступність продукції. 

Кульшові імплантати



Колінні імплантати

Щелепно-лицеві 
та зубні імплантати



Маючи унікальне поєднання досвіду, який охоплює 
щелепно-лицеву хірургію, зубну імплантацію та 
ортодонтію, ми забезпечуємо комплексні рішення 
для всієї орофаціальної галузі.  

СИНЕРГІЯ 
 ЗУСИЛЬ



Кожен 5-тий зубний імплантат встановлений 
у Франції  — це імплантат Global D.

40% частка ринку матеріалів для 
остеосинтезу в щелепно-лицевій хірургії у Франції 

Імплантат*In-Kone®

Щелепно-
лицева хірургія  
та ортодонтія
Пластина *Ortrautek

Зубна 
імплантація



персоналу займається 
клінічним та регулятивним 
моніторингом нашої 
продукції

Система якості Global D сертифікована 
NF EN ISO 13485. Ми відповідаємо вимогам 
європейської директиви 93/42/EEC щодо 
медичних виробів.
Продукція Global D має сертифікат CE. Щоб 
підтримувати оптимальний рівень якості, ми 
обрали незалежний уповноваженй орган 
для сертифікації як нашої системи якості, так 
і нашої продукції. 

20%

 для

ISO 7 ертифікована 
чиста кімната для 

пакування



Global D контролює весь процес виготовлення 
продукції. Наше виробництво оснащене всіма 
необхідними високоточними інструментами 
з мікронними допусками.

Все наше обладнання сертифіковане та 
проходить регулярне профілактичне обслу-
говування. Вся наша продукція перевіряється 
протягом її повного життєвого циклу. 

Дбаючи про
деталі

ISO 14801

Обладнання для 
тестування продукції

Власне мікробіологічне 
тестування Повітря — 

Вода-Поверхня 

Інспекція за допомогою 
тривимірного 
обладнання

Управління якістю
ISO 13485 

Сертифікована техніка

3D тест мікропальпації



З 2011 р. — дочірня компанія в Італії
10 співробітників 
Партнерство з університетами в Римі, 
Неаполі та Болоньї

З 2018 р. — дочірня компанія в Польщі
10 співробітників

З 2016 р. — дочірня компанія в Іспанії
4 співробітники

У своїй міжнародній діяльності ми прагнемо 
охопити найширшу аудиторію і консолідувати 
зв’язки з кінцевими користувачами через мережу 
локальних дочірніх компаній і дистриб’юторів.

 
30+
країн

обсягу діяльності  
за кордоном

1/3



З 2011 р. — дочірня компанія в Італії
10 співробітників 
Партнерство з університетами в Римі, 
Неаполі та Болоньї

ПАРТНЕР
ваш хірургічний
Global D, 

Global D — це французька компанія, що надає 
повний асортимент медичних виробів для функціо-
нальної та естетичної реабілітації щелеп.

Синергія між зубною імплантацією та щелеп-
но-лицевою хірургією, нашими двома основними 
напрямками розвитку, дозволяють забезпечувати 
нашим клієнтам унікальну додаткову цінність. 

Ми прагнемо просувати нашу бізнес-модель 
у всьому світі  шляхом індивідуальних ексклюзив-
них локальних партнерств, в яких якість, відданість 
і близькість є ключовими характеристиками.

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ



Наша діяльність охоплює 4 різні, але взаємопов’язані сфери.  
Ми прагнемо підтримувати глобальне бачення терапевтичних 
підходів, щоб мати можливість пропонувати передові, 
відтворювані та передбачувані рішення для задоволення 
найвибагливіших очікувань пацієнтів ...

ЕКСПЕРТНОСТІ
Клінічні галузі



• ОРТОГНАТИЧНА ХІРУРГІЯ
• ЗУБНА ІМПЛАНТАЦІЯ 
• ОРТОДОНТИЧНИЙ АНКОРАЖ
• ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНА ХІРУРГІЯ І АУГМЕНТАЦІЯ



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 
КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ

→ Хірурги-стоматологи,  що 
спеціалізуються на передових 

методиках  роботи 



Стрімке зростання хірургічної стоматології 
зумовлене глобальним збільшенням уваги до 
здоров’я. Висока обізнаність про досягнення в 
естетичній галузі та доступність до хірургічної 
допомоги в усьому світі є одними з основних факторів 
позитивних прогнозів подальшого розвитку.

Наші медичні вироби є анатомічо обгрунтованими 
і можуть з однаковим успіхом використовуватися  
досвідченими імплантологами, стоматологами  
хірургами та щелепно-лицевими хірургами. 
Поєднання знань різних дисциплін дозволяє нам 
отримувати повне розуміння біомеханіки зубних 
рядів.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
ХІРУРГИ
→ що спеціалізуються на щелепно-
лицевій хірургії



КІСТКОВА ЕВОЛЮЦІЯ
ЯК ФІЛОСОФІЯ

Кістка — основа функціональності 
та естетики



Стрижнем філософії нашої компанії є управління еволюцією кістки. 
Кістка підтримує м’які тканини і головним чином формує естетику обличчя. 
Нижня щелепа зазвичай піддається найбільшим змінам з точки зору 
естетики. Успішна реабілітація лицьової дисгармонії внаслідок втрати зубів 
передбачає спочатку відповідне відновлення або реконструкцію кісткової 
підтримки.

Ортодонтія

ОРТОГНАТИЧНА 
ХІРУРГІЯ

ЗУБНА
ІМПЛАНТАЦІЯ

Тканинна 
регенерація

ОКЛЮЗІЯ

ВІДСУТНІСТЬ ЗУБІВ



Наш відділ досліджень і розробок 
тісно співпрацює з відділом продажів 
і маркетингу задля розробки актуальних 
медичних рішень з огляду на ринковий 
попит та новітні клінічний досвід і знання.
Ми пропонуємо спеціальні навчальні 
програми для належного та оптимального 
використання  продукції нашими клієнта-
ми при долученні її в свій терапевтичний 
арсенал.

Global D, 
широкий 
асортимент  
матеріалів для 
хірургічної 
стоматології

ТИТАНОВІ ПЛАСТИНИ 
ДЛЯ ЩЛХ



ПОВНИЙ СПЕКТР РІШЕНЬ 
ДЛЯ ЗУБНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

ТИТАНОВІ ГВИНТИ  
ДЛЯ АНКОРАЖУ В ЩЛХ

ГВИНТИ ТА ПЛАСТИНИ 
ДЛЯ ОРТОДОНТІЇ

КІСТКОВОЗАМІННІ 
МАТЕРІАЛИ

ГВИНТИ ДЛЯ 
ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ХІРУРГІЇ



КОНСУЛЬТАЦІЯ ДІАГНОЗ

Естетичні очікування 
притаманні кожному ...



ПЛАН  
ЛІКУВАННЯ ЗГОДА ЛІКУВАННЯ

ОЧІКУВАНІ 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ  

ТА  ЕСТЕТИЧНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

ДОСВІД ПАЦІЄНТІВ

Наша основна діяльність — створення на 
всіх етапах лікування умов для максимальної 
інформованості, протокольності застосування 
продуктів та прогнозованості результату 
відповідно до очікувань пацієнта і лікаря. 



Наші рішення з унікальною 
додатковою цінністю 
спираються на здатність 
поєднувати оптимальний МІКС, 
що забезпечує передбачувані 
клінічні  результати  та 
позитивний досвід пацієнтів. 
Ми твердо віримо, що 
правильне поєднання  
мінімальної інвазивності, 
індивідуального цифрового  
планування, навчання нашим 
протоколам, клінічного досвіду 
та регулярної підтримки є 
ключовими складовими для 
досягнення вибраної мети.



МІНІМАЛЬНО-ІНВАЗИВНІ ХІРУРГІЧНІ ПРОТОКОЛИ

ЦИФРОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ І ТРЕНІНГИ ЛІКАРІВ

КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ

ДОВГОТРИВАЛИЙ
ТА ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ МІКС



Мінімально-інвазивні рішення — 
наша глобальна медична стратегія, 
яка включає в себе комбінацію 
індивідуальних та оптимізованих 
підходів у лікуванні пацієнтів. Ми 
переконані, що малоінвазивна 
хірургія є шляхом до зростання 
демократизації естетичної хірургії.

ІМПЛАНТАТИ МАЛОГО РОЗМІРУ 
СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЇ
МАКСИМАЛЬНА ПРИРОДНІСТЬ 
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ЗАРАЖЕННЯ
ЗМЕНШЕННЯ ТРАВМАТИЧНОСТІ ВТРУЧАНЬ



ОНОВЛЕНІ ІМПЛАНТАТИ
 BONE & TISSUE LEVEL

twinKon® — це імплантат 
Tissue Level з увігнутою 
трансмукозною шийкою, 
що сприяє формуванню 
щільних колагенових волокон   
сполучнотканинного 
O-кільця, створюючи 
захисний бар’єр.    

In-Kone® — це імплантат 
Bone Level зі скошеним 
плечем, який позиціонується 
нижче кортикальної кістки, 
що сприяє формуванню 
більшої кісткової пропозиції 
для природної підтримки 
м’яких тканин.  

Імплантат In-Kone® отримав 
відзнаку якості незалежної 
німецької організації Clean 
Implant Foundation. Дана 
відзнака — це унікальний 
міжнародно визнаний 
сертифікат, який підтверджує 
чистоту поверхні імплантату.

www.cleanimplant.com

Обробка поверхні SA2
®

 



Анатомічно адаптована 
3D пластина — це перша 
і унікальна пластина локального 
регулювання, розроблена з метою 
зменшення навантаження на 
СНЩС та корегування оклюзії 
після операції сагітального 
розщеплення. Пластина доступна 
у різних модифікаціях для 
індивідуальної адаптації у різних 
клінічних ситуаціях.

ІННОВАЦІЙНА 
ЕРГОНОМІЧНА ПЛАСТИНА



ІННОВАЦІЙНА 
ЕРГОНОМІЧНА ПЛАСТИНА

Уникнення навантаження на СНЩС та скорочення часу операції

нашої діяльності у галузі ЩЛХ —  
це ортогнатична хірургія



Планування  
та навігаційна хірургія



Усі наші цифрові рішення відкриті для того, щоб надати кожному 
користувачеві максимальну гнучкість у виборі необхідного 
обладнання відповідно до їхніх конкретних потреб.

Планування та навігація — це єдиний спосіб отримати ідеальну 
відповідність між застосуванням продукції та особливостями 
й очікуваннями кожного пацієнта.  Скорочується тривалість 
операції, зменшується травматичність і покращується 
передбачуваність результатів.



Наш арсенал пропонує дієві рішення  
та протоколи як для простих, так 
і  для складних випадків — наприклад, 
повної атрофії беззубої верхньої 
щелепи чи часткової вираженої атрофії 
бокової ділянки  нижньої щелепи, коли 
застосування кісткової регенерації 
обмежене.  

Вдосконалені рішення для 
складних випадків



Вдосконалені рішення для 
складних випадків

СТАБІЛІЗАЦІЯ 
ЗУБНОГО РЯДУ

ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ШАБЛОНИ ТА ПЛАСТИНИ

ПРОТОКОЛИ НЕГАЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ДЛЯ ФУНКЦІЇ ТА ЕСТЕТИКИ

ІМПЛАНТАЦІЯ В АТРОФОВАНІЙ 
НИЖНІЙ ЩЕЛЕПІ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ 
ДИСТРАКТОР З ОПОРОЮ НА КІСТКУ



 КОЛАГЕНОВИЙ 
МАТРИКС



При виборі кістковозамінних матеріалів ми надаємо 
перевагу алогенним та  ксеногенним  біоматеріалам. 
Безумовно, колагеновий без-клітинний матрикс 
має найбільшу біохімічну сумісність з клітинами, 
забезпечуючи, таким чином, ідеальну та природну 
підтримку для формування нової кістки.

Кожен продукт обробляється згідно унікального 
високотехнологічного процесу, який дозволяє 
зберегти основні властивості колагену в сировині.  



Ортопедично орієнтована   
імплантація  



Наше портфоліо CADCAM рішень дозволяє 
виготовляти весь спектр сучасних індивіду-
алізованих зубних конструкцій з опорою на 
імплантати. Завдяки нашим програмам можуть 
бути реалізовані будь-які естетичні чи функ-
ціональні потреби пацієнтів — від одиночних 
фіксованих реставрацій до фіксованих повних 
зубних рядів або знімних конструкцій.

Ми надаємо відкритий доступ до наших біблі-
отек, що дозволяє кожному кваліфікованому 
техніку виготовляти ортопедичні конструкції, 
сумісні з нашими системами імплантатів.

Ортопедично орієнтована   
імплантація  



(*) « Відновлення задньої ділянки щелепи за допомогою протезів з опорою на імплантати 4x4 мм або довші імплантати: 
контрольоване дослідження через 1 рік після навантаження». (P. Felice)
(**) « Імплантати, довжиною 4мм проти довших імплантатів в аугментованиій кісткці атрофованої щелепи. Результат через 4 місяці після
 навантаження”. P. Felice (Італія)

OR I G I N A L A R T I C L E

A 5-year randomized controlled clinical trial comparing 4-mm
ultrashort to longer implants placed in regenerated bone
in the posterior atrophic jaw
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Abstract

Background: Short implants (up to 5-mm long) have shown good results when com-

pared to longer implants placed in augmented bone.

Purpose: To evaluate if 4-mm ultrashort implants could also be an alternative to bone

augmentation in the severely atrophic posterior jaws. The primary aim of the study

was to compare implant survival rates between study groups.

Materials and Methods: Eighty partially edentulous patients with posterior atrophic

jaws (5–6 mm of bone above the mandibular canal and 4–5 mm below the maxillary

sinus) were included: 40 patients in the maxilla and 40 in mandible. The patients were

randomized to receive one to three 4-mm ultrashort implants or one to three

implants at least 10-mm long in augmented bone. Results are reported 5 years after

loading with the following outcome measures: implant and prosthetic failures, com-

plications and peri-implant marginal bone level changes.

Results: Thirty-two complications were reported for the control group in 18 patients

versus 13 complications in 10 patients in the test group, the difference being not sta-

tistically significant (p = 0.103). In the augmented group, 12 implants failed in

6 patients versus 7 short implants in 6 cases, and 9 prostheses failed in the control

group while 4 in the test one, without statistically significant differences (p = 1.000

and 0.363, respectively). At 5 years after loading, short implants lost on average 0.58

± 0.40 mm of peri-implant marginal bone and long implants 0.99 ± 0.58 mm, the dif-

ference was statistically significant (p = 0.006).

Conclusion: Four-millimeter ultrashort implants showed similar if not better results

when compared to longer implants placed in augmented jaws 5 years after loading.

For this reason, their use could be in specific cases preferable to bone augmentation

since the treatment is less invasive, faster, cheaper and associated with less morbid-

ity. However, longer follow-ups and larger trials are needed.
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What is known

Recent systematic reviews reported similar results between short implants and long ones placed

in augmented bone. However, clinicians may have to deal with even more atrophic patients.
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Найкраща клінічна презентація Академії Остеоінтеграції 2021: 
«Порівняння ультракоротких 4 мм імплантатів з довшими 
імплантатами, встановленими у відновлену після атрофії задню 
ділянку щелепи. Результат через 3 роки»

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

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

ПУБЛІКАЦІЇ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ



Вся наша продукція має маркування CE. Ми активно беремо 
участь в клінічних дослідженнях та організовуємо міжнародні 
конгреси Global D, сприяючи обміну знаннями та досвідом 
між користувачами Global D.

Ми запрошуємо у якості лекторів на події Global D як 
відомих хірургів-стоматологів, так і молодих лікарів з різних 
країн, щоб запропонувати аудиторії найширше бачення їх 
спеціальності. 

(*) « Відновлення задньої ділянки щелепи за допомогою протезів з опорою на імплантати 4x4 мм або довші імплантати: 
контрольоване дослідження через 1 рік після навантаження». (P. Felice)
(**) « Імплантати, довжиною 4мм проти довших імплантатів в аугментованиій кісткці атрофованої щелепи. Результат через 4 місяці після
 навантаження”. P. Felice (Італія)

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

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



OSKAR — це незалежний навчальний центр, що функціонує за 
підтримки Global D. Курси проводять досвідчені практики, які 
мають глибокі знання та багаторічний досвід роботи з нашими 
продуктами.

Отримання знань про застосування та ефективність протоколів  
Global D в OSKAR  є гарантією повного задоволення потреб 
наших клієнтів у всьому світі. 

Oral Surgery Keys & Research

www.oskar.training



Global D
ZI de Sacuny 

118 Avenue Marcel Mérieux
Brignais - France 

Tel.+33 (0)4 78 56 97 00
Fax +33 (0)4 78 56 01 63

www.globald.com
Продукція виготовлена у ФРАНЦІЇ
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www.globald.com
www.implantiss.ua
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