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Технічні специфікації лез
- Леза виготовлені з високоякісної 

шведської сталі Sandvik Bioline ®

- Одноразове використання (ETO стерилізація)

- A.A.S. подвійно-заокруглений тип заточення

- Індивідуальна упаковка в пластиковому пакеті

- Пакування : по 10 од. (BW – SB) по 5 од.(BH)

- Відповідність до директиви  ЄС 93/42

0120

BH001
BH002

BH003 - Апроксимальні розрізи (мезіальні та 
дистальні) та міжзубні проміжки
- Папілярні розрізи
- Піднебінні розрізи (клапті та сполучнотканинні 
трансплантати)
- Делікатні розрізи в мукогінгівальній хірургії
- Крестальні розрізи гребеня (імплантологія)
- Сулкулярні розрізи у вестибулярній та язичній 
зоні
- Вертикальні розрізи у фронтальній зоні 
(верхній або нижній)
- Сулкулярні та папілярні розрізи у вузьких 
ділянках, які недоступні для лез 15 або 15с

Застосування
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ІМПЛАНТОЛОГІЯ

ЗастосуванняBW001

BW002

BW003

BW004
- Апроксимальні розрізи (мезіальні та дистальні) 

та міжзубні проміжки 
- Папілярні розрізи
- Піднебінні розрізи (клапті та сполучнотканинні 

трансплантати)
- Делікатні розрізи в мукогінгівальній хірургії
- Крестальні розрізи гребеня (імплантологія)
- Сулкулярні розрізи у вестибулярній та язичній 

зоні
- Вертикальні розрізи у фронтальній зоні (верхній 

або нижній)
- Сулкулярні та папілярні розрізи у вузьких 

ділянках, які недоступні для лез 15 або 15с
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IH001
IH001T

IH002
IH002T
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SB003
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SB004 - Сулкулярні розрізи
- Тунелювання
- Малоінвазивне препарування
- Хірургія апікально або латерально 
зміщеного клаптя
- Моделювання подвійних сосочків
- Деепіталізація - VIPER SB004

- Техніка коронарно переміщеного 
клаптя BW004M

Застосування

ПЛАСТИЧНЕ

ПЛАСТИЧНЕ

ПАРОДОНТОЛОГІЯVIPER
ПЕРЕМОЖЕЦЬ
2го Гран Прі 

Практичних Іновацій
AMEX|InfoDentaire

BW064M

ПЛАСТИЧНЕ

BW004M

ПЛАСТИЧНЕ

A.A.S. SHARPENING
(Загострене навколо)

Леза скальпелів MJK Instruments мають 
перевагу за рахунок особливого типу 
заточування A.A.S.  (обхідне і безперервне 
шліфування) що сприяє плавному розрізу 
рухами лезом до себе або від себе.

У поєднанні з цим унікальним дизайном спеціальні 
кути лез дозволяють працювати легко і точно 
в найменш доступних ділянках з потребою в 
прецизійному розрізі.

Переваги:
 - Комфорт для хірурга
 - Зменшення травми
 - Краще загоєння тканин

1,2mm
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- Тримачі виготовлені з нержавіючої сталі (IH001 & IH002) 
або з титанового сплаву (IH001T & IH002T)
- Діаметр тримача 6mm (IH001 & IH001T) або 8mm (IH002 
& IH002T)
- Довжина 11cm (IH001 & IH001T) або 14cm (IH002 & IH002T)
- Текстурований тримач
- Кулькоподібний затискач
- Індивідуальне пакування
- Керівництво користувача
- Не стерильний

Характеристики

- Апроксимальні розрізи (мезіальні та дистальні) 
та міжзубні проміжки 

- Папілярні розрізи
- Піднебінні розрізи (клапті та сполучнотканинні 

трансплантати)
- Делікатні розрізи в мукогінгівальній хірургії
- Крестальні розрізи гребеня (імплантологія)
- Сулкулярні розрізи у вестибулярній та язичній 

зоні
- Вертикальні розрізи у фронтальній зоні (верхній 

або нижній)
- Сулкулярні та папілярні розрізи у вузьких 

ділянках, які недоступні для лез 15 або 15с



KE001

А
пл

ік
ат

ор
 к

іс
тк

ов
их

 б
ло

кі
в

Тр
им

ач
і к

іс
тк

ов
их

 б
ло

кі
в

Застосування:

Моделювання:

Переваги:

Ретрактор #1: Спеціально розроблений для втручань в передніх  
вестибулярних ділянках.

Ретрактор #2 та 3: Більше підходить для різців та зони премолярів у 
вестибулярній та язичній (або піднебінній) ділянках.

Ретрактор  #4 та 5: Основне призначення - це зона молярів у вестибулярній, 
язичній або піднебінній ділянках.
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 ’ Серія пластичних ретракторів MJK Instruments  ‘Surgy 

Soft’ з спеціально розробленими формами та кутами 
підходить для будь-яких втручань та ситуацій в щелепно-
лицевій, пародонтальній та імплантаційній хірургії. 

RE0011

RE0012

RE0013

RE0014

RE0015

Адаптація форми тіла інструмента (використання KE001) для кожної 
анатомічної ділянки забезпечує нескінченні можливості доступу до всієї 
порожнини рота.

Доступ до найбільш закритих кутів, до найменш доступних ділянок.

‘Surgy’Soft ’ це єдина серія повністю пластичних ретракторів для 
хірургіїї.

Хірургія «відкрита книга»
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Застосування
- Аплікатор кісткових блоків MJK Instruments звільняє хірурга від 
потреби тримати трансплантат пальцем або будь-яким іншим 
пристосованим інструментом.

- Злегка текстурований кулеподібний кінець забезпечує ідеальне 
зчеплення з кістковою поверхнею та добре зберігає трансплантат у 
потрібній позиції.

- Під час хірургічного втручання легко змінювати позицію аплікатора, 
залишаючись у контакті з трансплантатом, надійно утримуючи його.

ПРОСТО, АЛЕ ДУЖЕ ЕФЕКТИВНО

Текстурована 
голівка

AP001
(фантомна модель)
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Застосування

Розроблені для хірургії, тримачі кісткових блоків MJK 
Instruments забезпечують міцне та стабільне утримування 
трансплантата, звільняючи руку хірурга для іншої 
комфортної та безпечної роботи (буріння отворів, фіксація 
гвинтів, тощо).

Подовжена рейка 
для більшого 
відкриття

‘Ложка’ (піднебінна 
сторона) та ‘куля’ 
(сторона трансплантата) з 
текстурованою поверхнею 
забезпечують ідеальне 
зчеплення на поверхні кістки

Асиметричні гілки, що 
забезпечують вільний 
доступ для буріння та 
загвинчування

CL011
Прямі 
гілки

CL021
Асиметричні 
гілки 
Права 
сторона

CL022
Асиметричні 
гілки 
Ліва сторона

Кістковий 
траснплантат



Dr Venceslav Stankov (Болгарія)
«Відмінний дизайн і надійність лез MJK не лише покращують точність та управління тканинами під час виконання 
класичних маніпуляцій, але й допомагають розробляти нові малоінвазивні хірургічні підходи!»

Pr. Jose A. Benítez  (Іспанія)
«Як тільки я почав працювати лезами від MjK instruments мої операції стали набагато простішими, швидшими і, як наслідок, 
успішнішими.
MJK Instruments дає мені відчуття спокою та підтримки від чудового виробника хірургічних інструментів найвищої якості.
MJK Instruments - це мій новий стиль хірургічної практики.»

Dr Gustavo Giordani (Бразилія)
«MJK Instruments справді змінили мої оперативні втручання. Якість є неймовірною.
Особливо, що стосується леза Viper, яке є унікальним інструментом і дозволяє мені працювати менш інвазивно та більш 
точно. Раніше в мене були труднощі в проведенні операцій з малими та делікатними дефектами...
З лезом Viper я можу працювати так як мені потрібно і як я хочу. Дійсно вражаюче!»

Dr Benjamin Cortasse (Франція)
«Під час мікрохірургічних втручань я намагаюся працювати якнайменш інвазивно і якнайбільш точно. Допомагає мені 
досягати цього якість лез MJK Instruments. Поява нового леза Viper дозволила нам зробити ще один крок до кращої 
точності, ефективності та майстерності в роботі.
Ми можемо спокійніше вирішувати більш делікатні ситуації.
І це справді перевага!»

ВОНИ ГОВОРЯТЬ ЦЕ НАБАГАТО КРАЩЕ ЗА НАС...

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ І АДАПТИВНИХ, 
ОРИГІНАЛЬНИХ ТА ПРОСТИХ ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Так визначена стратегія діяльності MJK Instruments.

Інноваційні... Щоби виділитися серед конкурентів.

Адаптовані... Спеціально розроблені для потреб клієнтів.

Оригінальні... Щоб відрізнятись від великих компаній.

Та прості... Тому, що найпростіші ідеї завжди найкращі.

Ми постійно в пошуку якості і досконалості - як хірургічних інструментів, так і 
наших партнерів.
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В середині 90-их, Др. Міхаель Клаас накреслив обриси 
того, що в майбутньому стали лезами BH001 & BH002 
MJK Instruments.

Як відомий імплантолог, він переконаний, що 
пропозиція інструментарію, який пропонується на 
загальнохірургічному ринку, часто не  підходить для 
практики в дентальній хірургії, особливо що стосується 
скальпелів та лез. 

В 2006 році в Марселі він разом зі своїм дітьми заснував, 
MJK Instruments та презентував дві моделі одноразових 
скальпелів з помітно іноваційним дизайном, які 
дозволили робити хірургічні розтини більш точними в усіх 
ділянках ротової порожнини.

Ідея одразу прийшлася до душі спільноті дентальних хірургів.

Завдяки успішному старту сьогодні MJK Instruments спирається на 
більш ніж 10-річний досвід у виробництві високоякісних інструментів та 
пропонує широкий вибір мікролез, одобрених навіть найвибагливішими 
хірургами.

Саме тому MJK Instruments стали невід’ємними складовими 
інстументарію хірурга при імплантаційних або пародонтологічних 
втручаннях.

Від найпершої серії BW до найновіших VIPER SB004, мікролеза MJK 
Instruments створені для задоволення особливих потреб в якості та 
досконалості багатьох аспектів стоматологічної хірургії.

Продукція MJK Instruments відповідає всім законодавчим вимогам та 
стандартам, необхідним для отримання відзнаки CE.

ТРІШКИ ІСТОРІЇ



MJK Instruments
159, Chemin de Sainte Marthe
13014 Marseille
France
Tel. : +33 (0) 608 699 771
Fax : +33 (0) 491 537 260
contact@mjkinstruments.com
www.mjkinstruments.com

facebook.com/MJKInstruments

@mjk_instruments

@MJK_Instruments

Дилер в Україні:

Імплантісс Інститут
вул. Руська 245 
58023 м. Чернівці, Україна

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

info@implantiss.com
www.implantiss.com

вул. Є.Коновальця 44а
01133 м. Київ, Україна

тел.:  +38 073 400 32 44


