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Свобода вибору вашого цифрового 
рішення:

Планування

Навігаційна 
хірургія

Оптичний 
відбиток

Одиночні 
реставрації

Множинні 
реставрації

CAD 
програмне 
забезпечення

• Модульна логістика від планування операції до виготовлення індивідуальної протетики
• Суміснісь з більшістю популярних CAD/CAM програм
• Динамізм та гнучкість відповідно до ваших потреб і проектів
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• Модульна логістика від планування операції до виготовлення індивідуальної протетики
• Суміснісь з більшістю популярних CAD/CAM програм
• Динамізм та гнучкість відповідно до ваших потреб і проектів

* CEREC is a registered trademark of Sirona Dental Systems GmbH, Germany
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ст. 7
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на імплантатах In-Kone® 
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Титанові основи для одиночних реставрацій
сумісні з системою CEREC* 
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In-Kone® Навігаційне буріння та встановлення імплантатів Ø 3.5 та 4 мм, довжиною 
до 13 мм.

twinKon® Навігаційне буріння для імплантатів Ø 3.5 та 4 мм, довжиною до 13 мм.
Implant 3.0 Навігаційне буріння та встановлення імплантатів всіх доступних довжин.

Протокол навігаційної хірургії відповідає протоколу буріння ULTIMATE та сумісний 
з імплантатами Implant 3.0, In-Kone® UNIVERSAL та PRIMO, twinKon®.  

Набір для навігаційної хірургії 
ULTIMATE G

Ref. DKITULTI-G

Титанові гільзи Ø 4.2 мм STECO®  
Ref. DMTS4.2L4 - 5 штук

Ергономічний бурильний ключ

Надрукований 3D шаблон

  Ви також можете створити власноруч бібліотеку розмірів імплантатів, використовуючи 
“відкриті” програми, такі як BlueSky Plan®, ImplaStation та ін.

В програмі ImplaStation  розміри імплантатів Global D вже внесені  самим виробником.        
Навігаційні шаблони комплектуються гільзами Ø 4.2 мм (Steco), бурильними ключами та 
системою борів з інтегрованими обмежувачами буріння, які забезпечують вийняткову 
прецизійність позиціонування кісткових борів відповідного діаметру та довжини на задану 
глибину. 

  Навігаційна хірургія сумісна з програмним 
забезпеченням Implant Studio (від 3Shape) 
та  coDiagnostiX (від DentalWings).

Навігаційна хірургія
, In-Kone® UNIVERSAL,  

In-Kone® PRIMO та Implant 3.0
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Серії трансферів Код Опис 

Імплантат In-Kone®  

DTNVINK Цифровий трансфер для імплантату 
In-Kone®, індексований + гвинт

DTNDINK Цифровий трансфер для імплантату 
In-Kone®, моноблок

Прямий 0° конічний 
абатмент In-Kone® DTNPC4.3 Цифровий трансфер для прямого 

конічного абатменту

Кутовий конічний 
абатмент In-Kone® DTNPAOF Цифровий трансфер для кутового 

конічного абатменту

Імплантат Twinkon® 
(конічні абатменти Ø 4.3) DTNPCTWK4.3 Цифровий трансфер для конічного 

абатмента TwinKon®  Ø 4.3 мм.

In-Kone®  
implant range

Цифрові трансфери In-Kone® доступні в 
індексованій версії (з гвинтовою чи безгвинтовою 
фіксаціями) для зняття оптичного відбитку 
з платформи імплантату при виготовленні 
індивідуального абатмента та в неіндексованій 
версії для зняття оптичного відбитку з 
конічного абатменту при виготовленні балок та 
мостоподібних зубних конструкцій.

Twinkon® 

implant range

Цифрові трансфери Twinkon® доступні 
виключно для зняття оптичного відбитку з 
конічних абатментів 4.3 при виготовленні 
балок та мостоподібниз зубних конструкцій.

Цифрові трансфери
2-в-1 
Трансфери для цифрового зняття відбитків Global D використовуються для зняття оптичних відбитків як 
цифровою камерою у ротовій порожнині, так і планшетним сканером для цифрової обробки робочої моделі 
у лабораторії. Трансфери для зняття відбитку є сумісними з більшістю CAD програм на цифровому 
стоматологічному ринку (3Shape, DentalWings, ExoCad).Трансфери виготовлені з анодованого титану і 
можуть використовуватись без розпилювача. 

Серії аналогів Код Опис 

Імплантат In-Kone®

DACI Аналог імплантату In-Kone® 

DAIINK4.3N Аналог прямого конічного абатмента 

DAAOFN Аналог кутового конічного абатмента

Імплантат Twinkon® 
(конічні абатменти Ø 4.3) DAITWK4.3N Аналог конічного абатмента TwinKon® 

Ø 4.3 мм.

Цифрові аналоги
Найновіші версії аналогів імплантату та абатментів можуть використовуватись в друкованих моделях.
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Титанові основи
Індивідуальні абатменти на титановій основі

Титанові основи Global D призначені для виготовлення 
індивідуальних абатментів, зубних балок та мостів. Дизайн 
титанових основ узгоджується з індивідуальністю периімплантної 
біологічної ширини та сприяє оптимальній механічній міцності їх 
з’єднання з верхньою індивідуалізованою частиною.

Титанові основи, які служать для фіксації балок і мостоподібних 
конструкцій на конічних абатментах, забезпечують герметичність, антибактеріальний характер та високу 
механічну міцність з’єднання.
Всі титанові основи використовуються з лабораторними зубними конструкціями виготовленими як 
традиційною, так і цифровими методиками.

* (!): Титанові основи POSTERIOR Ø 5.5 мм використовуються зі спеціальними екстракторами DENPCI2-2, DEMPCI2L-2

Серії титанових основ Код Опис

Імплантат In-Kone®

DEVCI3.8H0.6 Основа для індивідуального абатмента
In-Kone® Ø 3.8 mm H 0.6 мм + гвинт

DEVCI3.8H2 Основа для індивідуального абатмента
In-Kone® Ø 3.8 mm H 2 мм + гвинт

DEVCI3.8H3 Основа для індивідуального абатмента
In-Kone® Ø 3.8 mm H 3 мм + гвинт

DEVCI3.8H4 Основа для індивідуального абатмента
In-Kone® Ø 3.8 mm H 4 мм + гвинт

DEVCI5.5h1.5*
Основа POSTERIOR для індивідуального 
абатмента In-Kone® Ø 5.5mm H 1.5 мм + 
гвинт

DEVCI5.5H2.2*
Основа POSTERIOR для індивідуального 
абатмента In-Kone® Ø 5.5mm H 2.2 мм + 
гвинт

DEVCI5.5H3* Основа POSTERIOR для індивідуального 
абатмента In-Kone® Ø 5.5mm H 3 мм + гвинт

DEVCI5.5H4* Основа POSTERIOR для індивідуального 
абатмента In-Kone® Ø 5.5mm H 4 мм + гвинт

Прямий 0° конічний 
абатмент In-Kone® DEVPC4.3 Основа для прямого конічного абатмента 

+ гвинт

Кутовий конічний 
абатмент In-Kone® DEVPAOF Основа для кутового конічного абатмента 

+ гвинт

Імплантат twinKon® 
(конічні абатменти Ø 4.3) DEVPCTWK4.3 Основа конічного абатмента twinKon® 

Ø 4.3 мм + гвинт

6



Титановий блок для 
індивідуального фрезерування

Титановий блок з можливістю фрезерування створений для виготовлення монолітних 
індивідуальних титанових абатментів без застосування техніки зклеювання будь-яких 
компонентів. Фрезерування титанового блока відбувається в спеціальному S3DEL пристрої і 
дозволяє в лабораторних умовах виготовити індивідуальний титановий абатмент оснащений 
оригінальним з’єднанням з гарантованим дотриманням його прецизійних та механічних 
характеристик.

* Список сумісного обладнання надається за запитом..

Титанові основи сумісні з 
системою Cerec* 
 

Global D пропонує титанові основи сумісні зі скан-трансферами (тілами) та блоками CEREC. Ці 
основи можуть бути використані для виготовлення пригвинчуваних реставрацій та індивідуальних 
абатментів. 

* CEREC is a registered trademark of Sirona Dental Systems GmbH, Germany

Серії титанових основ Код Опис

Імплантат In-Kone®

DEVCINK4.4H0.6L Основа індивідуального абатмента
In-Kone® для CEREC Ø 4.4 H 0.6 мм + гвинт

DEVCINK4.4H2L Основа індивідуального абатмента
In-Kone® для CEREC Ø 4.4 H 2 мм + гвинт

DEVCINK4.4H3L Основа індивідуального абатмента
In-Kone® для CEREC Ø 4.4 H 3 мм + гвинт

DEVCINK4.4H4L Основа індивідуального абатмента
In-Kone® для CEREC Ø 4.4 H 4 мм + гвинт

Розмір з’єднання Omnicam Bluecam

L 6431329 6431303

Скан-трансфери (тіла) замовляються у виробника CEREC*  - компанії Sirona відповідно до кодування:

Серії титанових блоків Код Опис 

Імплантат In-Kone® DLABPMVINK Блок для індивідуального фрезерування 
In-Kone® S3DEL
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Сфери застосування
Імплантологія
Передімплантаційна хірургія
Щелепно-лицева хірургія
Реконструктивна хірургія
Онкологія
Краніальна хірургія
Ортодонтія
Навчання
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ZI de Sacuny 
118 avenue Marcel Mérieux 
69530 Brignais
France

tel. +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 surgeries

Ексклюзивний дилер в Україні

м. Чернівці
вул. Руська 245

тел./факс: 0372 529 970
тел./факс: 0372 529 951

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

globald@implantiss.com

www.implantiss.com


