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 Імпланти внутрішнього з’єднання gmi моделi frontier піддаються механічній 
обробці титану класу IV, найвищої якості, забезпечуючи високу хімічну стабільність і 
відмінну біосумісність. Шар діоксиду титану, який утворюється на поверхні імпланту 
після процесу пасивації і дизайн зовнішнього профілю різьби забезпечують хорошу 
остеоінтеграцію і високу стабільність.

Зубні імпланти gmi frontier

 Зовнішня різьба подвійного входу імпланту дозволяє зменшити час 
хірургічного втручання. Крім того округла форма фрезувальних самонарізів і легка 
апікальна конусність полегшує введення імпланту знижуючи тиск який виробляється 
на інтерфазі кістка-імплант, таким чином уникаючи проблем, пов’язаних зі стресом 
при вкручуванні.

Основні характеристики

90ºПС / ПШ

Д
овж

ина 8-17 м
м

Ширина 
ø3,30 - ø5,75 мм

3

7

6

1

2

5

4

1  Внутрішнє різьблення
      M1,8 х 0,35 мм

2  Шестигранник внутрішній
      E/C 2,45 мм х 1,50 мм

3  Платформи
      ПС: стандарт ø3,30 мм
      ПШ: широка ø4,30 мм

4  Різьба кортикальна

5  Тіло імпланта
      Протяжність: 1,60 мм

6  Фрезування самонарізаюче
      Змінна довжина
      3 Фрезування до 120
      Верхівка атравматична

0499

Oбробкa поверхні ADS®

 Для поліпшення адгезії і зростання утворення кісткових клітин імпланту 
було піддано поверхневій обробці з унікальною системою ADS® (Double-Grip 
Advanced Surface) яка об’єднує мікробуладо і білий корунд для обробки кислотою 
для досягнення неоднорідної шорсткості, яка максимізує поверхню контакту між 
імплантом і кісткою, підвищує стабільність і зв’язок між ними.

ø3,30 ø3,75 ø4,25 ø4,75 ø5,75
ø3,50 ø4,00 ø4,50 ø5,00 ø6,00

ПС ПС ПС ПШ ПШ
З 8-15 З 8-17 З 8-17 З 8-13 З 8-13

5
4
3
7



6  Oбробкa поверхні з ADS® системою є результатом співпраці з інститутами 
та університетами і власних досліджень і тестів, які дозволяють контролювати і 
перевіряти біологічну реакцію та оптимальну поверхню імпланту; були проведені 
хімічні дослідження (дослідження розсіювання pентгенівських променів для 
визначення складу імпланту і його поверхні) і топографічні (дослідження шорсткість) 
та біологічні дослідження (у природних умовах дослідження відповіді на тварин) і 
клінічнi дослідження.

Склад досліджень
 Проведені дослідження із розсіювання рентгенівських променів показує, 
що на поверхні імпланнта є тільки титан та кисень, які є основними компонентами 
оксидного шару який утворюються в процесі пасивації імпланту і це є те що дає 
відмінну стійкість до корозії.

Дослідження топографії поверхні

 Для контролю та вивчення топографії поверхні імпланту були зроблені 
дослідження шорсткості за допомогою шорстковимірювачів контактних, та із 
методами SEM (скануючий електронний мікроскоп) і CLSM (конфокальний лазерно 
скануючий мікроскоп), що дозволяє нам отримувати і контролювати середнє 
арифметичне значення шорсткості (Ra) в межах рекомендованих параметрів 
міжнародних видань.

Профіль шорсткість отримали з HOMMEL WERKE -T1000

Дослідження остеоінтеграції

 Для вивчення біологічної реакції імплантів GMI, були проведені дослідження 
в природних умовах, встановлення імплантів у тварин, не залишаючи навантаження 
під час процесу загоєння і проведення гістологічного дослідження, що демонструють 
відмінну реакцію у кісткових клітинах та повну остеоінтеграцію імпланту.

SEM-BSE: Деталі ультраструктурних клітин біоплівки на імплантах.
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 Імпланти внутрішнього зв’язку gmi frontier упаковані в картонні коробки з 
серією, всередині якої знаходяться інструкції, етикетки простежування і подвійний 
пакет, що містить систему імплантів,подвійний скляний циліндр з термостійкого 
скла,що забезпечує інертність вмісту. Після упакування в білій залі, імпланти 
стерилізують гамма-випромінюванням у відповідності з нормативами.

Протокол встановлення  імпланта gmi 
frontier

 Нова система упаковки gmi frontier імплантів являє собою титановий сопорт в 
якому знаходиться тільки зубний імплант,готовий для введення в ротову порожнину, 
використовуючи один ключ конвеєр призначений для цієї мети. Ця нова система 
має наступні переваги для професіоналів: більше контролю і кращу видимість при 
встановлені імплантів,кращий доступ в обмежених міжзубних проміжках і зменшення 
часу хірургічного втручання.

1 2 3 4

5 6 7 8

9
10

максимальну 
силу 35 N•см

максимальну 
силу 15 N•см

1 - Перевірте наклейку індикатор діаметр і довжину імпланту на вкладці і відкрийте коробку.
2 - Вийміть вторинну упаковку, інструкцію по експлуатації та ідентифікаційні етикетки продукту.
3 - Перевірте цілісність пломби і відкрутіть кришку з вторинним контейнером.
4 – Вийміть первинний контейнер з вторинного запобігаючі будб-яких ударів по твердій поверхні. 
5 - Вийняти і зберегти ковпачок(кришку)з первиного контейнера,проводячи легкій рух під час витягування. 
6 - Вставити ключ HEX-транспортер-2,45 мм до легкої опори вміщуючи помітки ключа в відповідні зрізи 
шестигранника на імпланті. 
7 - Переконайтеся, що ключ вставлений повністю і зробіть невеликий поворот при витягувані цілого блоку. 
8 – Вставити імплант в попередньо зроблений отвір в кістці, використовуючи максимальну силу 35 N•см 
залишаючи робочу частину на рівні гребеня або subcrestal. Вийміть ключ.
9 – Видірвіть наклейку з ковпачка первиного кнтейнера і витягніть гвинт-заглушку за допомогою насадки 
динамометричного ключа HEX-1, 20 мм.
10 – Закрутити гвинт-заглушку в імплант використовуючи максимальну силу 35 N•см. Видаліть ключ і 
зашийте  розріз.



8 Діапазон імплантів gmi frontier

Імпланти frontier ø4,25 мм платформа стандарт ПС

Довжина Референція
8,00 KDA 0F 3612

10,00 KDA 0F 3613
11,50 KDA 0F 3614
13,00 KDA 0F 3615
15,00 KDA 0F 3616
17,00 KDA 0F 3617

Імпланти frontier ø4,75 мм платформа широка ПШ

Довжина Референція
8,00 KDA 0F 3622

10,00 KDA 0F 3623
11,50 KDA 0F 3624
13,00 KDA 0F 3625

Довжина Референція
8,00 KDA 0F 3601

10,00 KDA 0F 3602
11,50 KDA 0F 3603
13,00 KDA 0F 3604
15,00 KDA 0F 3605

Імпланти frontier ø3,30 мм платформа стандарт ПС

Імпланти frontier ø3,75 мм платформа стандарт ПС

Довжина Референція
8,00 KDA 0F 3606

10,00 KDA 0F 3607
11,50 KDA 0F 3608
13,00 KDA 0F 3609
15,00 KDA 0F 3610
17,00 KDA 0F 3611

Імпланти frontier ø5,75 мм платформа широка ПШ

Довжина Референція
8,00 KDA 0F 3626

10,00 KDA 0F 3627
11,50 KDA 0F 3628
13,00 KDA 0F 3629



9Послідовність сверління для імплантів 
gmi frontier
 Нижче описана послідовність сверління для різних моделей імплантів 
внутрішного зєднання та умови розрізу які рекомендується для використання:

  • Сверло ланцевидне: 1200 - 1500 обертів в хвилину.
  • Пілот: 900 - 1200 обертів в хвилину.
  • Сверло Гід: 800 обертів в хвилину.
  • Сверла кінцеві:
  ø2,80 мм       500-700 обертів в хвилину.
  ø3,00 і ø3,50 мм       400-700 обертів в хвилину.
  ø4,00 і ø5,10 мм       400-600 обертів в хвилину.
  • Сверло абелянадор: 200-400 обертів в хвилину.
  • Для серлінняння необхідно зовнішнє охолодження з фізіологічним розчином.

Опис Референція
 1– Сверло ланцевидне VYF 6C 1223
 2– Сверло пілот VYF 6C 2220
 3– Сверло гід VYF 6C 3327
 4– Сверло ø2,80 мм VYF 6C 0028
 5– Сверло абелянадор ø3,00 мм VYF 6C 4033

frontier ø3,30

1 2

3

4

5

Опис Референція
 1– Сверло ланцевидне VYF 6C 1223
 2– Сверло пілот VYF 6C 2220
 3– Сверло гід VYF 6C 3327
 4– Сверло ø2,80 мм VYF 6C 0028
 5– Сверло ø3,00 мм VYF 6C 0030
 6– Сверло абелянадор ø3,75 мм VYF 6C 4038

frontier ø3,75

1 2

3

4 5

6

Опис Референція
 1– Сверло ланцевидне VYF 6C 1223
 2– Сверло пілот VYF 6C 2220
 3– Сверло гід VYF 6C 3327
 4– Сверло ø2,80 мм VYF 6C 0028
 5– Сверло ø3,00 мм VYF 6C 0030
 6– Сверло ø3,50 мм VYF 6C 0036
 7– Сверло абелянадор ø4,25 мм VYF 6C 4042

frontier ø4,25

1 2

3

4 5 6

7

Опис Референція
 1– Сверло ланцевидне VYF 6C 1223
 2– Сверло пілот VYF 6C 2220
 3– Сверло гід VYF 6C 3327
 4– Сверло ø2,80 мм VYF 6C 0028
 5– Сверло ø3,00 мм VYF 6C 0030
 6– Сверло ø3,50 мм VYF 6C 0036
 7– Сверло ø4,00 мм VYF 6C 0040
 8– Сверло абелянадор ø4,75 мм VYF 6C 4046

frontier ø4,75

1 2

3

4 5 6 7

8



10 frontier ø5,75
Опис Референція

 1– Сверло ланцевидне VYF 6C 1223
 2– Сверло пілот VYF 6C 2220
 3– Сверло гід VYF 6C 3327
 4– Сверло ø2,80 мм VYF 6C 0028
 5– Сверло ø3,00 мм VYF 6C 0030
 6– Сверло ø3,50 мм VYF 6C 0036
 7– Сверло ø4,00 мм VYF 6C 0040
 8– Сверло ø5,10 мм VYF 6C 0051
 9– Сверло абелянадор ø5,75 мм VYF 6C 4060

1 2

3

4 5 6 7 8

9

* Рекомендований процесс (ILERIMPLANT) не може бути замінений згідно суджень і досвіду хірурга.



11Рекомендації по застосуванню
 Діапазон імплантів GMI моделі FRONTIER призначені 
для застосування при одиночних реставраціях з максимальним 
нахилом 30 градусів по відношенню перпендикулярної 
площини до оклюзійної площини у відповідності з наступною 
схемою.

 Встановлюючи імпланти GMI моделі FRONTIER 
застосовують силу 35-40N•см хоча вони можуть витримати 
силу в 60N•см. GMI рекомендує ручне введення імпланту з 
динамометричним ключем щоб запобігти перевищенню цих 
значень.

 Діапазон імплантів та протезного спорядження GMI 
моделі FRONTIER, розроблені і виготовлені з вивченими 
допусками параметрів, що дозволяє звести до мінімуму 
зв’язок між компонентами і таким чином стабілізувати 
з’єднання. GMI рекомендує використовувати лише 
оригінальні спор’ядження для забезпечення ідеального 
зв’язку між компонентами реставрації.

 Для запобігання деформації клінічного гвинта, GMI 
рекомендує використовувати його тільки для остаточної 
затяжки протеза. Для виконання протезних проб 
рекомендується використовувати лабораторний гвинт.

ø3,30-ø3,75 мм
• Різці
(За винятком 
центральних 
верхньощелепових)

ø4,25 мм
• Ікла
• Премоляри
• Центральні 
верхньощелепові 
різці

ø4,75-ø5,75 мм
  • Моляри

35N•cm



Обладнання

Внутрішнє з’єднання імпланту



13Формувачі ясен gmi frontier
 Після загоєння ясен імплант є повністю або частково закритий м’ягкими 
тканинами,має бути наявним ясений тунель який забезпечує зєднання  імпланту з 
вторинною структурою протезу. Формувачі ясен формують цей тунель,після розрізу 
слизової і зняття гвинта заглушки вкручується формувач у в імплант.

Основні характеристики
• Оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Зaтискання  шестигранний ключем е/с 1,20 мм.
• Затискання плоскою викруткою.
• Доступність діапазону висоти  від 2,00 до 5,00 мм.
• Mecha апікальна для полегшення початку закручування.

Платформа
Вмсота 

головки(мм) Референція

ПС

2,00 KDP 0C 3601
3,00 KDP 0C 3602
4,00 KDP 0C 3603
5,00 KDP 0C 3604

Платформа
Вмсота 

головки(мм) Референція

ПШ

2,00 KDP 0C 3605
3,00 KDP 0C 3606
4,00 KDP 0C 3607
5,00 KDP 0C 3608

Стовпи транспортування імплантів 
gmi frontier
 Коли потрібно використовувати стовпи певного розміру використовують 
фресовані стовпи,що дозволяють під час зрізування з будь-якої сторонни адаптуватися 
до потреб протезу. Також стовпи транспортування можуть використовуватись для 
зняття відбитків попередньо закрутивши в імплант коротким гвинтом.

Основні характеристики
• Оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Дозволяють зрізування з будь-якої для адаптування до потреб протезу.
• Сумісність з шестигранний ключем е / з 4,00 мм для використання в якості         
   транспортування.
• Продаються тільки в анти- обертовій версії.
• Можливість використовування для зняття видбитків ,використовуючі короткий   
   гвинт для відбитків.
• Включає в себе клінічний гвинт: KDT 0С 3601.

Платформа Референція
Реф.гвинт-

відб.
Референція

(стовп+гвинт)
ПС KDB 0C 3601 KDT 0C 0049 KDB 0F 3601

Платформа Референція
Реф.гвинт-

відб.
Референція

(стовп+гвинт)
ПШ KDB 0C 3602 KDT 0C 0049 KDB 0F 3602



14 Стовпи естетичні кутові gmi frontier
 Коли є необхідність виправити нахил положення імпланту в середині кістки, 
по відношенню до сусідніх зубів або належних імплантів, використовують кутові 
стовпи.Коли є встановлені і орієнтовані в імпланти дозволяють паралелюванню нової 
корони по відношенню до інших структур.

Основні характеристики
• Оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Дозволяють виправити дизпаралельність до 15 градусів.
• Включає в себе клінічний гвинта: KDT 0С 3601.
• Плеча стовпа адаптоване до форми ясен.

Стовпи прямі gmi frontier
 Після формування ясеного тунелю за допомогою формувачів ясен і після їх 
знімання переходять до використання відповідних стовпів, які характеризуються 
як конічно оброблені абатмени,що фіксуються за допомогою клінічного гвинта 
в імпланті і служать опорою для клінічної коронки яка в свою чергу фіксується за 
допомогою цементу.

Основні характеристики
• Оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Анти-поворотні площини для полегшення стійкості.
• Анти- обертова версія шестиграник е/с 2,45 мм.
• Включають в себе клінічний гвинт: KDT 0С 3601.
• Доступність в трьох діапазонах висоти від 1,50 до 3,50 мм.

Платформа Дизпарал.[º] Референція
Референція

(стовп+гвинт)
ПС 15º KDM 0C 3607 KDM 0F 3607

Платформа Дизпарал.[º] Референція
Референція

(стовп+гвинт)
ПШ 15º KDM 0C 3609 KDM 0F 3609

Платформа Висота (мм) Референція
Референція

(стовп+гвинт)

ПС
1,50 KDM 0C 3601 KDM 0F 3601
2,50 KDM 0C 3602 KDM 0F 3602
3,50 KDM 0C 3603 KDM 0F 3603

Платформа Висота (мм) Референція
Референція

(стовп+гвинт)

ПШ
1,50 KDM 0C 3604 KDM 0F 3604
2,50 KDM 0C 3605 KDM 0F 3605
3,50 KDM 0C 3606 KDM 0F 3606



15Тимчасові стовпи gmi frontier
 При необхідності реставрвції при консолідації інтерфази кістка-імплант 
використовують тимчасові стовпи які складаються з високоякісного пластику.
Вони прикріплюються до коронкової частини імплантату за допомогою клінічного 
гвинта,абсорбуючи таким чином жувальні навантаження і .запобігають 
перенавантаженю імпланту в процесі остеоінтеграції.

Основні характеристики
• Виготовлені з високих пружних пластикових матеріалів.
• Плече стовпа адаптоване до форми ясен.
• Анти-обертові площини і поперечні зрізи для полегшення стійкості.
• Включають в себе клінічний гвинт KDT 0С 3601.

Платформа Оберт. Референція
Референція

(стовп+гвинт)

ПС Анти-оберт. KDH 0C 3601 KDH 0F 3601
Обертова KDH 0C 3603 KDH 0F 3603

Платформа Оберт. Референція
Референція

(стовп+гвинт)

ПШ Анти-оберт. KDH 0C 3602 KDH 0F 3602
Обертова KDH 0C 3604 KDH 0F 3604

Круглі стовпи gmi frontier
 Після формування ясеного тунелю за допомогою формувачів ясен і після їх 
знімання переходять до використання круглих стовпів які визнчаються як механічні 
абатмени,що фіксуються в імпланті і служать опорою для знімних протезів, в який 
попередньо встановлюються стопорні кільця,що фіксуються в верхній сферичній 
частині круглих стовпів.

Основні характеристики
• Оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Доступність діапазону  висоти від 1,00 до 4,00 мм.
• Затискання шестигранним ключем е/с 2,45 мм реф.: KYL 0C 0065.
• Стопорне кільце з титану ступеня V торіка входить до складу реф.: KDF 0C 0039.
• Вкладка утримування з пластику ,замінимі реф.: KDF 0C 0040.
• Затискання вкладки утримування з пластику ключем реф.: KYL 0C 0079

Стопорні кільця для круглих стовпів

Платформа
Висота 
голівки Референція

ПС

1,00 KDF 0F 3601
2,00 KDF 0F 3602
3,00 KDF 0F 3603
4,00 KDF 0F 3604

Тип референції Референція
Вкладка торіка KDF 0C 0039

Набір 10 шт. KDF 0F 0044

Тип референції Референйія
Пластикове стоп.кільце KDF 0C 0040



16 Стовпи мультиестетичні gmi frontier
 Після закінчення першого етапу операції, і досягнення остеоінтеграції 
імпланту, переходять до використання мульти-естетичних стовпів (СМЕ) які 
визначаються як механічні абатмени,що фіксуються в корональній частині імпланту 
і служать як опора для мульти реставрацій зменшуючи висотиу між з’єднанням 
імпланту і структури і полегшує пасивне з’єднанням структури.

Основні характеристики
• Оброблені титаном  класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Доступність діапазону висоти від 1,00 до 4,00 мм.
• Прямі стовпи суцільні в обертовій версії.
• Затискання шестигранним ключем:
 ПС: E/C 2,00 мм (KYL 0C 0097)
 ПШ: E/C 2,50 мм (KYL 0C 0098)
• Зняття видбитків з гвинтом включно.
• Кальцинаблє з клінічним гвинтом включно.
• Тимчасовий циліндр з титану класу В у відповідності з нормами ISO-5832,з        
   клінічним гвинтом включно.
• СME кутові дозволяють корегувати дизпаралелізм до 30 градусів.

Стовпи мультиестетичні кутові

Платформа Дизпарал.[º]
Висота 

голівки (мм) Референція

ПС 17º 2,50 KDG 0F 3609
30º 3,50 KDG 0F 3610

Стовпи мультиестетичні прямі

Платформа
Вмсота 

головки(мм) Референція

ПС

1,00 KDG 0C 3601
2,00 KDG 0C 3602
3,00 KDG 0C 3603
4,00 KDG 0C 3604

Платформа
Вмсота 

головки(мм) Референція

ПШ

1,00 KDG 0C 3605
2,00 KDG 0C 3606
3,00 KDG 0C 3607
4,00 KDG 0C 3608

Зняття видбітків МЕ

Платформа Різьба (мм) Референція
ПС M1,4x0,30 KDS 0F 0015

Платформа Різьба (мм) Референція
ПШ M1,8x0,35 KDS 0F 0016

Формувачі ясен МЕ

Платформа Різьба (мм) Референція
ПС M1,4x0,30 KDP 0F 0035

Платформа Різьба (мм) Референція
ПШ M1,8x0,35 KDP 0F 0036

Q3/2012



17Тимчасові циліндри МЕ

Платформа
Референція

(циліндр+гвинт)
ПС KDG 0F 0028

Платформа
Референція

(циліндр+гвинт)
ПШ KDG 0F 0029

Кальцинаблє МЕ

Платформа
Референція

(кальц.+гвинт)
ПС KDC 0F 0117

Платформа
Референція

(кальц.+гвинт)
ПШ KDC 0F 0118

Репліка gmi frontier
 Після передачі позиції імплантів за допомогою видбитків для лабораторних 
робіт, необхідно використовувати репліки, які визначаються як механічні абатмени 
призначені з одного боку для відтворення положення імплантату в порожнині рота 
пацієнта до робочої моделі, з іншого боку в якості моделі для здійснення реставрацій 
в лабораторії.

Основні характеристики
• Копії виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.
• Анти-обертові зрізи, шийка з вертикальним утримуванням для кращої фіксації.

Репліка для стовпів МЕ

Платформа Різьба (мм) Референція
ПС M1,4x0,30 KDR 0C 0012

Платформа Різьба (мм) Референція
ПШ M1,8x0,35 KDR 0C 0013

Репліка для імплантів

Платформа Різьба (мм) Референція
ПС M1,8x0,35 KDR 0C 3601

Платформа Різьба (мм) Референція
ПШ M1,8x0,35 KDR 0C 3602



18 Зняття видбитків gmi frontier
 Зняття видбитків визначається як механічні абатмени що встановлюються 
в корональній частині імпланту усередині порожнини рота, і фіксується в осьовому 
напрямку за допомогою гвинта для видбитків, служать для  передачі положення 
імпланту в біологічному середовищі на лабораторні моделі з якими працюють зубні 
технніки над створенням коронок або зубних протнормами відбиткового матеріалу 
який при введені в порожнину рота твердне дозволяючи таким чином отримати 
негатив ротової порожнини пацієнта.
 Після вилучення встановлюють репліки, заливають відбиток гіпсом і 
отримують позетивну модель де репліки залишаються в оригінальному положені 
імпланту в порожнині рота.

Основні характеристики
• Зняття видбитків ВЛ оброблені титаном класу В у відповідності з нормами 
   ISO-5832.
• Гвинти для відбитків оброблені титаном класу В у відповідності з нормами 
   ISO-5832.
• Затискання гвинта для відбитків шестигранним ключем е/с 1,20 мм.
• Mecha апікальна для полегшення початку закручування.
• Анти-обертові зрізи, шийка з вертикальним утримуванням для кращої фіксації.
• Гвинти для відбитків включені.
• Довгий гвинт з поздовжніми зрізами для ручної затяжки.
• Зняття відбитків ЗЛ  виготовлені з технічних пласмас.
• Набір для  ЗЛ складається з  зняття відбитків ЗЛ + шестигранний стовп + гвинт.

Зняття відбитків відкритою ложкою (ВЛ)

Платформа Гвинт Різьба(мм) Референція

ПШ короткий M1,80x0,35 KDS 0F 3604
довгий M1,80x0,35 KDS 0F 3605

Платформа Гвинт Різьба(мм) Референція

ПС короткий M1,80x0,35 KDS 0F 3601
довгий M1,80x0,35 KDS 0F 3602

Зняття відбитків закритою ложкою (ЗЛ)

Платформа Референція
ПС KDS 0F 3606
ПШ KDS 0F 3607

Кількість (шт.) Референція
5 KDS 0F 0014



19Кальцинаблє gmi frontier
 Щоб замінити зубну коронку реставруючим протезом використовується 
кальцинаблє, які визначаєтюся як механічні абатмени з розтоплюючого пластику 
які встановлюються в корональній частині імпланту внутрішнього зв’язку і служать 
вихідною базою для моделювання остаточної структура, яка буде встановлена у 
відповідний метал.

Основні характеристики
• Зроблені з розтоплюючого пластику білого кольору.
• Фізіологічна інертність і відмінна стабільність розмірів.
• Доступність в обертових і анти-обертових версіях.
• Включає в себе клінічний гвинт: KDT 0C 3601.

Гвинти клінічні і лабораторні gmi frontier
 Гвинти клінічні визначається як механізовані абатмени які використовувалися 
для остаточного закріплення стовпів,транспортадорів або кальцинаблє 
безпосередньо в імплант,поміж тим як лабораторні гвинти визначається як 
механізовані абатмени які використовувалися для тимчасового закріплення 
кальцинаблє в репліку імпланту,що використовують зубні техніки в лабораторіях де 
виготовляються коронки або протези.

Основні характеристики
• Гвинти клінічних оброблені титаном класу В у відповідності з нормами ISO-5832.
• Лабораторні гвинти виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.
• Затискання шестигранним ключем  е/с 1,20 мм.
• Mecha апікальна для полегшення початку закручування.
• Лабораторні гвинти пофарбовані для диференціювання з клінічними.

Платформа Оберт. Референція
Референція

(кальц.+гвинт)

ПС Анти-оберт. KDC 0C 3601 KDC 0F 3611
Обертова KDC 0C 3602 KDC 0F 3612

Платформа Оберт. Референція
Референція

(кальц.+гвинт)

ПШ Анти-оберт. KDC 0C 3603 KDC 0F 3613
Обертова KDC 0C 3604 KDC 0F 3614

Клінічний гвинт

Шест.ключ (мм) Різьба (мм) Референція
1,20 M1,8x0,35 KDT 0C 3601

Лабораторний гвинт

Шест.ключ (мм) Різьба (мм) Референція
1,20 M1,8x0,35 KDT 0C 3602

Клінічні гвинти МЕ

Платформа Різьба (мм) Референція
ПС M1,4x0,30 KDT 0C 0056

Платформа Різьба (мм) Референція
ПШ M1,8x0,35 KDT 0C 0060



20 Рекомендована сила для зтискання 
(жорсткість)

Затискання тапон-заглушка іформувачі ясен

Затискання  клінічних гвинтів

Затискання круглих стовпів

Затискання мульти-естетичних стовпів

Затискання мульти-естетичних гвинтів

Затискання гвинта тимчасових стовпів

Затискання гвинта для відбитків

15 N•cm

30 N•cm

30 N•cm

30 N•cm

15 N•cm

15 N•cm

15 N•cm



21Хірургічний бокс gmi frontier

 Хірургічні бокси gmi 3 випускаються в коробках які виготовленні з технічних 
полімерів високої стійкості і повинні бути стерилізовані в автоклаві вологим теплом 
перед використанням, при температурі максимум 134°C.

Референція:
КYC 0F 3006

Опис шт. Референція
 Сверло ланцевидне 1 VYF 6C 1223
 Сверло пілот ø2,00 мм 1 VYF 6C 2220
 Сверло гід ø2,00 / ø2,70 мм 1 VYF 6C 3327
 Сверло кінцеве ø2,80 мм 1 VYF 6C 0028
 Сверло кінцеве ø3,00 мм 1 VYF 6C 0030
 Сверло кінцеве ø3,50 мм 1 VYF 6C 0036
 Сверло кінцеве ø4,00 мм 1 VYF 6C 0040
 Сверло кінцеве ø5,10 мм 1 VYF 6C 0051
 Сверло абелянадор ø3,30 мм 1 VYF 6C 4033
 Сверло абелянадор ø3,75 мм 1 VYF 6C 4038
 Сверло абелянадор ø4,25 мм 1 VYF 6C 4042
 Сверло абелянадор ø4,75 мм 1 VYF 6C 4046
 Сверло абелянадор ø5,75 мм 1 VYF 6C 4060
 Ключ динамометричний універсальний 1 КYL 0F 0060
 Ключ-транспортер динамом. ШЕС - 2,45 мм 1 КYL 0F 0096
 Ключ-транспортер KH ШЕС - 2,45 мм 1 КYL 0F 0091
 Ключ димамом. короткий ШЕС- 1,20 мм 1 КYL 0С 0066
 Видовжувач ключів KH 1 КYL 0С 0023
 Паралелізадор ø2,00 / ø2,80 мм 3 КYL 0С 0078
 Глибиномір ø2,80 мм 1 КYL 0С 0094
 Ґлибиномір ø3,50 мм 1 КYL 0С 0095

 Хірургічний бокс складається з пачки яка містить весь необхідний матеріал 
який потрібний для правильного встановлення імплантів. Всі компоненти розташовані 
так що легко знайти в будь-який час для кожної фази втручання .



Внутрішнє з’єднання імпланту
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