
Една система. Няколко индивидуални 
конфигурации. 

От пълен набор комплекти, които включват всички инструменти за поставяне на Tapered Screw-Vent и 

едночастови имплантати Zimmer до комплекти самостоятелни инструменти и уникален Стадиращ блок, 

системата комплекти инструменти Zimmer е удобно приспособима към Вашите индивидуални нужди. 
 

 

Пълен хирургически набор 
Tapered Screw-Vent и Zimmer One 
Piece  
Комбинира инструменти за 
поставяне и на имплантати Tapered 
Screw-Vent, и на имплантати 
Zimmer One-Piece, които Ви дават 
гъвкавост за лечение на всеки 
случай без ограничения.  Каталожен 
номер: TZKIT* 

Пълен хирургически набор 
Zimmer One Piece 
Започнете своя опит с Zimmer като 
лекувате интердентални 
пространства с този пълен, 
самостоятелен комплект, който 
предоставя всички инструменти, 
необходими за поставяне на всеки 
едночастов имплантат Zimmer 
One-Piece. Каталожен номер: 
ZOPKIT* 

Tapered Screw-Vent Стадиращ 
блок 
Уникалният стадиращ блок 
предоставя под ръка инструментите, 
необходими за всяка операция. 
Каталожен номер: TSVBLK 

Пълен хирургически набор 
Tapered Screw-Vent 

За хиляди потребители на 
имплантати Tapered Screw-Vent, 
тази конфигурация предоставя 
всички инструменти, необходими 
за поставяне на всеки имплантат 
Tapered Screw-Vent . Каталожен 
номер: TSVKIT* 

Предлага се и като начална 
конфигурация. Каталожен номер: 
STRKIT* 

Пълен хирургически модул 
Zimmer One Piece 
Допълнително надграждане, което 
дава възможност за лесно 
поставяне на инструменти Zimmer 
One-Piece в комплект Tapered 
Screw-Vent за универсален 
комплект. Каталожен номер: 
ZOPINS 
 

*Включва Tapered Screw-Vent Стадиращ блок (TSVBLK). 

 

 Пълен хирургически набор 
Tapered Screw-Vent и Zimmer 
One Piece  Пълен хирургически набор 

Zimmer One Piece 

 Tapered Screw-Vent  

 



Въвеждане на системата комплекти инструменти 
Zimmer за системата имплантати Tapered Screw-Vent®. 

За да Ви помогне да увеличите максимално своето време и да 
рационализирате хирургическите процедури, Zimmer се гордее да 
представи системата комплекти инструменти Zimmer за системата 
имплантати Tapered Screw-Vent, включително Zimmer едночастови 
имплантати. С конфигурации, които могат да се индивидуализират, 
проектирани да отговорят на Вашите индивидуални нужди и 
хирургически стил, това ново хирургическо семейство се отличава с 
интуитивна и лесна за следване последователност от инструменти и 
елегантен съвременен дизайн за идеална комбинация от гъвкавост, 
простота и удобство. 

 

Пълен хирургически набор Tapered Screw-Vent и Zimmer One-Piece  
Допълнително място за 
съхранение  

Zimmer ____  
One-Piece 
модул 

Допълнителни 
инструменти: 
Кръгъл борер Пространство за 

допълнителни 
инструменти 

Инструменти 
за импланти 
4,1 ммD 
Tapered 
Screw-Vent  

Пилотен  бор ер  
2 .1  mmD  Подобрена 

идетификация на 
инструментите Метчици за кости 

Пространство за съхранение на големи инструменти  



Представяне на системата комплекти инструменти 
Zimmer за системата имплантати Tapered Screw-Vent®. 

За да Ви помогне да увеличите максимално своето време и да 
рационализирате хирургическите процедури, Zimmer се гордее 
да представи системата комплекти инструменти Zimmer за 
системата имплантати Tapered Screw-Vent, включително Zimmer 
едночастови имплантати. С конфигурации, които могат да се 
индивидуализират, проектирани да отговорят на Вашите 
индивидуални нужди и хирургически стил, това ново 
хирургическо семейство се отличава с интуитивна и лесна за 
следване последователност от инструменти и елегантен 
съвременен дизайн за идеална комбинация от гъвкавост, 
простота и удобство. 

 

 

Пълен хирургически набор Tapered Screw-Vent и Zimmer One-Piece  
Допълнително място за 
съхранение 

Zimmer _ 
Едночастов 
модул 

Допълнителни 
инструменти: 

Кръгъл борер. Пространство за 
допълнителни 
инструменти 

Инструменти 
за импланти 
4.1 mmD 
Tapered 
Screw-Vent  

Пилотен  бор ер  
2.1 mmD  Подобрена 

идетификация на 
инструментите Метчици за кости 

Пространство за съхранение на големи инструменти  


