
Интуитивна последователност и цветова кодировка – 
красотата е в неговата простота. 
 

   

 

Хирургията просто стана по-лесна. 
Със системата комплекти 
инструменти  Zimmer очите Ви повече 
не се напрягат да търсят инструмента 
и не се притеснявате за 
оптимизирането на Вашето време. 
• Всичко е логично организирано с 

интуитивна последователност 
инструменти за всеки диаметър на 
имплантата 

• Комплектите и избраните 
инструменти са с цветна кодировка 
по диаметъра на имплантата и в 
съответствие с хирургическия 
протокол 

• Инструментите са ясно обозначени 
за лесна идентификация 

• Предоставени са схеми на 
разположението на комплекта и 
последователността на пробиване, 
за  да Ви дадат допълнителни 
указания стъпка по стъпка 

Гъвкави, прости, удобни 
Всички индивидуални нужди и 
хирургически стилове са задоволени 
с един лесно адаптивен комплект. 
• Хирургическият набор Tapered 

Screw-Vent може лесно да се 
комбинира с Zimmer Едночастов 
модул, което позволява   да се 
поставят всички имплантати в 
системата  имплантати Tapered 
Screw-Vent, като се използва 
универсален комплект 

• Има самостоятелни опции за 
индивидуални комплекти Tapered 
Screw-Vent или Zimmer One-Piece  

• Уникалният ни Стадиращ блок Ви 
позволява по време на операция 
до пациента да се намират само 
инструментите, които Ви трябват  

• Има допълнително пространство 
за съхранение на допълнителни 
инструменти 

  
 
 
 
 
 

 

Стъпка по стъпка и без догадки. 
Простата цветова кодировка определя борерите 
за всеки диаметър на имплантата, като Ви 
позволява лесно да следвате всяка 
хирургическа последователност стъпка по 
стъпка. Например, хирургически борери, 
необходими за поставяне на 3,.7mmD  
имплантатTapered Screw-Vent са представени с 
хоризонтални зелени ленти на повърхността на 
комплекта и са логически организирани по реда, 
по който ще ги използвате отляво надясно. 
Цветовата  кодировка също Ви позволява лесно 
да определяте  избора си на борери за 
протоколи с меки или плътни кости – 
пунктираната цветна линия означава краен 
борер за мека кост, а непрекъснатата цветна 
линия означава краен борер за плътна кост. 

Цветово кодиране за имплантати  
Tapered Screw-Vent  

3,7мм диаметър на имплантата 

4,1мм диаметър на имплантата 

4,7 мм диаметър на имплантата 

6,0 мм диаметър на имплантата 

3,0 мм диаметър на имплантата 

3,7 мм диаметър на имплантата 

4,7 мм диаметър на имплантата 

Цветово кодиране за имплантати  
Zimmer One-Piece  

 



 
За повече информация ни посетете на http://www.zimmerdental.com/surgicalsimplicity.aspx 
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За да получавате нашите електронни новини, посетете http://www.zimmerdental.com/news_eNewsLetterSignUp.aspx 

 


