
Βίδες οστεοσύνθεσης: Χρησιμοποιούνται  
για τη στερέωση και τη σταθεροποίηση οστικών 
μοσχευμάτων και μη απορροφήσιμων μεμβρανών 
που χρησιμοποιούνται στην κατευθυνόμενη οστική 
αναγέννηση (GBR).

Οι βίδες οστεοσύνθεσης είναι προσωρινές και πρέπει να παραμείνουν 
στο πεδίο μόνο για την περίοδο αποκατάστασης των οστών, επειδή 
σκοπός τους είναι να διατηρούν το μόσχευμα και τη μεμβράνη 
σταθερά για την εδραίωση και το νεοσχηματισμό των οστών.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Οι βίδες έχουν διάμετρο 1.2, 1.4, 1.6 και 1.8 mm και είναι διαθέσιμες 
σε μήκη 4, 6, 8, 10, 12 και 14 mm για να επιτρέπουν τη στερέωση 
μπλοκ και μεμβρανών, διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.
• Αυτο-κοχλιούμενες
• Αυτο-διάτρητες
• Έχουν κωνικό άκρο και κυλινδρικό σώμα
• Λεία κεφαλή με σταυρωτή εγκοπή κοχλίωσης
• Ταχύτητα διάτρησης: 200 σ.α.λ.
• Ταχύτητα τοποθέτησης: 30 σ.α.λ.
- Εξαιρετική συγκράτηση
- Ασφάλεια κατά τη μεταφορά για τοποθέτηση στο χειρουργικό πεδίο
- Κατασκευασμένες από κράμα τιτανίου (F136 6Al 4V)





Mini Bone Tac Set
Bone Tac Set case 5 - 3.5 mm 
Bone Tac Set case 6 - 4.5 mm

Καρφίδες Meisinger
Καρφίδες για στερέωση μεμβράνης,  
σχεδιασμένες από τον Dr. Istvan Urban
 
• Μήκος 3,5 mm
▶ Κουτί 10 τεμαχίων

Σύστημα απορροφήσιμων 
καρφίδων
Οι απορροφήσιμες καρφίδες προσφέρουν έναν απλό 
τρόπο ασφαλούς, σύντομης και εύκολης σταθεροποίησης 
μεμβρανών για αυξητικές οστικές επεμβάσεις. Διατίθενται σε 
σετ με τρύπανο και εργαλείο τοποθέτησης, καθώς και χωρίς 
τα πρόσθετα εξαρτήματα.

ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ
• Απλή επιλογή για τη σταθεροποίηση όλων των μεμβρανών  
   σε οστικό περιβάλλον
• Σύντομος και εύκολος χειρισμός
• Περιλαμβάνεται εργαλείο τοποθέτησης μίας χρήσης
• Δε χρειάζεται επαναληπτική διαδικασία αφαίρεσης

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 
▶  4 καρφίδες
▶  1 τρύπανο
▶  1 εργαλείο τοποθέτησης



Auto Tack System
Κατοχυρωμένη πατέντα
 
(Πιστόλι αυτόματης δυναμικής τοποθέτησης καρφίδων 
στερέωσης στο οστούν των γνάθων)

Πιστόλι / λαβή για τη μεταφορά και την αυτόματη δυναμική 
προώθηση καρφίδων στερέωσης εντός του οστού των γνάθων,  
με το πάτημα ενός κουμπιού. Εύκολη και σίγουρη τοποθέτηση 
καρφίδων όταν απαιτείται η στερέωση μεμβρανών και πλεγμάτων  
σε δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος, όπως οι γλωσσικές  
και οπίσθιες περιοχές των γνάθων.
 
Τοποθετεί καρφίδες μήκους 3,5 mm και 4,5 mm.



Η έξυπνη απάντηση για την οριζόντια  
και κατακόρυφη οστική ανάπλαση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Η Tent Screw DM είναι σχεδιασμένη με αυτοκοχλιούμενο άκρο,  

λεία επιφάνεια στο λαιμό και μεγάλη κεφαλή, για τη διατήρηση  
του χώρου κάτω από απορροφήσιμες ή μη απορροφήσιμες 
μεμβράνες, σε οριζόντια και κατακόρυφη οστική ανάπλαση.

ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Το επιθετικό άκρο και ο σχεδιασμός του σπειρώματος επιτρέπουν 

την είσοδο στο οστό και την ακριβή  τοποθέτηση, χωρίς τη χρήση 
τρυπανιού, εκτός από το φλοιώδες οστό

• Είναι διαθέσιμη σε μήκος 6, 9, 12 και 15 χιλιοστών
•  Η διάμετρος κεφαλής 2,5 χιλ. προσφέρει μεγάλη επιφάνεια επαφής, 

ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάτρησης της μεμβράνης

Είδος Μήκος Κωδικός

6 mm 7444
9 mm 7445

12 mm 7446
15 mm 7447

Βίδα στερέωσης
Για τη σταθεροποίηση της μεμβράνης πάνω στην Tent Screw

Διάμετρος κεφαλής ø 2,5 mm

Για την ανάπλαση του οστού σε οριζόντια και κατακόρυφη διάσταση,  
καθώς διατηρεί το χώρο για το σχηματισμό νέου οστού και διευκολύνει  

τη στερέωση της μεμβράνης πάνω της.

Διάμετρος σώματος ø 2,0 mm

Tent screw σε συνδυασμό με τις 

CustomizedCustomized
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Το Fixation Kit της Bionnovation αποτελείται από  
μια πλήρη σειρά εργαλείων που χρησιμοποιούνται  
για την τοποθέτηση και στερέωση οστικών 
μοσχευμάτων και μεμβρανών με τη χρήση  
βιδών οστεοσύνθεσης.

Μικρό και συμπαγές, το Bionnovation Fixation Kit αποτελείται  
από ένα πρακτικό σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
(τρυπάνια, οδηγούς και βίδες) για τη στερέωση οστικών μπλοκ και 
μεμβρανών. Παράγεται με ακριβείς προδιαγραφές για να εξασφαλιστεί 
η εύκολη λήψη των βιδών, η σταθερή μεταφορά στο χειρουργικό 
σημείο και ταχεία τοποθέτηση στην άνω ή κάτω γνάθο. Όλα τα μέρη 
του κιτ είναι οργανωμένα και αποθηκευμένα μαζί για την απλοποίηση 
των διαδικασιών.
Το Fixation Kit της Bionnovation διαθέτει οδηγούς χειρός  
και χειρολαβής, παρέχοντας πρόσθετη ευκολία στο χειρισμό  
των βιδών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

DEV-OS
Το σύστημα DEV-OS της Devemed προσφέρει ό,τι χρειάζεται  
για την τοποθέτηση βιδών ή καρφίδων κατά την τοποθέτηση 
μεμβρανών τιτανίου ή οστικών μοσχευμάτων σε μορφή block.  
Το σετ μπορεί να διαμορφωθεί κατά προτίμηση, επιλέγοντας βίδες 
ή/και καρφίδες στις επιθυμητές διαστάσεις, καθώς και τα ανάλογα 
εργαλεία για το χειρισμό τους.

DEV-PIN
Στρογγυλή θήκη τιτανίου για αποθήκευση και κλιβανισμό καρφίδων. 
(Χωρητικότητα έως 15 καρφίδες)


