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quattro Video

BENEfit Video

Orthodontic Mini-Anchor System 

The use of Mini-Anchor Screws or Temporary Anchorage 
Devices (TAD’s) has become a standard of care within the 
orthodontic community over the past few years. 

First offered in 2000 the quattro TAD design has continu-
ously been changed and improved to become the quattro 
TAD family of today. The quattro TAD’s  even after more 
than a decade of production are still unmatched in terms 
of versatility, quality and maximal success rate. With the  
quattro mini screw a new even smaller bracket head design  
is launched in 2012 offering a new dimension in patient 
comfort based on the outstanding quattro design. 

Since year 2000 close to 7  0.000 quattro TAD’s have been 
placed in more than 50 countries worldwide. 

The quattro System is ideally enhanced with the unique 
BENEfit/BENEplate System (developed in cooperation with 
University of Düsseldorf, Germany) offering exchangeable 
abutments and connecting plates. This opens up new pos-
sibilities in palatal based appliances popularly used for 
molar distalization (see QR Video).

quattro and BENEfit a complete TAD System using the 
same basic instrumentation keeping inventory manage-
able and very cost effective. 

Features:
◾ Clinically Proven Applications
◾ Titanium Implant Material
◾ Self-Drilling & Self-Tapping Technique
◾ Reliable & Secure-Fixed Anchorage
◾ Innovative Head Attachment Design
◾ Stronger Conical Body Design
◾ Deeper Threads & Denser Pitch Design
◾ Various Screwhead Design
◾ Available in multiple Sizes

Benefits:
◾ Provides improved higher strength
◾ Immediate load-bearing of heavy forces
◾ Easy to combine with applications of 

orthodontic accessories
◾ Better mechanical retention
◾ Avoids gingival impingement
◾ Reduced treatment time
◾ Easy to insert and remove

Скелетна опора в  Ортодонтії

Застосування мікроімплантів  все частіше зустрічається в 
ортодонтичному лікуванні  за останні роки та є 
невід’ємною частиною повсякденної практики.

Вперше запропонований у 2000 році дизайн 
мікроімпланта Quattro,   постійно змінювався та 
вдосконалювався, щоб стати сьогоднішньою сім’єю 
мікроімплантів quattro  . Мікроімпланти Quattro   навіть 
після більш ніж десяти років виробництва залишається 
незрівнянними за рівнем універсальності, якості та 
максимальної стабільності. За допомогою мікроіпланта 
quattro в 2012 році запускається нова ще менша 
конструкція з брекетоподібною головкою , яка пропонує 
новий вимір комфорту для пацієнтів на основі 
видатного дизайну quattro.
Починаючи з 2000 року, близько 70,000  мікроімплантів 
Quattro  встановлено у більш ніж 50 -ти країнах світу.
Система quattro чудово доповнюється інноваційною 
системою BENEfit / BENEplate (розробленою разом  з 
Дюссельдорфським університетом), пропонуючи 
широкий ассортимент знімних абатентів та міні-
пластин. Це відкриває нові можливості апаратів, які 
фіксуються на піднебінні та широко використовуються 
для дисталізації  (див. QR відео) 
Quattro і Benefit - це повноцінна система мікроімплантів. 
Для обох систем використовується одні і ті ж самі 
інструменти, що дає змогу мінізувати кількість 
інструментів , а також стати невідємною  у практиці 
ортодонта.
◾ Клінічно доведені
◾ Матеріал з якого виготовлений мікроімплант : Титан
◾ Самозасвердлювальні і самонарізні гвинти
◾ Надійна та безпечна фіксація
◾ Iноваційний дизайн головки мікроімпланта
◾ Зміцнена конічна форма
◾ Глибокі витки і вузький крок 
◾ Різновиди головок
◾ Великий вибір діаметру та довжини

Переваги:
◾ Висока стабільність
◾ Первинна стабільність
◾ Може легко поєднуватись зі стандартними 

ортодонтичними аксесуарами
◾ Покращена механічна ретенція
◾ Запобігає подразненню ясен
◾ Скорочує час лікування
◾ Дуже простий в установці та вилученні

PRODUCTS 
Продукція 

1993 2000       2001 2002      2003 2004 2005 2006 2007/08 2009 2011 2012 2017
Introduction of the

Mini Anchor Screw.

Inventing the

screw family.

Revolutionizing
orthodontic

anchorage with

Perfecting TAD treatment 
with  

 / 

Mentoplate 
System
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PRODUCTS 
ПРОДУКТИ

Optimized thread design leads to easy 
insertion without force (cork screw 
principal). 
Оптимізований дизайн для 
встановлення його без зусиль 
(принцип штопора)

Atraumatic  
platform design  
reduces soft tissue  
pressure.
Атравматична платформа  
знижує тиск на м'які 
тканини.

Continously sharp 
thread flanks cut into 

the bone.
Безперервні гострі 
витки врізаються в 

кістку

Increased thread depth and denser pitch design ensure 
maximum anchorage even in cancelous bone.
Глибокі витки і вузький крок  дозволяє  досягнути 
стабільності навіть у місцях з невеликим об'ємом 
кістки

Selfdrilling  
Screw tip.
Самонарізаюча 
різьба. 

Лише один мікроімплант – для необмежених можливостей

The quattro TAD system offers 5 different screwhead designs which are perfectly 
adapted to the Orthodontist‘s appliances used daily. All quattro screws (1.3 m 
Мікроімпланти quattro  (від 1  .3 mm до 2.0 mm) мають однакову перевірену 
форму різьби для легкої установки та для безпечного та оптимального результату. 
Quattro система пропонує 5 різновидів головок , які ідеально адаптовані для 
щоденної роботи ортодонта.

33-18010
Screwholder quattro mini long f. 10-61000 
Рукоятка  quattro mini довга для  ручної 
викрутки

33-18003          
Screwholder quattro mini 
short 
Імплантовід quattro mini 
короткий для наконечника 

  DENTAL

Ексклюзивний дистр'ибютор в  Україні  : ТОВ "Орто-Хаус" 
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Based on the successful quattro Screw 
the quattro mini Screw has been  
reduced in size in the head and neck 
area to meet compatible up with diffe-
rent anatomical conditions. 

The design of the selfdrilling thread is identical to the PSM 
quattro and BENEfit Screws which have demonstrated 
outstanding primary stability and very low failure rates for  
many years. The extremely sharp threads and the optimized  
thread pitch facilitate the insertion tremendously and 
make the quattro mini an ideal addition to your selection of  
Standard Mini Anchor Screws. 

На основі  гвинта quattro був розроблений мікроімплант 
із зменшеним  розміром головки та шийки , щоб 
використовувати при різних анатомічних особливостях. 
Конструкція самонарізної різьби залишається 
ідентичною конструкції гвинтів PSM quattro та BENEfit, 
які забезпечують відмінну первинну стабільність і як 
наслідок дуже низьку кількість відторгнень. Надзвичайно 
гострі грані різьби та короткий крок різьби значно 
полегшують його встановлення та роблять quattro mini 
ідеальним доповненням при виборі стандартних міні-
гвинтів.

quattro mini

Packaging: 1 ea.
Пакування: 1 шт.

ength

th

ength

Material Titanium 
Матеріла : Титан

1.
5

ST-33-15007 1.5 x 7 mm 
ST-33-15009 1.5 x 9 mm 
ST-33-15011 1.5 x 11 mm 
ST-33-15013 1.5 x 13 mm 

2.
0

ST-33-20007 2.0 x 7 mm 
ST-33-20009 2.0 x 9 mm 
ST-33-20011 2.0 x 11 mm 
ST-33-20013 2.0 x 13 mm 

Розмір пазу
макс 0.022” x  
0.028” 

ST
◾ Note:
All implants are supplied 
in a pre-sterilized single 
package (see page 14).
Усі мікроімпланти 
постачаються у 
стерильному блістері для 
одноразового 
використання.
 (див стор.1 4)

11-12208    DENTAL
Drill, 1.2x22mm, WL 8.5 mm, green 
for 1.6mm screws 
Дриль-бор, 1,2x22мм, довжина 8,5 
мм, зелений, для 1,6мм 
мікроімпланта

12-12609    DENTAL
Drill, 0.9x22mm, WL 8.5 mm, blue,  
for 1.3mm screws  
Дриль-бор, 0,9x22мм, довжина 8,5 
мм, синій, для 1,3мм мікроімпланта

d

d

NEW!

Quattro RH mini 
Quattro RH mini

Quattro BH mini plus 
Quattro BH mini plus

Quattro BH mini 
Quattro BH mini

RH

BH

BH

Quattro RH micro 
Quattro RH micro

1.
6 ST-33-13675 1.6 x 7.5 mm

ST-33-13695 1.6 x 10 mm

1.
6 ST-33-13775 1.6 x 7.5 mm

ST-33-13795 1.6 x 10 mm

ST-33-13608 1.3 x 8 mm1.3

*RH

RH: Кругла головка
 BH: Брекетоподібна головка

* Pre-drilling necessary
* Предриль обов'язково

d

d

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина

ST
Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)

Ексклюзивний дистриб'ютор в  Україні  : ТОВ "Орто-Хаус" 
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quattro Video

1.
5

ST-33-11507 1.5 x 7 mm 
ST-33-11509 1.5 x 9 mm 
ST-33-11511 1.5 x 11 mm 
ST-33-11513 1.5 x 13 mm 

1.
5 ST-33-21507 1.5 x 7 mm 

ST-33-21509 1.5 x 9 mm 
ST-33-21511 1.5 x 11 mm 

2.
0

ST-33-12207 2.0 x 7 mm 
ST-33-12209 2.0 x 9 mm 
ST-33-12211 2.0 x 11 mm 
ST-33-12213 2.0 x 13 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-12309 2.3 x 9 mm

2.
0

ST-33-22007 2.0 x 7 mm 
ST-33-22009 2.0 x 9 mm 
ST-33-22011 2.0 x 11 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-22109 2.3 x 9 mm

quattro standard 

Packaging: 1 ea.
Пакування: 1шт.

Material Titanium 
Матеріал:Титан

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина
quattro hook 

Packaging: 1 ea.
Пакування: 1 шт.

ST
◾ Note:

All implants are supplied 
in a pre-sterilized single 

package (see page 14).
Усі мікроімпланти 
постачаються у стерильному 
блістері для одноразового 
використання. (див стор.14)

* as long as stock lasts
* залишки на складі

d

d

d

d

ST

ST
Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)

Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)
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1.
5 ST-33-31807 1.5 x 7 mm 

q =
 .0

18
 x 

.0
25

“

ST-33-31809 1.5 x 9 mm 
ST-33-31811 1.5 x 11 mm 

2.
0

ST-33-41807 2.0 x 7 mm 
ST-33-41809 2.0 x 9 mm 
ST-33-41811 2.0 x 11 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-41909 2.3 x 9 mm
2.

0

ST-33-51807 2.0 x 7 mm 
q =

 .0
18

 x .
02

5“ST-33-51809 2.0 x 9 mm 
ST-33-51811 2.0 x 11 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-51909 2.3 x 9 mm

2.
0

ST-33-52207 2.0 x 7 mm 

q =
 .0

22
 x 

.0
28

“

ST-33-52209 2.0 x 9 mm 
ST-33-52211 2.0 x 11 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-52309 2.3 x 9 mm

1.
5 ST-33-32207 1.5 x 7 mm 

q =
 .0

22
 x 

.0
28

“

ST-33-32209 1.5 x 9 mm 
ST-33-32211 1.5 x 11 mm 

2.
0

ST-33-42207 2.0 x 7 mm 
ST-33-42209 2.0 x 9 mm 
ST-33-42211 2.0 x 11 mm 

Emergency Screw 
Ургентний Мікроімплант

ST-33-42309 2.3 x 9 mm

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина

Довжина

Original Size
Оригінальний розмір

quattro plus V

Packaging: 1 ea. 
Пакування: 1 шт.

vertical hole 
Вертикальний паз

quattro plus

Packaging: 1 ea. 
Пакування: 1 шт.

horizontal hole 
Горизонтальний паз

* as long as stock lasts
*  Залишки на складі

◾ 2.0 x 7 mm

◾ 1.5 x 7 mm

7 mm

1:
1

1:
17 mm

d

q

d

q

d

q

d

q

ST

ST

d

q

d

q

ST

12-12625  QB    DENTAL
Drill, 1.0 x 33 mm,  WL 15 
mm, green,  for 1.5 mm 
screws
Дриль-бор, 1,0x33мм, 
довжина 15 мм, зелений, 
для 1,5мм мікроімпланта 

10-67513  QB    DENTAL
Drill, 1.4 x 33 mm,  
WL 15 mm, red,  
for 2.0 mm screws
Дриль-бор, 1,4x33мм, 
довжина 15 мм, 
червоний, для 2,0мм 
мікроімпланта 

11-18452  QB    DENTAL
Drill, 1.8 x 33 mm,  WL 
15 mm, grey,  
for 2.3 mm screws
Дриль-бор, 1,8x33мм, 
довжина 15 мм, 
сірий, для 2,3мм 
мікроімпланта 

Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)

Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)

Size (d x length) 
Розмір (діаметр x довжина)

Ексклюзивний дистриб'ютор в  Україні  : ТОВ "Орто-Хаус" 
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33-11500 quattro / BENEfit Instrument Set 
consisting of:

Набір інструментів quattro / 
BENEfit  складається з: 

Sterilization and Storage Кейс для стерилізації та зберігання інструментів

73-31960 Instruments tray Кейс для інструментів

Instruments Інструменти

10-61000 
33-18230 
33-18236 
33-18232 

12-12625 
10-67513 

Screwdriver handle 
Screwholder, long, for 10-61000 
Thumb screw mandrel for Dental shaft instr. 
Screwholder for contra-angled handpiece, 
23 mm
Drill, 1.0 x 33 mm, WL 15 mm, DENTAL, green 
Drill, 1.4 x 33 mm, WL 15 mm, DENTAL, red

Ручна викрутка без перехідника 
Рукоятка QB довга для викрутки 10-61000 
Ручна міні-викрутка
Імплатовід для кутового наконечника, 
23 mm
Дриль-бор, 1,0 x 33 mm , довжина 5 mm, 
зелений Дриль-бор, 1,4 x 33 mm 
довжина 15 mm, червоний

73-31960
quattro large sterilization tray for instruments and implants,  
without content, with lid 
quattro Великий Кейс для стерилізації та зберігання 
інструментів, мікроімплантів ,без інструментів ,з кришкою.

STERIL IZ  ATION TR  AY 
Кейс для стерилізації 

◾ Note:
All trays are also suitable 

for use with BENEfit and 
Mentoplates implants 

and instruments.

◾ Примітка:
Усі кейси придатні для 
використання  
мікроімплантів та 
інструментів   BENEfit та 
Mentoplate  . 

INST RUMENT SE T 
Набір Інструментів 

Recommendation 
Рекомендації

QB

Ексклюзивний дистриб'ютор в  Україні  : ТОВ "Орто-Хаус" 
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STERILIZATION TRAY   
Кейс для стерилізації

33-11555 quattro Basic Instrument Set 
consisting of:

Базовий набір інструментів 
quattro складається:

Sterilization and Storage Стерилізація та зберігання

73-31970 quattro instruments tray quattro Кейс для інструментів 

Instruments Інструменти

10-61000 
33-18230

Screwdriver handle 
Screwholder, long, for 10-61000

Ручна викрутка без перехідника
Рукоятка QB довга для викрутки 10-61000

73-31970
quattro small sterilization tray for instruments,  
without content, with lid 
quattro малий Кейс для стерилізації та 
зберігання інструментів, мікроімплантів ,
без інструментів , з кришкою.

QB

Ексклюзивний дистриб'ютор в  Україні  : ТОВ "Орто-Хаус" 
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INST RUMENT S 
Інструменти 

INST RUMENT S 
Інструменти 

◾ Note:
All instruments 

marked with the 
symbol QB  can 

be used with quattro 
and BENEfit screws!

◾ Примітки:
Усі інструменти з QB   
позначкою можуть 
використовуватись  для 
Quattro та  BENEfit 
систем

All quattro screwholders 
are marked with an  

arrow indicating the slot, 
hole or hook position on 
the quattro screw during 

insertion. 

Усі імплантоводи quattro 
позначенні стрілкою, яка 

вказує на напрямок 
фіксації   quattro в 

ділянці  пазу або гачка 
на мікроімпланті. 

10-61000
Screwdriver handle, only 
Ручна викрутка без перехідника

QB

33-18236 QB
Thumb screw for Dental shaft instruments 
Ручна міні-викрутка

33-18230 66 mm
Screwholder, long, for 10-61000 
Рукоятка QB довга для викрутки 
10-61000

QB

33-18003 
Screwholder quattro mini short 
Імплантовід quattro mini 
короткий для кутового 
наконечника

  DENTAL

33-18010
Screwholder quattro mini long f. 10-61000 
Рукоятка quattro mini довга для  викрутки 
10-61000

The screwholders with DENTAL attachment shaft can be used for a contra-angled handpiece 
and the thumb screwdriver (33-18236).  
Імплантовід можна використовувати разом з кутовим наконечником або маленькою 
ручною викруткою (33-18236) .

33-18232    23 mm QB    DENTAL
33-18233    28 mm QB    DENTAL
33-18237    33 mm QB    DENTAL
Screwholder for contra-angled handpiece 
Імплантовід для кутового наконечника

The manually turned unit is connected to your existing contra-angled handpiece (blue 1:1)  that 
enables its use like an angled screwdriver. 

Ручний мікромотор під'єднується до будь-якого кутового наконечника (1:1) що дозволяє
використовувати наконечник як викрутку для системи Benefit без використання фізіодиспенсера.

33-54704 QB
Manually turned unit mod. to Pauls,  
with adjustable torque from 0 – 40 Ncm 
Модифікований ручний мікромотор з
налаштуванням торку від 0 – 40 Ncm

10-63025 QB
Manually turned unit for contra-angled 
handpieces
Ручний мікромотор для кутового
наконечника
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ZUBEHÖR
Акссессуари

The extension of 16 mm works for all rotary instruments of the quattro 
and BENEfit System with a DENTAL attachment (max. rpm 600). 
Подовжувач на 16мм можна використовувати з усіма ротаційними 
інструментами системи quattro та BENEfit (макс.швидкість 
600  об/хв.) 

33-18330
Protection cap for quattro screws, 20 ea. 
Захисні ковпачки для quattro 
мікроімплантів, 20 шт.

33-18244 QB    DENTAL 
Drill extension, +16 mm 
Подовжувач , + 16 mm

33-18234 QB
Insert for 33-18236 and 33-18240, only 
Перехідник для  33-18236 та 33-18240, 

33-18241 QB
Torque ratchet handle, only 
Динамометричний ключ

33-18240 QB
Torque ratchet, handle with insert  
33-18234 for quattro / BENEfit 
Динамометричний ключ з
перехідником 33-18234 для quattro / 
BENEfit
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Аксесуари/ ACCESSORIES

DRILL S 
Дриль стопери 

All drills:  
max. 800 rpm 

or manually
Усі Дриль-бори:  

Макс.швидкість. 800 об/хв 
або вручну

DRILL  STOP SE  T  
COMPLE T E 

Набір дриль-
стоперів  

WL = Working length 
РД = Робоча довжина

Video
Відео інструкція 
на нашому 
YouTube каналі

The drill stop prevents the clinician from unintentionally drilling too 
deep. They assure an accurate working length from 7 to 13 mm in 2 mm 
increments. By sliding the stop sleeve over the appropriate PSM drill*, 
the working length is adjusted to the desired depth. Removal of the 
sleeve is easy using the buffer.

Стопер для свердла запобігає неконтрольованому надмірно  
глибокому засверлюванню . Вони забезпечують точну робочу 
довжину від 7 до 13 мм з кроком 2 мм. Встановивши стопер на 
відповідний дриль бор PSM, можна регулювати робочу довжину для 
засвердлювання на необхідну глибину. Стопер легко знімається з 
дриль бора за допомогою буфера.

9 mm

*LOT Nr. >302112 and higher

12-12625  QB    DENTAL
Drill, 1.0 x 33 mm,  
WL 15 mm, green,  
for 1.5 mm screws
Дриль-бор, 1,0x33мм, 
довжина 15 мм, 
зелений, для 1,5мм 
мікроімпланта  

10-67513  QB    DENTAL
Drill, 1.4 x 33 mm,  
WL 15 mm, red,  
for 2.0 mm screws
Дриль-бор, 1,4x33мм, 
довжина 15 мм, 
червоний, для 2,0 мм 
мікроімпланта 

33-18300 
Set, includes 4 sleeves (7 to 13 mm)  
without buffer
Набір дриль-стоперів , 4 стопери 
7-13мм , без буфера

11-18452  QB    DENTAL
Drill, 1.8 x 33 mm,  
WL 15 mm, grey,  
for 2.3 mm screws
Дриль-бор, 1,8x33мм, 
довжина 15 мм, 
сірий, для 2,3 мм 
мікроімпланта 

33-18302 
Buffer
Буфер

Stop sleeve

Дриль стопери 

33-18301 
ditto but with buffer 
Набір дриль-стоперів,4 
стопери 7-13 мм з 
буфером

33-183-03 Drill Stop Set complete consisting of: Набір Дриль-стоперів складається з:

Sterilization and Storage Стерилізація та зберігання

73-31888 PSM Tray for Drill Stop Set Кейс для дрил - стоперів PSM

Instruments Інструменти

33-18307 
33-18309 
33-18311 
33-18313
33-18302 
10-67513 
12-12625 
11-18452 

Drill Stop 7 mm for psm drills Dental 
Drill Stop 9 mm for psm drills Dental 
Drill Stop 11 mm for psm drills Dental 
Drill Stop 13 mm for psm drills Dental 
Buffer for Depth stop sleeves, only 
Drill 1.4 x 33 mm WL 15 mm, Dental red ea for 2.0 mm Screws 
Drill 1.0 x 33 mm WL 15 mm, Dental green for 1.5 mm Screws 
Drill 1.8x33mm WL 15mm, Dental grey for 2.3mm Screws

Дриль стопер 7мм для дриль-борів 
Дриль стопер 9мм для дриль-борів 
Дриль стопер 11мм для дриль-борів 
Дриль стопер 13мм для дриль-борів 
Буфер для зняття стоперів 
Дриль-бор, 1,4x33мм,РД15 мм, червоний, для 2,0мм 
Дриль-бор, 1,0x33мм,РД15 мм, зелений, для 1,5мм
Дриль-бор, 1,8x33мм,РД15 мм, сірий, для 2,3мм

NEW!

7 mm

13 mm

11 mm

9 mm

33-18307

33-18309

33-18311

33-18313

9 mm
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iSD900
BAT  TERY SCREWDRIVER 
Акумуляторний
Ручний мікромотор 

Акумуляторний  ручний мікромотор з 
торком  для фіксації міні-імплантів 
quattro та BENEfit Minischrauben. 

ISD 900 гарантує точний контроль торку 
завдяки унікальній «простій у 
використанні» системі, калібрування 
торку (від 10 до 40 Нм). Завдяки ручному 
мікромотору встановлення 
мікроімплантів та абатментів буде 

та  точним,простим,безпечним 
зекономить Ваш час.

У набір входить  надійний та зручний у 
використанні наконечник для 
стоматологічних насадок.Режим реверсу 
включається звуковим сигналом. Можна 
використовувати стандартні 
акумуляторні батареї, які заряджаються 
типу AAA Ni- Mh.  

Cordless Battery Screwdriver 
with Torque Calibration System 
for the fixation of quattro and 
BENEfit Miniscrews. 

The iSD 900 will guarantee pre-
cise torque control due to the 
unique – easy to use – torque 
calibration system (10 – 40 Ncm). 
Time-saving and precise, risk-
free insertion and tightening of 
screws and abutments. 

The complete Set contains a reli-
able and user friendly handpiece 
for Dental attachments. Reverse 
mode is indicated with sound. 
Standard rechargeable AAA Ni-
Mh batteries can be used. 

FE AT URE S 
 Переваги

– Налаштування торку від 10 до 40 Нсм велечина кроку 1 або 5 Нсм
– Регулування швидкості 5, 10, 15, 25 об./хв.
– Режим реверсу зі звуковим сигналом
– Калібровочний пристрій у комплекті 
– Стандартні акумуляторні батареї які заряджаються.

Torque Calibrator 
Торковий калібратор

33-900-00 iSD900 consisting of / bestehend aus: 

33-900-04
33-900-08 
33-900-10 
33-900-12
33-900-14 
33-900-16 
33-900-18 
33-900-20

Motor 
Handpiece DENTAL 
Quick Charger Unit 
Power Cord 
Torque Calibrator 
Calibration Burr 
On/Off Switch Lever 
Ni-Mh Rechargeable Battery 
(Pack of 2)

МікроМотор
Кутовий наконечник 
Зарядне
Кабель
Торковий Калібратор 
Калібровочний бор
Блок комфорту вкл/викл 
Акумуляторна батарея(2 Шт. )
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STERILE PACK  AGING
Стерильне 
пакування 

Implants 
in single sterile packaging

The outer and inner packaging contains labels indicating 
article number, LOT number, expiration date, etc. for the 
patient folder and for full traceability.

The sterile screws are contained in a small color-coded 
screw carrier which protects the screw and at the same 
time acts as a pick up tray. This carrier is placed in a clear, 
sealed blister package. The screw can easily be removed 
from the carrier by means of the self retaining screwdriver. 

Мікроімпланти
В індивідуальному стерильному блістері

Зовнішня та внутрішня упаковка містять етикетки із 
деталями номера виробу, номера партії, терміну 
придатності тощо  для папки пацієнта та для повного 
контролю якості.
Стерильні гвинти зберігаються в невеликому кольоровому 
боксі, який захищає гвинт, а також  для вилучення за 
допомогою імплантовода. Цей бокс знаходиться у 
прозорому,стерильному герметично закритому блістері. 
Гвинт можна вилучити з боксу  без додаткового контакту. 
Більше немає потреби в контейнері для зберігання .

Single sterile packaging 
Стерильний блістер для 
одноразового використання

Ø 1.5 mm 

Гвинт

Ø 2.0 mm 

Гвинт

Ø 2.3 mm 

Гвинт

Ø 1.3 mm 

Гвинт

FURTHER PRODUCTS 
Інші  продукти

COUR SE S
Курси

psm MEDICAL SOLUTIONS offers courses and webinars in 
various languages around the world. 

Please check the currently available courses on our 
website http://www.psm.ms/1/courses/

KAT-002 KAT-010 KAT-030

psm MEDICAL SOLUTIONS регулярно проводить 
курси та вебінари різними мовами по всьому 
світу.

Ви можете знайти поточні дати курсу на нашому веб-
сайті http://www.psm.ms/veranstaltungen/

made in Germany

www.psm.ms – implants for professionals

BENEfit®. KFO
Digital skeletal anchorage 
Digitale skeletale Verankerung

COLOR CODE S 
Маркування по кольорам

Ø 1.3 mm =  blue/Синій
Ø 1.5 mm =  green/Зелений
Ø 2.0 mm =  red/Червоний
Ø 2.3 mm =  grey/Сірий
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NOT E S
Примітки
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Specifications and design are subject to change without prior 
notice. All pictures, photos and product descriptions are the prop-
erty of psm  MEDICAL SOLUTIONS GMBH. Utilization and copies by third 
parties have to be authorized by psm  MEDICAL SOLUTIONS GMBH. 
All rights reserved!

All trademarks and brands mentioned in this brochure are subject 
to unrestricted regulations of the trade mark laws valid and right of 
ownership of the registered owner.

Distribution | Vertrieb:

Manufacturer | Hersteller:

psm  MEDICAL SOLUTIONS GMBH

Gewerbestraße 10 
78594 Gunningen, Germany

Phone +49 ( 74 24) 9 75 15-0 
Fax +49 ( 74 24) 9 75 15-55

E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

Ми залишаємо за собою право вносити зміни до каталогу та дизайну, що 
відхиляються від каталогу товарів, які служать для модифікації та подальшої розробки. 
Ілюстрації, описи продуктів та тексти є власністю psm MEDICAL SOLUTIONS GMBH. 
Подальше використання та відтворення третіми сторонами вимагає експрес-схвалення psm 
MEDICAL SOLUTIONS GMBH. Всі права захищені!Усі бренди та торговельні марки, 
зазначені в цій брошурі та, можливо, захищені третіми особами, підпадають під обмеження 
положень чинного закону про торговельну марку та права власності відповідного 
зареєстрованого власника.
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Ексклюзивний дистриб'ютор 

в Україні: 

ТОВ "Орто-Хаус"
Вул. Крушельницької 18, 

офіс 608 
46025, м.Тернопіль 

Україна

Тел: +38 (068) 110 43 83

+38 (099) 110 43 83

info@orthohouse.com.ua 
www.orthohouse.com.ua




