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Пояснення кольорового кодування ICX-свердл

ICX- свердла для імплантатів діаметром 4,1 позначені зеленим кольором. 

Кольорові смужки на свердлах позначають, для якого типу кістки вони призначені

 (дуже м'яка, м'яка, тверда).

   1 зелена смужка для дуже м'якої кістки D4

   2 зелені смужки для м'якої кістки/кістки середньої твердості D3/D2 

   3 зелені смужки для твердої кістки D1

ICX- свердла для імплантатів діаметром 4,8 позначені cинім кольором. 

Кольорові смужки на свердлах позначають, для якого типу кістки вони призначені

 (дуже м'яка, м'яка, тверда).

    1 синя смужка для дуже м'якої кістки D4

    2 сині смужки для м'якої кістки/кістки середньої твердості D3/D2

    3 сині смужки для твердої кістки D1

Ø 
4.1mm

Ø 
4.8mm

ICX свердла для імплантатів діаметром 3,75 позначені червоним кольором. 

Кольорові смужки на свердлах позначають, для якого типу кістки вони призначені 

 (дуже м'яка, м'яка, тверда).

    1 червона смужка для дуже м'якої кістки  
    2 червоні смужки для м'якої кістки/кістки середньої твердості D3/D2

    3 червоні смужки для твердої кістки D1

Ø 
3.75mm

ICX-plus  свердла для імплантатів діаметром 3,45 позначені жовтим кольором. 

Кольорові смужки на свердлах позначають, для якого типу кістки вони призначені

 (дуже м'яка, м'яка, тверда).

    1 жовта смужка для дуже м'якої кістки  D4    

    2 жовті смужки для м'якої кістки/кістки середньої твердості D3/D2

 3 жовті смужки для твердої кістки D1

Ø 
3.45mm
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Explanation of the color schemes and the color coding
of the ICX-drills

Пояснення кольорового кодування ICX-свердл

ICX-drills for implant diameter 4,1 belong to the GREEN color scheme.

Single drills have yellow color codes subject to the bone quality (very soft, soft, hard).

    1 green marker for very soft bones D4

2 green markers for soft/medium hard bones D3/D2

3 green markers for hard bones, D1

ICX-drills for implant diameter 4,8 belong to the BLUE color scheme.

Single drills have yellow color codes subject to the bone quality (very soft, soft, hard).

    1 blue marker for very soft bones D4

2 blue markers for soft/medium hard bones D3/D2

3 blue markers for hard bones, D1

Ø 
4.8mm

Приклад з зеленим маркуванням:
Зелений = 4,1 діаметр імплантату
1 зелена смужка = свердло для дуже м'якої кістки D4

Приклад з синім маркуванням:
Синій = 4,8 діаметр імплантату
1 синя смужка = свердло для дуже м'якої кістки D4

Ø 
4.1mm

ICX-drills for implant diameter 3,75 belong to the RED color scheme.

Single drills have yellow color codes subject to the bone quality (very soft, soft, hard).

    1 red marker for very soft bones D4

2 red markers for soft/medium hard bones D3/D2

3 red markers for hard bones, D1

Приклад з червоним  маркуванням:
Червоний = 3,75 діаметр імплантату 
1 червона смужка = свердло для дуже м'якої кістки  D4

Ø 
3.75mm

ICX-plus  drills for implant diameter 3,45 belong to the YELLOW color scheme.

Single drills have yellow color codes subject to the bone quality (very soft, soft, hard).

    1 yellow marker for very soft bones D4

2 yellow markers for soft/medium hard bones D3/D2

3 yellow markers for hard bones, D1

Приклад з жовтим маркуванням:
Жовтий = 3,45 діаметр імплантату
1 жовта смужка = свердло для дуже м'якої кістки D4

Ø 
3.45mm



Øсередньої твердості  2 

 ,9
Хірургічна процедура для ICX-mini® Ø 2.9mm
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Ø 
2.9mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

Свердло для дуже м'якої
м'якої кістки, та кісткою 

D2/D3/D4

Свердло для
Твердої кістки

D1

10.0mm

12.5mm

8.0mm
6.5mm



Ø 2,9
Surgical procedure for ICX-mini® Ø 2.9mm D2/D3/D4 послідовність свердління ICX-mini® Ø 2.9mm
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Ø 
2.9mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердла 

Послідовність свердління для дуже 
м'якої кістки, та кістки середньої 

твердості.
Використовуйте лише свердло з 2 позначками.

Важливе зауваження: свердла для дуже м'яких та середньої 

міцності кісток D2 / D3 / D4 помічені двома білими смужками

ICX -mini®
Ø2.9mm

ІСХ 
пілотне свердло

ICX D2/D3/D4-свердло, 
2 білі смужки, 



D1-Хірургічна процедура для ICX-mini® Ø 2.9mm

+38 044 221 08 99  +38 094 821 08 99 www.medentis.com.ua Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de8

Послідовність свердління 
для твердої кістки

Використовуйте лише свердло з 3 позначками.

Важливе зауваження: свердло для 
твердої кістки D1 помічене 

трьома білими смужками

Explanation of the color schemes and the color coding
of the  ICX-mini®– Ø 2.9mm drills

Ø 
2.9mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

  від 400 об / хв
ICX-свердла 

ICX -mini®
Ø2.9mm

ICX 
пілотне свердло

ICX D1-свердло,
 3 білі смужки  
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Пояснення кольорового кодування ICX- mini®– Ø 2.9mm 
свердл  

ICX-mini свердла для імплантату 2,9 позначені білим кольором.

Свердла ICX mini мають дещо інший кольоровий код для позначення міцності кістки 

2 білі смужки для м'якої кістки/кістки середньої тведості D3/D2 

3 білі смужки для твердої кістки, D1

Приклад з білим маркуванням:
Білий = 2,9 діаметр імплантату
2 білі смужки= свердло для м'якої, та середньої міцності кістки D4/D3/D2

Ø 
2.9mm

Преміум імплантат
за чесну ціну
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Важливе зауваження для протезування  
імплантатів ICX-plus.

 Лабораторні аналоги для імплантатів ICX та ICX-plus відрізняються .

При низькій висоті слизової оболонки обов'язково зазначайте, який 
імплантант використовувався - ICX-plus чи ICX. Ми рекомендуємо 
попереджети про даний нюанс техніка.

Спеціально для ICX-plus ми розробили прямий титановий абатмент з 
гінгівальною висотою 0 мм.
Він підходить для імплантатів ICX-plus - всі інші протезові компоненти 
підходять як для ICX, так і для імплантатів ICX-plus.

Специфікація для імплантатів ICX-plus.
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Важливе зауваження для протезування  
імплантатів ICX-plus.

Для ICX-plus імплантатів Ø 3.45 mm, 
ми рекомендуємо використовувати 
лабораторний аналог 
ICX-plus. Art-no.: C-006-010002.

Art-no.: C-006-010001 
не рекомендовано використовувати 
до імплантату ICX-plus  Ø 3.45mm!

Специфікація для імплантатів ICX-plus.
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 Хіругічна процедура для імплантатуICX-plus® Ø 3.45mm

12

Свердло для  дуже 
м'якої кістки

D4

Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки D3/D2

Свердло для  
 твердої кістки, 
D1

ICX контурне 
свердло,

10.0mm

12.5mm

15.0mm

8.0mm

6.5mm

Ø 
3.45mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 



Ø 3,45
Послідовність свердління для дуже м'якої кістки 

Використовуйте лише свердла з 1 позначкою

Важливе зауваження: свердла для дуже м'якої кістки D4, 
позначені однією жовтою смужкою
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Surgical procedure for ICX-plus® Ø 3.45mm D4 Хіругічна процедура для імплантату ICX-plus® Ø 3.45mm

13

ICX stop drill, 

mandatory use

Ø 
3,75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

  від 400 об / хв
ICX-свердло 

Ø 
3.45mm

трансгінгівально

опціонально (у разі потреби) subgin

субгінгівально

ICX  жовте 
контурне свердло

ICX  жовте 
контурне свердло ICX-plus

Ø3.45mm
ICX-plus
Ø3.45mm

ICX D4-паралельне
свердло, 
1 жовта 
смужка

ICX 
стартове
свердло

ICX D4-свердло, 

2 білі смужки 

Зауваження:
при зануреному
імплантації
буріння має бути 
глибше
на 1.7 мм

 
 

Стандартно
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D2/D3 Хіругічна процедура для імплантатуICX-plus® 
Ø 3.45mm

14

Послідовність свердління для м'якої 
кістки/кістки середньої твердості  

Використовуйте лише свердла з 2 позначками

Важливе зауваження : свердля для м'якої кістки/кістки 
середньої твердості позначені 2 жовтими смужками

Ø 
3.45mm від 25 об / хв

ICX-імплантат

від 400 об/хв
ICX-свердло 

опціонально (у разі потреби)
субгінгівальнотрансгінгівально 

ICX  жовте 
контурне свердло, 

ICX  жовте 
контурне свердло ICX-plus

Ø3.45mm
ICX-plus
Ø3.45mm

ICX D2/
D3свердло, 2 білі 
смужки 

ICX 
стартове
свердло

ICX D2/D3-
свердло, дві жовті 

смужки

Зауваження:  
при зануреному 
типі імплантації  
буріння має 
бути глибше 
на 1.7 мм

Стандартно
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D2/D3 drilling sequence for ICX-plus® Ø 3.45mm D1 Хіругічна процедура для імплантатуICX-plus® Ø3.45mm
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Послідовність свердління для твердої кістки 
Використовуйте лише свердло з 3 позначками

Drilling sequence for
soft to medium hard bones  

Please only use drills with 2 color markers.

Important Note: drills for soft/medium-hard bones D2/D3,
are labeled with 2 yellow markers

Важливе зауваження: свердла для твердої 
кістки D1, позначені трьома жовтими 

смужками

Ø 
3,75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

  від 400 об / хв
ICX-свердло 

Ø 
3.45mm

      трансгінгівально

опціонально (у разі потреби) s
субгінгівально

ICX  жовте 
контурне свердло, 

ICX  жовте 
контурне свердло, 

ICX-plus

Ø3.45mm
ICX-plus
Ø3.45mm

ICX D1-свердло 
3 жовті смужки 

ICX 
стартове
свердло

ICX D1-свердло, 

2 білі смужки 

Зауваження:
при 
зануреному типі
імплантації
буріння має 
бути глибше
на 1.7 мм

 

Стандартно



Drilling sequence for very soft bone 
Please only use drills with 1 color marker.

Хірургічний протокол для ІСХ® Ø 3.75mm
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Свердло для  дуже 
м'якої кістки

D4

Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки D3/D2

Свердло для  
 твердої кістки D1

ICX контурне свердло

12.5mm

15.0mm

10.0mm

  8.0mm
  6.5mm

Ø 
3.75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

  від 400 об / хв
ICX-свердло 



Ø 3,75
Послідовність свердління для дуже м'якої 

кістки  
Використовуйте лише свердло з 1 позначкою

Важливе зауваження: свердла для дуже м'якої 
кістки D4, позначені однією червоною смужкою

     D4 послідовність свердління для ICX ® Ø 3.75mm
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Ø 
3.75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX  імплантат 
Ø3.75

ICX  червоне  
контурне свердло 

ICX D4-свердло з  
1 червоною  
смужкою 

ICX 
пілотне свердло

ICX D4-свердло 
2 білими  
смужками



+38 044 221 08 99  +38 094 821 08 99 www.medentis.com.ua

D2/D3 послідовність свердління для ICX ® Ø 3.75mm

Послідовність свердління 
для м'якої кістки/кістки 

середньої твердості    
Використовуйте лише свердло з 2 позначками

Важливе зауваження : свердля для м'якої кістки/кістки 
середньої твердості позначені 2 червоними смужками

Important Note: drills for hard bones D1,
are labeled with 3 red markers

18

Ø 
3.75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX  імплантат 

Ø3.75

ICX  червоне 
контурне свердло 

ICX D2/D3-свердло 
з двома 
червоними 
смужками

ICX 
пілотне свердло ICX D2/D3-свердло 2 

білими смужками
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D2/D3 drilling sequence for ICX® Ø 3.75mm D1 послідовність свердління для ICX ® Ø 3.75mm

Drilling sequence for
soft to medium hard bones  

Please only use drills with 2 color markers.

Послідовність свердління для твердої кістки 
Використовуйте лише свердло з 3 позначками

Важливе зауваження: свердла для твердої кістки D1, 
позначені трьома червоними смужками

Ø 
3.75mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX  імплантат 
Ø3.75

ICX  червоне 
контурне свердло 

ICX D1-свердло з 3 
червоними  
смужками 

ICX
пілотне свердло 

ICX D1-свердло 
3 білими 
смужками, 
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Хірургічний протокол для ICX® Ø 4.1mm D4 drilling sequence for ICX® Ø 4.1mm

Drilling sequence for very soft bone 
Please only use drills with 1 color marker.

Свердло для  дуже 
м'якої кістки 

D4

Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки D3/D2 

Свердло для  
 твердої кістки 
D1

ICX контурне свердло, 
обов'язкове 
використання

12.5mm

15.0mm

10.0mm

  8.0mm
  6.5mm

Ø 
4.1mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

  від 400 об / хв
ICX-свердло 



Ø 4,1
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D4 послідовність свердління дляICX ® Ø 4.1mm

Послідовність свердління для дуже 
м'якої кістки  

Використовуйте лише свердло з 1 позначкою

Важливе зауваження: свердла для дуже м'якої 
кістки D4, позначені однією зеленою смужкою

21

ICX stop drill, 

mandatory use

Ø 
4.1mm від 25 об / хв

ICX- імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ІCX  імплантат 
Ø4.1

ICX D4-свердло з 1 
зеленою смужкою 

ICX D4-свердло з 
1 смужкою 

ICX 
пілотне свердло

ICX D4-свердло з 
2  білими 

смужками 

ICX  Контурне свердло 
зелене 
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     D2/D3 послідовність свердління для ICX ® Ø 4.1mm

Послідовність свердління для м'якої 
кістки/кістки середньої твердості    

Використовуйте лише свердло з 2 позначками

Важливе зауваження : свердля для м'якої кістки/кістки 
середньої твердості позначені 2 зеленими смужками

Important Note: drills for hard bones D1,
are labeled with 3 green markers

22

Ø 
4.1mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX  
імплантат Ø4.1

ICX  Контурне свердло 
зелене

ICX D2/D3-свердло 
з 2 зеленими 
смужками

ICX D2/D3-свердло з 
2 червоними 
смужками

ICX 
пілотне свердло

ICX D2/D3-
свердло з 2 
білими 
смужками
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D2/D3 drilling sequence for ICX® Ø 4.1mm D1 послідовність свердління для ICX ® Ø 4.1mm

Drilling sequence for
soft to medium hard bones  

Please only use drills with 2 color markers.

Послідовність свердління для твердої кістки 
Використовуйте лише свердло з 3 позначками

Важливе зауваження: свердла для дуже м'якої кістки 
D1, позначені трьома зеленими смужками

23

Ø 
4.1mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX  імплантат 
Ø4.1

ICX  зелене контурне 
свердло 

ICX D1-свердло 
з  3 зеленими 
смужками 

ICX D1-свердло з 3  
червоними 
смужками 

ICX 
пілотне свердло

ICX D1-свердло 
з 3 білими 
смужками 
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Хірургічний протокол для ICX® Ø 4.8mm D4 drilling sequence for ICX® Ø 4.8mm

24

Свердло для  
дуже м'якої кістки

D4

Свердло для м'якої/ 
середньої твердості кістки
 D3/D2

Свердло для  
 твердої кістки

D1

ICX контурне 
свердло, обов'язкове 
використання

12.5mm

15.0mm

10.0mm

  8.0mm
  6.5mm

Ø 
4.8mm від 25 об / хв

ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 



Ø 4,8
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D4 послідовність свердління дляICX ® Ø 4.8mm

Послідовність свердління для дуже 
м'якої кістки  

Використовуйте лише свердло з 1 позначкою.

Важливе зауваження: свердла для дуже м'якої 
кістки D4, позначені однією синьою смужкою

25

ICX stop drill, 

mandatory use

Ø 
4.8mm

від 25 об / хв
ICX-імплантат 

 від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX D4-свердло з 
1 синьою 
смужкою 

ICX D4- свердло з 
1червоною 
смужкою 

ІCX  імплантат 
Ø4.8

ICX 
пілотне свердло

ICX D4-свердло з 2  
білими смужками 

ICX  Контурне свердло  
синє 
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D2/D3 послідовність свердління дляICX ® Ø 4.8mm

Послідовність свердління для м'якої 
кістки/кістки середньої твердості    

Використовуйте лише свердло з 2 позначками.

Важливе зауваження : свердля для м'якої кістки/кістки 
середньої твердості позначені 2 синіми смужками

Important Note: drills for hard bones D1, 
are labeled with 3 blue markers

Ø 
4.8mm

від 25 об / хв
ICX-імплантат 

від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX D2/D3-свердло з 3 
синіми смужками

ІCX  імплантат 
Ø4.8

ICX  Контурне свердло 
синє 

ICX 
пілотне свердло

ICX D2/D3-
свердло з 2
білими 
смужками

ICX D2/D3-
свердло з
2 червоними 
смужками 
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D2/D3 drilling sequence for ICX® Ø 4.8mm D1 послідовність свердління дляICX ® Ø 4.8mm

Drilling sequence for
soft to medium hard bones  

Please only use drills with 2 color markers.

Послідовність свердління для твердої кістки 
Використовуйте лише свердло з 3 позначками

Important Note: drills for soft/medium-hard bones D2/D3,
are labeled with 2 blue markers

Важливе зауваження: свердла для дуже 
м'якої кістки D1, позначені трьома синіми 

смужками

Ø 
4.8mm

від 25 об / хв
ICX-імплантат 

 від 400 об / хв
ICX-свердло 

ICX D1-свердло з 3 , 
синіми смужками 

ICX  імплантат 
Ø4.8

ICX 
пілотне свердло

ICX D1-вердло з 3  
білими смужками 

ICX  Контурне свердло  
синє 

ICX D1-свердло з  
3 червоними 
смужками 



+38 044 221 08 99  +38 094 821 08 99 www.medentis.com.ua Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Установка імплантату ICX ®

4 5

1 2 3

10

6

7 8 9

стерильна упаковка ICX
вилучення імплантату з 
упаковки ICX®

ICX імплантоводи - 
короткий та середній

ICX імплантовод у 
наконечнику

ICX імплантовод для 
динамометричного ключа

Вигляд після установки заглушки

Установка 
імплантату ICX®

вилучення імплантату з 
упаковки ICX®

вилучення імплантату з 
упаковки ICX®

Установка 
заглушки



+38 044 221 08 99  +38 094 821 08 99 www.medentis.com.ua

Преміум імплантат
за чесну ціну

...оптимізований хірургічний протокол...



...оптимізований хірургічний
 протокол ... 

ICX-ХІРУРГІЧНИЙ ПРОТОКОЛ 6.0
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ІМПЛАНТОЛОГІЧНА СИСТЕМА МАЙБУТНЬОГО.

Преміум імплантат
 за чесну ціну

59
per ICX-implantall lengths all diameters*plus VAT
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