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Załącznik nr 2 
 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy pakietu Nr 1 
 
 

Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy:  
Wymagania: 
Gwóźdź piszczelowy (kompresyjno – rekonstrukcyjny). 
Długość L=285-390mm (ze skokiem co 15mm) do długości 390mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 
d=8÷10mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Możliwość kompresji zarówno  
w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane 
obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania  
w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co 
najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową 
stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od 
końca gwoździa. Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej obejmujący również otwór 
kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W 
otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnia alternatywne zamienne 
stosowanie rygli o średnicy ø 4,5 i ø 5,0. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części 
bliższej gwoździa w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany 
ze stali nierdzewnej.  
 
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące ø 4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy ø 5,0; oraz 
stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. 
 
Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: 
Wymagania: 
Krótki - długość L=180÷200mm (ze skokiem co 20mm) z przedłużonym trzpieniem z 6 stopniową antetorsją, 
pokryty celownikiem, średnica d=10÷11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º oraz 135º), 
wersja kaniulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o 
średnicy 11mm wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5. W 
części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny gwintowany. Możliwość 
opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego o średnicy 
6,5mm.  
Długi - długość L=340÷420mm (ze skokiem co 20mm) z 6 stopniową antetorsją, do długości 420mm pokryty 
celownikiem dalszym, średnica d=11mm ze skokiem (co 1mm), kąt szyjkowo – trzonowy (130º), wersja 
kaniulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą o średnicy 11mm wraz ze śrubą 
kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy 4,5 lub 5,0.   
W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne gwintowane. 
Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 
6,5mm.  
System wykonany z tytanu/stopu tytanu. 
 
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca 11; śruba zespalająca 6,5; 2 śruby blokujące; zaślepka/ 
śruba kompresyjna. 
 
Gwóźdź śródszpikowy udowy: (uniwersalny) 
Wymagania: 
Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie 
kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde. 
Długość L=200÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 
d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 
otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, 
usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa.  
W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego  
i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. 
Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowiercącymi o średnicy ø6,5.  
Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami  
o średnicy ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy ø6,5. 
Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem 
blokującym o średnicy ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy ø4,5 przy 
wieloodłamowych złamaniach. 
W części dalszej blokowany ryglami o średnicy ø4,5. 



 2 

Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalających na wydłużenie części bliższej gwoździa  
w przynajmniej 4 rozmiarach w zakresie 0÷15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali 
nierdzewnej. 
 
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące ø4,5 lub po 2 śruby blokujące ø6,5 i ø4,5; zaślepka/śruba 
kompresyjna. 
 
SYSTEM 4,0 
 
Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa  
i lewa, w części trzonowej 3-5 par rozdzielnych otworów - blokowany i kompresyjny. Szerokość części 
nasadowej 21 mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, 
ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną 
walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające 
zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. 
Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem 
kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek  
i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka prosta kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 
3-4 par rozdzielnych otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 otwory blokowane o 
wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie 
wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową 
kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. 
Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z 
gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa  
z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 2-4 par rozdzielnych otworów – blokowany i kompresyjny. W części 
nasadowej 2 oraz 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory 
kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem 
kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3-4 par 
rozdzielnych otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane  
o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część 
stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. 
Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne  
z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem 
kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana. 3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja 
prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
Posiadająca przynajmniej 2 otw.  pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do 
otworów blokowanych wkręty 2,7 mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz 
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gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 1,8mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory 
kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie 
wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne  
z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem 
kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu 
z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację  
i dobór implantów. Tytan 
 
SYSTEM 4,5 
 
Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,6mm – 2,8 mm 
4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. 
Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory 
kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem 
kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka kształtowa blokowana dalszej do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów 
blokowanych w płycie 5÷7. Zakres wysokości haka 12-15mm. Posiadająca otwory blokowane i 1 
kompresyjny. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na 
pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do 
wkrętów blokowanych. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. 
pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. 
Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 
kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia 
kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór 
implantów. 
 
płytka piętowa z zaczepem.  
Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo 
ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające 
zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Płytka posiadająca 2 zaczepy. 
 
płytka piętowa.  
Płytka kształtowa blokowana do pięty. Wersja prawa/lewa. 14 otworów blokowanych. Ustalone kątowo 
ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające 
zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm. Łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. 
 
SYSTEM 5,0 
 
Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.5 do 12 par rozdzielnych otworów – 
blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające 
oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający 
pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z 
dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 
3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki 
metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa  
z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
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Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. 
Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu 
pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory 
kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm 
do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 
3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki 
metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa  
z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka blokowana prosta 1/3 rurki.  
Grubość płytki 2mm, szerokość 13mm. 4 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów 
blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na 
pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do 
wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm samogwintujące, łeb wkręta z 
oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. 
 
Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par rozdzielnych 
otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym 
ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory 
blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie 
otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 
przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 
otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych 
wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną 
walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej 
płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z 
podcięciami  
w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W 
części trzonowej 7 lub 9 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 
otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu 
zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory 
kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 
przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów 
blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część 
trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów 
blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. 
Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów – blokowanego i kompresyjnego. 
W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji 
odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. 
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym 
obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów 
blokowanych. Otwory kompresyjne  
z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory 
pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 
3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 
kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek  
i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
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Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. 
Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych  otworów – blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu 
pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory 
blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie 
otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 
przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów 
blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część 
trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów 
blokowanych ułatwiająca identyfikację  
i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów - blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej 
stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające 
oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający 
pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z 
dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory 
pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 
3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do 
otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki 
odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z 
podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu  
z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów  
w części nasadowej. 
 
Płytka ramienna dalsza grzbietowo-boczna 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej.  
Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 par rozdzielnych otworów - blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu 
pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. 
Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca 
przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów 
blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią 
stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. 
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą 
minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu  
z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca wprowadzanie wkrętów  
w części nasadowej. 
 
 
 
płytka wyrostka łokciowego 
Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości łokciowej. Wersja prawa/lewa.  
W części trzonowej 2 do 10 par rozdzielnych otworów - blokowanego i kompresyjnego. 
W części nasadowej 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji 
odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Zakończenie płytki z 6 kolcami do stabilizacji 
wyrostka łokciowego. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. 
Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek 
do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do 
pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego 
ustalenia płytki. W tym otwory w części nasadowej posiadające podcięcia ułatwiające wprowadzenie nici. Do 
otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. 
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Część trzonowa z podcięciami  
w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością, oraz podcięciami rekonstrukcyjnymi. Ta sama barwa płytek i 
wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Nakładka celująca ułatwiająca 
wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. 
 
Płytka obojczykowa S 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości obojczykowej. Wersja prawa/lewa.  
W części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny. W części nasadowej 6 otworów 
blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo 
ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające 
zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. 
Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do 
otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm oraz 2,4mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową 
częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. 
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą 
minimalnego cięcia. 
 
płytka strzałkowa dalsza boczna 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów blokowanych oraz 2 otwory kompresyjne, wydłużone. W 
części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji 
odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową 
część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną 
stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z 
dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 
3,5 z łbem kulistym. 
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą 
minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama 
barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do 
użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej. 
 
 
SYSTEM 7,0 

 
Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 otworów  blokowanych i 
2 kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. 
Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz 
gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające 
zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. 
Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do 
otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. 
Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych 
ułatwiająca identyfikację  
i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka udowa dalsza boczna 
Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 otworów, w tym jeden kompresyjny. 
W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji 
odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane 
naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane 
posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu 
zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwór 
kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Wydłużony do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 
otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 
blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty 
samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 
nieblokowanych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu 
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ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. 
 
Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości 
piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych 
otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych o 
wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. 
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym 
obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów 
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. 
Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do 
otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. 
Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i 
wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację  
i dobór implantów. Tytan. 
 
Płytka kształtowa szeroka L,  blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony 
bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych  otworów - blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 5 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. 
Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym 
obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów 
blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod 
druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 
5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 
kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek  
i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par rozdzielnych otworów - blokowanego  
i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu 
pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową 
część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną 
stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z 
dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów 
pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 
5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów 
kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu 
ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca 
identyfikację i dobór implantów. Tytan 
 
Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa 
Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. 
Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 
5÷17,5mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18mm. Grubość płytki  
z klinem 10,5mm; grubość w miejscu otworów mocujących 3,5mm; długość płytki w zależności od rozmiaru 
klina 37-49,5 mm. Płytka posiada otwór gwintowany na środku klina ułatwiający jej aplikację. Posiada 4 
otwory blokowane  
o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część 
stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. 
Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod 
druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. 2 otwory pod wkręty blokowane 5mm, oraz 2 
otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową 
oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór 
implantów Tytan 

Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy wsteczny. Wymagania: Długość od 160mm - 320mm (skok dł. co 
20mm) w wersji kaniulowanej o śr. 10mm - 12mm. Wykonany ze stopu tytanu. Komplet: gwóźdź 
śródszpikowy; 4 śruby blokujące fi 4,5mm oraz zaślepka. 
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Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości. Wersja 
prawa/lewa. W części trzonowej 3 do 6 otworów blokowanych oraz otwory kompresyjne, w tym jeden 
wydłużony. W części nasadowej 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej 
stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające 
oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający 
pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z 
dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirchnera 2,0mm do 
tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb 
wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 
3,5 z łbem kulistym. 
Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą 
minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama 
barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implant przystosowany do 
użycia nakładki celującej, ułatwiającej wprowadzanie wkrętów w części nasadowej 
 
Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny + rekonstrukcyjny: Długość L=200÷280mm (ze skokiem 
co 20mm)  pokryty celownikiem, średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym 
końcem i średnica d=8÷9mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. Średnica części bliższej gwoździa 
dla średnic d=6÷8mm nie może być większa niż 9mm. Gwóźdź wraz z celownikiem ma zapewniać 
blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym 
wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem 
kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową 
stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu 
dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych i max. 9mm od końca 
gwoździa w przypadku gwoździ litych. Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzanie 
metodą retrograde. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w 
co najmniej 6 rozmiarach w zakresie 0÷25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ 
ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych.  
System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. 
 
Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące (dla średnic d=8÷13mm średnica śrub blokujących 4,5; 
dla średnic d=6÷7mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5); zaślepka/śruba kompresyjna. 
 
 


