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1

Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 

4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również 

przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, 

jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i 

dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez 

tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System 

blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu 

przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą 

długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli.

szt. 6

2

Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 

7, 8, 9mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana 

pojedynczo, sterylnie

szt. 3

3

Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 

96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej 

przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm 

(długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm)

szt. 1

4

Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu 

załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, 

połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch 

ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu

szt. 5

5

Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu 

załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, 

połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech 

ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu

szt. 1

6 Pin prowadzący graft zakończony oczkiem szt. 2

7 Drut prowadzący nitinolowy do śrub interferencyjnych pakowane po 5szt op. 2

8
Piłka sagitalna z ogranicznikiem na długości 8mm, kompatybilna z nasadką będącą na 

wyposażeniu bloku op., pakowana po 5 szt.
szt. 1
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9

Piłka sagitalna z ogranicznikiem na długości 12mm, kompatybilna z nasadką będącą 

na wyposażeniu bloku op., pakowana po 5 szt.
szt. 1

10

Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z dwiema nićmi 

poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, 

znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia 

gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt. (komplet sterylny).

szt. 3

11

Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm do 

mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w 

supermocną nić #2 oraz plecioną taśmę o szerokości 2mm, na podajniku 

jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, 

pakowana jednostkowo, sterylnie

szt. 2

12

Kotwica bezwęzłowa do drugiego rzędu, wykonana w całości z materiału 

syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni 

na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego 

użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną 

kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi 

nićmi #2. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po 

wprowadzeniu go do otworu w kości.

szt. 2

13

Elektroda ablacyjna -110mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2mm 

zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli 

fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk

szt. 5

14

Elektroda- nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych 

w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylne
szt. 5

15

Ostrze shavera dedykowane do posiadanej konsoli firmy Conmed. Średnica 4,2mm 

agresywne. 
szt. 6

Razem


