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1

Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, 

cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w 

opakowaniach sterylnych i niesterylnych 

- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),

- średnica 3,0mm (długość 10-36mm)  

szt. 30

2

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na 

całej długości śruby,   

- średnica 2,5mm (długość 8-30mm),  

- średnica 3,5mm (długość12-34mm),  

- średnica 4,0mm (długość16-50mm)

szt. 20

3
Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość 

wprowadzenia 10,5mm)
szt. 10

4

Tytanowe śruby typu "snap-off" do osteotomii Weila, średnica 2 

mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 

19 mm), ze specjalnym adapterem typu AO do trzymania i wkręcania 

śruby

szt. 20

5

Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta 

podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 

5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) 

szt. 1

6
Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w 

dwóch długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm.
szt. 1

7

Śruba ze stopu tytanu, korowa lub blokowana, średnica 2,4mm 

(długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 

3,5mm (długość 14-60mm), średnica 4mm(14-60mm)

szt. 2

8

Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości 

śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , 

płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.

szt. 2

9
Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 

10 do 30 mm (skok co 2 mm)
szt. 10

10
Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 

30 mm (skok co 2 mm)
szt. 1
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11

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, 

- średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), 

- średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm),  

- średnica 3,0mm (długość 10-50mm),   

- średnica 4,0mm (długość 14-60mm)

szt. 1

12
Podkładka pod śrubę kompresyjną w rozmiarach: 6mm, 6,5mm, 

7mm, 
szt. 2

13

Śruba do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, 

dostępna długość 20mm, 24mm, średnica 3,0mm (część 

proksymalna) i 3,5mm (część dystalna)

szt. 1

14

Zestaw instrumentów do artrodezy PIP zawirający: drut 

prowadzący 1.1 mm, instrument dwufunkcyjny (wiertło 2 

mm/śrubokręt 1.5 mm hex), wiertło 1.7 mm, uchwyt uniwersalny, 

śrubokręt z uchwytem 1.5 mm hex

szt. 1

15

Implant do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, 

wykonane z materiału PEEK, długość 30mm, możliwość zmiany 

długości / cięcia implantu, średnica 2,5mm i 3,0mm, sterylny zestaw 

zawiera dwa wiertła, dwa druty prowadzące i podajnik implantu

szt. 1

16

Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w 

kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach 

wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm 

specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant 

wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z 

laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem 

kości.

szt. 2

17
Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku 

wodnym bez utraty swojej funkcji.
szt. 1

18

Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-

niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu 

stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. 

Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm

szt. 2

Razem

Rekonstrukcja stawu AC-Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 

mm. Instrumentarium wysyłane na każdy zabieg do 48 godzin od zgłoszenia.W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów:




