
Lp. Nazwa j.m. Ilość  Cena Netto Vat  Cena Brutto  Wartośc Netto  Warośc brutto 
Numer katalogowy- 

jeśli dotyczy

1

Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 2,2 mm, 

szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów 

blokujacokompresyjnych 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub 

blokowaneych 3,5mm.;3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm.

szt. 5

2

Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 3,0 mm, 

szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów 

blokujacokompresyjnych 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub blokowanych 

3,5mm.; 3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm.

szt. 5

3
Śruby samogwintujące blokowane 3,5 mm, z gniazdem 

heksagonalnym  L = 8 – 50 mm. ze skokiem co 2 mm 
szt. 30

4
Śruby samogwintujące blokowane 3,5 mm, z gniazdem 

heksagonalnym   L = 55 – 75 mm, ze skokiem co 5 mm.
szt. 15

5
Śruby samogwintujące blokowane  D = 3,5/2,7 mm, L = 10 – 50 mm 

co 2 mm ;  z gniazdem heksagonalnym
szt. 30

6
Śruba dystansująca blokowana D = 3,5 mm, L = 6 mm z gniazdem 

heksagonalnym
szt. 10

7
Śruba korowa samogwintujaca – D = 3,5 mm, L = 8 - 50 mm co 2 

mm z gniazdem heksagonalnym
szt. 40

8
Śruba korowa samogwintujaca – D = 3,5 mm, L = 55 - 70 mm co 5 

mm z gniazdem heksagonalnym
szt. 15

9

Płytka anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości udowej, 

prawa i lewa z ograniczonym kontaktem, grubość 5,0 mm., 

szerokość 16 mm ilość otworów 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 dla śrub 

blokowanych 5mm.; 5/3,5mm.; lub korowe 5mm.; 

szt. 1

10
Obejma Fig. 1,2,3 ze śrubą mocującą do płytek anatomicznych 

blokowanych do nasady bliższej kości udowej w pozycji 8.
szt. 3

11
Śruby samogwintujące blokowane 5 mm, z gniazdem 

heksagonalnym  L- 16-105mm.
szt. 1

12
Śruby samogwintujące korowa  4,5 mm, z gniazdem 

heksagonalnym  L- 14-110mm.
szt. 1

13

Płytka do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej 

wykonana ze stopu tytanu prawa i lewa, w rozmiarach 6x2,7x2,8x2, 

kompatybilna ze śrubami blokowanymi 2,4mm i 2,7mm. jak i 

śrubami korowymi 2,7mm. W skład zestawu wchodzą: 1xpłytka, 5 x 

śruba blokowana , 1 x śruba korowa

szt. 5

14 Podkładka 13,/6,35 ; 8,8/4,4 ; 7/3,6 mm szt. 5
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15

Gwóźdź wykonany ze stali z możliwością wielokierunkowego 

blokowania kości piętowej o długości 65mm. i średnicy 8 mm, lewy, 

prawy. Gwóźdź wyposażony dodatkowo dwa otwory kątowo-stabilne 

pod śruby umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości 

piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. Śruby 

blokujące o średnicy 3,5mm. i długości 22-70mm. umieszczone na 

statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. W skład zestawu wchodzą: 

1xgwóźdź , 6x śruba blokowana, 1xzaślepka.

szt. 2

16

Gwóźdź śródszpikowy ramienny wykonany ze stopu tytanu. Skład 

zestawu stanowią: Gwóźdź ramienny Ø7 190-290mm.,Ø8 190-

290mm. Ø9 210-310mm. x 1 sztuka Zaślepka x 1 sztuka Śruba 

korowa HA4, 5mm.14-110mm.mm.x 4 sztuki

kpl 4

17

Gwóźdź podudziowy rekonstrukcyjny umożliwiajacy zaopatrzenie 

złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. 

Gwóźdź w części bliższej z wycięciem umożliwiającym osadzenie 

gwoźdźia bespośrednio pod stawem kolanowym. Możliwość 

wielopłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej, za pomocą 

śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, 

oraz dwupłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej. Wkręty 

blokujące z gniazdem  sześciokątnym. Możliwość kompresji 

odłamów za pomocą wkrętu dociskowego. Zaślepki w długościach 

12, 22, 27 mm. Średnice gwoździa od 9mm do 12 mm w 

długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoździ o średnicy 11 i 12 

mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoździ o 

średnicy 9 i 10 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w 

długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Gwoździe 

kaniulowane. Materiał tytan.  x 1 sztuka Zaślepka x 1 sztuka wkręt 

blokujący 5,0 mm 25-90mm x 6 sztuki, wkręt dociskowy x1 sztuka

kpl 5

18

Gwóźdź śródszpikowy uniwersalny piszczelowy. Gwóźdź 

kaniulowany z anatomicznym zgięciem w części bliższej i w części 

dalszej. W części bliższej gwóźdź ma otwór owalny umożliwiający 

dynamizację za pomocą wkrętu dociskowego. W części dalszej 

cztery otwory umożliwijające blokowanie w dwóch płaszczyznach. 

Średnice gwoździa 9 – 11 mm. Długość gwoździa przy średnicy 9 i 

10 mm od 270 mm do 420 mm, przy średnicy 11 mm długość 

gwoździa od 270 mm do 390 mm. Wkręty blokujące z gniazdem 

sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. 

Materiał tytan. x 1 sztuka Zaślepka x 1 sztuka wkręt blokujący 5,0 

mm 25-90mm x 4 sztuki, wkręt dociskowy x1 sztuka

kpl 5

Razem


