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1

Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA 

krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, 

długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , 

średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości 

lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 

70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna 

wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość 

opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-

125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod 

wkręty blokujące o średnicy 4,5mm 2 szt..

kpl 20

2

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie:- gwóźdź do kości 

piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju okrągłym z kanałkami na 

długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części 

proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, 

w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące - śruba 

zaślepiająca,- śruba kompresyjna

szt. 20

3
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia i strzałkowej w składzie: -

gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm),-śruba zaślepiająca.
szt. 3

4

Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy 

metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i 

retrograde, średnica 9 ÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy . W części dalszej 

posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 

dynamiczny). 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 wkrętami samogwintującymi 

o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w 

zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o 

średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od 

typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części 

dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5

szt. 15

5 Wkręty blokujące samogwintujące Ø 4,5 mm szt. 150

6 Wkręty blokujące samogwintujące Ø3,5mm, Ø2,7mm, 2,0mm szt. 50

7

Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w 

kształcie litery T, skośna.  W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane 

do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W 

części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz 

otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w 

trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm 

samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Wysokość klina od 0 do 7 mm.

szt. 10
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8

Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości 

piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 

blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby 

blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Wysokość 

klina od 3mm do 15mm. 

szt. 10

9

Płytka „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części 

dalszej kości udowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację 

drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi 

kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację 

drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w 

płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane 

za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 

17,5mm. 

szt. 2

10

Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości 

piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 

blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby 

blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość 

klina od 3mm do 17,5mm.

szt. 2

11

Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości 

piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 

Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby 

blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość 

klina od 3mm do 17,5mm. 

szt. 2

12

Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, 

blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Na trzonie płyty dwa 

otwory blokowane (śruby 5,0 mm) oraz trzy otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm oraz co najmniej jeden otwór do wstępnej 

stabilizacji drutem Kirschnera 2,0 mm. W części poprzecznej 3 otwory stożkowe 

gwintowane oraz co najmniej 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera 2,0. 

Płytka z poprzecznymi podcięciami umożliwiającymi łatwiejsze dopasowanie do kości. 

Szerokość części trzonowej 16 mm, a poprzecznej nasadowej 33 mm, długość płyty 

115 mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 

4,0Nm.

szt. 2

13 Wkręty blokowane Ø2,4mm, 3,5mm szt. 40

14 Wkręty blokowane Ø5,0mm szt. 40

15
Wkręty blokujące trzonowe  Ø 6,5  do gwoździ rekonstrukcyjnych  Ø 6,5 mm dł. 65-

125 mm
szt. 20

16 Wkręty blokujące Ø 6,5 dł. 40-120 mm szt. 10

17 Zespół blokujący 50-105 mm szt. 10



18

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z 

ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym 

wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację 

drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod 

różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną 

stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w 

głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna 

środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami 

sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 

77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość 

płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. 

szt. 25

19

Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - 

kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony 

bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny 

umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory 

prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm 

oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 

wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. 

Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki 

metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie 

i 5 otworów w głowie płytki.

szt. 10

20

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na 

trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – 

kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 

oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory 

prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami 

sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do 

wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 

22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki.

szt. 5

21

Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od 

strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu 

bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby 

blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami 

sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części 

trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 

minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie 

płytki i 6 otworów w głowie płytki.

szt. 5



22

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i 

prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 

5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do 

wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 

Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części 

trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 

minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 

otwory w głowie płytki.

szt. 5

23

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i 

prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 

5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w 

różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory 

blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z 

gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do 

wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 

14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki.

szt. 5

24

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-

kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, górno-przednia. Otwory w płytce 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory 

blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 

Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane 

wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, 

ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe.

szt. 1

25

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do 

bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i 

głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 

(2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 

Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 

Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 

37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe 

prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.

szt. 1

26

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. 

Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór 

umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory 

prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 

otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem 

sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 

52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.

szt. 1



27

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, 

prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na 

trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco 

– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 

mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki 

otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych 

kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. 

Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące 

z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 32 do 

52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.

szt. 2

28

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i

lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością

zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną

stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod

różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację

drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce

samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za

pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 33 do 53 mm,

od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.

szt. 1

29

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa,

prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki

otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór

umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące

śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory

umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem

stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub

gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego

0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki

metodą minimalnego cięcia. Długość od 33 do 53 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory

w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.

szt. 1

30

Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa,

prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki

otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór

umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące

śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory

umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem

stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub

gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego

0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki

metodą minimalnego cięcia. Długość od 35 do 55 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory

w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.

szt. 1



31

Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w

otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w

części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością

zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7mm lub korowych 2,4/2,7 mm. Otwory w części

bliższej dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3,5mm. Śruby blokowane

wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Otwory blokowane z

gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym

lub gwiazdkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste

z możliwością domodelowania. Długość od 112 do 117 mm, 3 otwory w części dalszej oraz 4,

5 otworów w części bliższej, dodatkowy otwór w części środkowej płyty.

szt. 1

32

Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej,

wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa.

Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco –

kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz

otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty 5 otworów blokowanych

prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej

stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w

płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą

śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do

300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki.

szt. 1

33

Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do

dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z małym anatomicznym

wygięciem, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub

blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera.

W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych

kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z

gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem

sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta

dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do

wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 109 do 239 mm, od 4 do 14

otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki.

szt. 1

34

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -

kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na

trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco –

kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 oraz otwór

do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod

różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania

śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby

blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.

Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 i 4,0 Nm. Koniec

części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą

minimalnego cięcia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w

głowie płytki.

szt. 2

35

Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do

bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub

blokujących lub korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod

różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm Śruby blokowane w płycie lite i

kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym,

wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 139 do 391mm,

od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory

w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. 

szt. 2



36

Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta do stopy. Płytka posiada podcięcia na

bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym, nie

wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4 mm,

oraz otwory kompresyjne do śrub korowych 2,7 mm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane

do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce

samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za

pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej

stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 54 do 124mm, od 3 do 10 otworów. Grubość płytki

1,8 mm.

szt. 1

37

Płytka wąska, kompresyjna, blokowana z ograniczonym kontaktem, gruba. Otwory w płytce

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm.

Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą

śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do

wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 100 do 280 mm, od 6 do 18

otworów. Grubość płytki 4,0 mm.

szt. 1

38

Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w

płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm.

Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą

śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji

drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą

minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm.

szt. 2

39
Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. 
szt. 1

40
Wkręty blokowane zmienno - kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym - 

średnice: 2,4 mm, 2,7mm, 3,5 mm
szt. 20

41 Wkręty korowe Ø 2,7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm szt. 20

42 Wkręt click - off fi 2,0 L=10-15 mm szt. 5

43 Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12-30 mm szt. 5

44 Wkręt kolanowy interferencyjny, średnica 10 mm szt. 5

45
Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=4-14mm, długość 

wkrętu L=10-30mm
szt. 1

46
Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=5-6mm, długość 

wkrętu L=17-30mm
szt. 1

47
Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość 

wkrętu L=16-72mm
szt. 1

48
Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość 

wkrętu L=10-72mm
szt. 1

49 Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm szt. 1

50
Wkręt kaniulowany samowiercący Ø7,0mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu 

L=20-130mm
szt. 2

51
Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość 

wkrętu L=45-150mm
szt. 2

52

Płytka hakowa. Płytka blokująco – kompresyjna, 7 otworowa. Długość płytki 46 mm, grubość

1,8 mm. Otwory w trzonie płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek,

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych Ø2,0 lub korowych Ø

1,5 - 2,0mm. Otwory blokowane w części nasadowej w płytce z gwintem stożkowym pod

wkręty blokowane Ø 2,0 mm również umożliwiające użycie wkrętów korowych Ø 1,5 - 2,0mm.

szt. 2

53
Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująca, od 5 do 15 otworów. Długość płytki 29 – 89

mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty

blokowane Ø 2,0 mm.

szt. 2

54

Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 10 otworów. Długość płytki 31-73 mm,

grubość 1,3 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek,

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych

Ø2,0mm.

szt. 2



55

Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 6 otworów. Długość płytki 23-36 mm,

grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek,

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych

Ø2,0mm. Otwory blokowane na końcach płytki z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø

2,0 mm również umożliwiające użycie wkrętów korowych Ø 2,0mm.

szt. 2

56
Płytka prosta kompresyjna. Płytka kompresyjna, od 3 do 12 otworów. Długość płytki 17 – 71

mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki z kompresją dwustronną pod wkręty korowe Ø2,0 mm.
szt. 2

57

Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów. Długość

płytki 26 – 81 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub

blokowanych lub korowych Ø2,0mm.

szt. 2

58

Płytka T. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 3 otwory w nasadzie.

Długość płytki 52,5 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i nasadzie dwufunkcyjne

nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania

śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm, jeden blokowany otwór w nasadzie z gwintem

stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm.

szt. 2

59

Płytka adaptacyjna T. Płytka blokująco - kompresyjna, 7 otworów w trzonie płyty oraz 2 –

otworowa w nasadzie. Długość płytki 52,5 mm, grubość 1,3 mm. Otwory w trzonie płytki jak i

nasadzie dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm.

szt. 2

60
Płytka T 2. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 2 otwory w nasadzie. Długość 30 mm,

grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty

blokowane Ø 2,0 mm.

szt. 2

61
Płytka T 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otwory w nasadzie. Długość 30 mm,

grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty

blokowane Ø 2,0 mm.

szt. 2

62
Płytka Y 3. Płytka blokująca, 4 otwory w trzonie płyty, 3 otwory w nasadzie. Długość 33 mm,

grubość płytki 1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty

blokowane Ø 2,0 mm.

szt. 2

63
Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub

gwiazdkowe
szt. 2

64
Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub

gwiazdkowe
szt. 2

65
Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe 

lub sześciokątne
szt. 2

Razem


