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Nazwa 

handlowa

Numer i data  
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katalogowy

Płytka anatomiczna blokująco - 
kompresyjna do złamań dalszej 
części obojczyka wraz z 
przemieszczeniem stawu barkowo 
– obojczykowego, prawa i lewa. 
Otwory w płytce dwufunkcyjne nie 
wymagające 
zaślepek/przejściówek, blokująco – 
kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych 
lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka 
zakończona hakiem 
umożliwiającym założenie jej pod 
wyrostek barkowy łopatki. Płytka 
posiada anatomiczne ugięcie 12°, 
ułatwiające jej założenie. Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane w płytce (2,7 
-3,5) samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi. Głębokość haków 
12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 
7. 
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Płytka dłoniowa, anatomicznie 
wygięta szeroka, blokująco - 
kompresyjna do dalszej nasady 
kości promieniowej, 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 (2,4) pod różnymi kątami – w 
różnych kierunkach oraz 4 otwory 
umożliwiające wstępną stabilizację 
drutami Kirschnera. Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane w płytce 
samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania 
płytki metodą minimalnego ciecia. 
Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 
otworów w trzonie i 7 otworów w 
głowie płytki. Grubość płytki 1,8-2,0 
mm.
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Płytka dłoniowa, anatomicznie 
wygięta wąska, blokująco - 
kompresyjna do dalszej nasady 
kości promieniowej, 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 (2,4) pod różnymi kątami – w 
różnych kierunkach oraz 4 otwory 
umożliwiającee wstępną 
stabilizację drutami Kirschnera. 
Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane w 
płytce samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania 
płytki metodą minimalnego ciecia. 
Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 
otworów w trzonie i 5 otworów w 
głowie płytki. Grubość płytki 1,8-2,0 
mm.
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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 3.5/3.5. W głowie 
płytki otwory prowadzące śruby 
blokowane pod różnymi kątami – w 
różnych kierunkach oraz 3 otwory 
do wstępnej stabilizacji drutami 
Kirschnera. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane(3.5), samogwintujące z 
gniazdami sześciokątnymi. Koniec 
części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania 
płytki metodą minimalnego ciecia. 
Długość od 81 do 237mm, od 4 do 
16 otworów w trzonie i 5 otworów w 
głowie płytki.
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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 3.5/3.5. W głowie 
płytki 3 otwory prowadzące śruby 
blokowane oraz 2 otwory do 
wstępnej stabilizacji drutami 
Kirschnera. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane(3.5), samogwintujące z 
gniazdami sześciokątnymi. Koniec 
części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania 
płytki metodą minimalnego ciecia. 
Długość od 93 do 301mm, od 4 do 
20 otworów w trzonie i 3 otwory w 
głowie płytki.

Płytka blokująco – kompresyjna, 
rekonstrukcyjna prosta. Płytka 
posiada podcięcia na bokach 
ułatwiające kształtowanie. Otwory 
w płytce dwufunkcyjne nie 
wymagające 
zaślepek/przejściówek, blokująco – 
kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych 
lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane w płytce 
samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi Płytka posiada 2 
otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Długość od 70 
do 340mm, od 4 do 22 otworów. 
Grubość płytki 2,5-2,7 mm.
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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 3,5/3,5 mm. Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane w płytce 
samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi. 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 3,5-4,0 mm.

Płytka blokowana, tubularna (1/3 
rurki). Otwory w płytce blokowane 
nie wymagające 
zaślepek/przejściówek z gwintem 
stożkowym, z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych 
3,5 mm. Śruby blokowane w płytce 
samogwintujące z gniazdami 
sześciokątnymi. Śruby blokowane 
wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego 1,5Nm. 
Długość od 28 do 148mm, od 2 do 
12 otworów. Grubość płytki 1,8-2,2 
mm.
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10 szt. 200

11 szt. 200

suma

Instrumentarium do użyczenia na czas trwania umowy

Wkręty kątowo-stabilne, 
samogwintujące z gwintem 
stożkowym na łbie, z gniazdem 
sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 
2,7mm, 3,5mm

Wkręty korowe średnica 2,7mm

Wkręty korowe średnica 3,5mm
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