PAKIET 1 ZESTAWY NARZĘDZI DO USUWANIA USZKODZONYCH IMPLANTÓW
załącznik nr 1

Lp

Nazwa artykułu

1

Zestaw ratunkowy do usuwania gwoździ śródszpikowych zarówno nienaruszonych, uszkodzonych
lub złamanych trudnych do usunięcia. Zestaw wyposażony w system śrub stożkowych o różnych
rozmiarach do różnych średnic gwoździ oraz system haków umożliwiających usunięcie złamanych
gwoździ. Zestaw powinien składać się z :
Wkrętak 6kątny duży ø3.5 mm
Klucz kombinowany ø11mm
Młotek szczelinowy
Tuleja ochronna, do pina centrującego
Klucz nasadowy Ø 11.0 mm,
Prowadnica młotka kaniulowana do gwoździ uniwersalnych
Ubijak
Rękoj do kaniulowanej prowadnicy młotka
Złącze z gwintem, do haków ekstrakcyjnych
Hak ekstrakcyjny, do gwoździ o średnicy 9-11 mm
Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 10-11 mm
Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 11-14 mm
Hak ekstrakcyjny, długi, do gwoździ o średnicy 14 mm i większych
Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ piszczelowych 10-14 mm
Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowych 9-12 mm
Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowych 12-16 mm
Sworzeń gwintowany stożkowy do gwoździ udowch 17-19 mm
Wybijak do młotka szczelinowego
Pokrywa ze stali nierdzewnej do kasety sterylizacyjnej
Kaseta sterylizacyjna
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Zestaw ratunkowy do usuwania śrub zarówno nienaruszonych, złamanych jak i uszkodzonych śrub
z kosci trudnych do usunięcia. Zestaw wyposażony w rozwiertaki oraz uchwyty do śrub ze złamaną
główką lub trzpieniem oraz stożkowe śrubokręty do usuwania śrub ze zniszczonym gniazdem w
główce. W skład zestawu wchodzą:

2

3

Kaseta narzędziowa do śrub Ø 3.5/4/4.5
Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewosktętne 4.5 mm
Dodatkowy frez do rozwiertaka śrub 3.5mm-4.0 mm
Dodatkowy frez do rozwiertaka śrub 4.5 mm
Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 3.5+4mm
Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 4.5+5mm
Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem lewoskrętna do śr Ø 3.5
Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 2.7 3mm
Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 4.5+6mm
Wkład wkrętaka sześciokątny mały Ø 2.5mm
Wkład wkrętaka sześciokątny duży Ø 3.5mm
Wkład wkrętaka 3.5mm gwiazdkowy T15 samomocująca
Rękojeść-T z szybkozłączką
Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne 3.5/4.0mm
Kaseta narzędziowa do śrub Ø 5/6/6.5/7/7.3mm
Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskrętne 4.5 mm
Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewoskretne do śrub 5.0-7.0 mm
Dodatkowy frez do śrub 4.5mm
Dodatkowy frez do śrub 5.0-7.0 mm
Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 4.5+5mm
Bolec ekstrakcyjny do trzonu śrub Ø 6 6.5+7mm
Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 2.7 3mm
Śruba do ekstrakcji śrub z uszkodzonym gniazdem do śrub Ø 3.5mm
Wkład wkrętaka sześciokątny duży Ø 3.5mm
Wkład wkrętaka sześciokątnego głowica szesciokątna 4.0mm
Wkład wkrętaka gwiazdkowy T25 Długość 100mm
Wkład wkrętaka gwiazdkowy T40 Długość 100
Kleszcze do usuwania śrub wąskie
Rękojeść z szybkozłączką
Kleszcze do retraktorów
Retraktor do kleszczy prawy krótki
Retraktor do kleszczy lewy krótki
Retraktor do kleszczy prawy długi
Retraktor do kleszczy lewy długi
Trokar, długość 35 mm do retraktorow
Trokar, długość 75 mm, do retraktorów
Wiertło węglowe ø4 do stali
Wiertło węglowe ø6 do stali
Wiertło z utwardzonej stali ø2.5 do stali
Wiertło z utwardzonej stali ø3.5 do stali
Wiertło z utwardzonej stali ø4.8 do stali
Duży dystraktor ratunkowy bez kasety sterylizacyjnej
Dystraktor zewnętrzny duży do śródoperacyjnej stabilizacji repozycji kości uda i podudzia.
Dystraktor wyposażony w ruchome uchwyty regulowane w 3 płaszczyznach blokowane wstępnie
przy pomocy blokowanych połączeń. Tulejki prowadzące groty Schanza mocowane do
gwintowanego pręta stalowego o średnicy 14 mm.Płynna regulacja kompresji dystrakcji Długość
preta głównego 480 mm.Długość tulejki prowadzącej Schanza 55 i 105mm.
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Uwaga:
- Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
- Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych).
..............................
podpis Wykonawcy

PAKIET Nr 2 – Napędy ortopedyczne

L.p.
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załącznik nr 1

Nazwa artykułu

Napęd ortopedyczny bezprzewodowy do zabiegów urazowych (wiertarko-frezarka +piła oscylacyjna) wraz z
akumulatorami i pojemnikami do mycia i sterylizacji szczegółowy opis techniczny załącznik 1a
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Uwaga:
- Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.
- Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych).
..............................
podpis Wykonawcy
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