Neurochirurgia > Odcinek piersiowy kręgosłupa

NEUROCHIRURGIA: ODCINEK PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA
Opatentowany system rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine oferuje dużą ruchomość oraz stanowi
niezastąpioną pomoc w przygotowaniu pola operacyjnego w obszarze odcinka piersiowego kręgosłupa.

Condor® dzięki systemowi rozwieraczy chirurgicznych GoldLine

Specjalny wyciąg, do którego mocowane są uchwyty-ramiona, umożliwia

wyznacza nowe standardy w zabiegach tam, gdzie niezbędny jest dostęp

rozchylanie żeber oraz łopatki bez większego wysiłku i z użyciem

do odcinka piersiowego kręgosłupa. Unikalne połączenie wyciągu oraz

dokładnej regulacji. Zapewnia ona stały nadzór nad stopniem

systemu haków zapewnia dodatkową ruchomość, która nie zajmuje zbyt

rozchylenia żeber, tak, aby uniknąć ich złamania. Dodatkowe haki

wiele miejsca, a także przyczynia się do obniżenia kosztów operacji.

można w dowolnej chwili zamontować w uchwytach do łyżek, które
można zamocować w wyższej pozycji.

Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym czyni pracę znacząco
prostszą, szczególnie w obszarze odcinka piersiowego kręgosłupa.
Uchwyty-ramiona mogą być ustawiane w dowolnej
pozycji, w zależności od potrzeb.

Główne zalety zestawu Odcinek piersiowy kręgosłupa:
• Łatwy w użyciu
• Bezproblemowa praca
• Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
• Stabilne i bezpieczne ustawienie
• Wyciąg do rozchylania żeber
• Hak przezierny wykonany z aluminium
• Wysoko mocowane uchwyty do łyżek

Condor ® GoldLine dla neurochirurgii

Precyzja na sali operacyjnej odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów
neurochirurgicznych w postaci systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine. Nasze produkty to kombinacja
praktycznego know-how, wielu lat doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz jakości wykonania „Made in Germany”.
Wynikiem takiego połączenia jest narzędzie do zabiegów chirurgicznych, które dzięki swej wielofunkcyjności, jest o wiele
bardziej ruchome i wydajne niż rozwiązania standardowe. Niezmiernie cenimy system, który został opracowany i sprawdzony w
praktyce. Prosty i szybki montaż dzięki zaciskom zasługuje na szczególne uznanie. Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym
umożliwia regulację systemu w zależności od potrzeb.

Dostępne są następujące zestawy

System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine do zabiegów obszaru odcinka piersiowego

rozwieraczy chirurgicznych Condor®

kręgosłupa to system otwarty, szczególnie pomocny przy ustawieniu bocznym. Ustawienie 3D jest

GoldLine do neurochirurgii:

również możliwe. System modułowy ma wielofunkcyjne zastosowanie, a jego montaż jest szybki i
nieskomplikowany. Opatentowane uchwyty do łyżek zapewniają idealne ustawienie przy operacji

• Odcinek szyjny kręgosłupa

w głębszych partiach ciała.

• Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Cecha dodatkowa:
Uchwyt główny posiada warstwę izolacyjną, dzięki której pacjent nie jest narażony na

• Odcinek piersiowy kręgosłupa

niebezpieczeństwo poparzenia prądem podczas stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (HF)
w trakcie zabiegu.

Propozycja wyposażenia: Odcinek piersiowy kręgosłupa
Produkt

Opis

Ilość

100.060.060 E

Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną

1

100.170.080 K

Uchwyt

1

100.440.040 K

Poprzecznica z kulą

1

100.050.020 ES

Zacisk uniwersalny Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym

4

100.360.040 OT

Uchwyt-ramię ortopedyczny z kulą

2

140.260.400 TX

Wyciąg

2

100.050.012 DC

Uniwersalny zacisk Condor® podwójny typu “KLIK” z zamkiem mimośrodowym

2

114.040.050 B

Hak Kirschner, łyżka

2

132.052.064 B

Hak Kelly

2

115.200.008 EAL

Uchwyt do łyżek z przegubem kulowym, zamkiem mimośrodowym i pokrętłem
do haków przezroczystych

4

122.020.100

Klucz nasadowy 20 mm/100 mm

1

120.020.080 AL

Hak przezierny, łyżka 20 mm/80 mm

2

120.020.100 AL

Hak przezierny, łyżka 20mm/100 mm

2

120.020.120 AL

Hak przezierny, łyżka 20mm/120 mm

4

120.020.140 AL

Hak przezierny, łyżka 20mm/140 mm

4

120.020.160 AL

Hak przezierny, łyżka 20mm/160 mm

4

115.200.008 T
115.030.020

Uchwyt do łyżek z zamkiem kulowym
Adapter do podważki kostnej Hohmann

2
2

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach neurochirurgii. Chętnie wypożyczymy Państwu system
rozwieraczy do nieodpłatnego przetestowania. Podczas pierwszego zabiegu z wykorzystaniem zestawu Condor® GoldLine otrzymają
Państwo wsparcie naszego wykwalifikowanego pracownika. Z pewnością docenią Państwo zalety i łatwość obsługi naszego produktu!
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Condor® GmbH
Condor® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach.
Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz
dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych,
których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.
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