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Ortopedia > Podstawka pod nogę 

100.060.050 OT Uchwyt do podstawki na nogę    1 

112.100.180 Podstawka pod nogę  1 

100.012.012 D Zacisk standardowy do pręta 12 mm  1 

115.425.012 Uchwyt do łyżek 12 mm z pokrętłem                 1 

112.070.200 B Dociskacz  1 

Główne zalety Podstawki pod nogę jako uzupełnienie systemu 

rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine do wymiany 

stawu biodrowego:  

• Łatwa instalacja 

• Dokładne ułożenie nogi dzięki przegubom kulowym 

• Dodatkowe połączenie z „podpórką” 

• Podstawka nie powoduje ucisku na kończynę 

Propozycja wyposażenia: Podstawka pod nogę 

Produkt Opis Ilość 

ORTOPEDIA: PODSTAWKA POD NOGĘ – UZUPEŁNIENIE SYSTEMU DO WYMIANY STAWU 

BIODROWEGO 

Podstawka pod nogę z 4-stopniową regulacją z systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine jest doskonałym 

uzupełnieniem zestawu Condor® do zabiegu wymiany stawu biodrowego. Podstawka Condor® jest wynikiem połączenia 

wieloletniego doświadczenia, innowacyjnej technologii, praktycznego know-how oraz jakości wykonania „Made in Germany”.  

Położenie nogi podczas zabiegu jest kluczowe dla prawidłowego 

ustawienia protezy. Kończyna dolna jest precyzyjnie ułożona na 

podstawce dzięki wykorzystaniu przegubów kulowych. Podstawka 

montowana jest w sposób, który umożliwia poruszanie nią w celu 

zmniejszenia ryzyka powstania ucisku dolnej partii nogi.  

Dodatkowym rozwiązaniem, które pomaga utrzymać kończynę w tej 

pozycji jest „podpórka”. Podstawka pod nogę jest doskonałym 

uzupełnieniem systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® 

GoldLine do wymiany stawu biodrowego.  

Modułowość 

Dodatkowa podstawka pod nogę z 4-stopniową regulacją montowana jest także do 

uchwytu głównego systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine do 

wymiany stawu biodrowego. W przypadku tego zestawu, używane są również 

sprawdzone już przeguby kulowe, jak i zamki mimośrodowe. Ponadto, cechą, którą 

traktujemy na równi z bezpieczeństwem pacjenta, jest szybkość i łatwość 

zamontowania systemu. Niezależnie poruszana podstawka nie powoduje ucisku na 

kończynę.  

System do wymiany stawu biodrowego oraz jego uzupełnienie z 4-stopniową 

regulacją tworzą bardzo wydajne połączenie, które daje wymierne korzyści podczas 

zabiegu. 

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 właścic iela.  
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