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ORTOPEDIA: WYMIANA STAWU BIODROWEGO
Najwyższa jakość, łatwość obsługi i ruchomość zapewniona przez system modułowy to tylko niektóre cechy
systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine, który znajduje zastosowanie w zabiegach wymiany stawu
biodrowego.
System Condor® GoldLine do zabiegów wymiany stawu biodrowego

Uchwyty do łyżek wyposażone w adaptery zabezpieczają podważkę kostną

wyróżniają cechy, które charakteryzują jego działanie.

Hohmann. Adaptery można także użyć przy dokonywaniu niezbędnych zmian

Zabieg wymiany stawu biodrowego wymaga przygotowania na
najwyższym poziomie w zakresie ustalenia pozycji pacjenta. Wydajne
wsparcie systemu rozwieraczy chirurgicznych, które cechuje łatwość
obsługi, ruchomość oraz szybki montaż, nabiera wówczas szczególnego
znaczenia. Regulacja 3D dzięki przegubom kulowym zapewnia
nieograniczone możliwości ustawienia zestawu.

w ustawieniu, lecz z zachowaniem wstępnego ustawienia zestawu. Zamek
mimośrodowy na uchwycie do łyżek umożliwia odłączenie za pomocą dłoni.
Takie rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie ustawienie podważki kostnej
Hohmann w nowym miejscu.
System rozwieraczy chirurgicznych Condor® GoldLine znajduje zastosowanie
w zabiegach wymiany stawu biodrowego niezależnie od pozycji pacjenta – na
boku lub na wznak.
Ustawienie wszystkich podważek kostnych w adapterach oznacza
swobodę rąk i jednocześnie umożliwia skupienie się wyłącznie na

Główne zalety zestawu do wymiany stawu biodrowego:
•

Ruchomy i szybki montaż

•

Ustawienie 3D dzięki przegubom kulowym

•

Zaciski z zamkiem mimośrodowym

•

Obsługa zacisków przy użyciu tylko jednej ręki

•

Adapter do posiadanej podważki kostnej
Hohmann

•

Zastosowanie w różnej pozycji pacjenta

•

Odpowiedni do używania z systemem nawigacyjnym

•

Wydajna praca zespołu operacyjnego

•

Wsparcie szkoleniowe

przebiegu operacji. Dotyczy to zarówno chirurga, jak i jego asystentów.

Condor® GoldLine dla ortopedii
Na sali operacyjnej precyzja odgrywa największą rolę. Dlatego też proponujemy niezastąpione wsparcie podczas zabiegów
chirurgicznych 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. Stawiamy na system, który został opracowany i testowany w praktycznym otoczeniu. Na
szczególne uznanie zasługują zaciski z zamkiem mimośrodowym, których obsługa jest niezwykle prosta i szybka.

Dostępne są następujące zestawy
rozwieraczy chirurgicznych do zabiegów
wymiany stawów. Istnieje możliwość
skomponowania systemu rozwieraczy
według własnych potrzeb wykorzystując
elementy z poszczególnych systemów:

Ruchomość zapewniona przez system modułowy
Zestaw do wymiany stawów został zaprojektowany tak, aby służyć zarówno w zabiegach
kolana, jak i biodra. Przy takich operacjach można z powodzeniem wykorzystać system
rozwieraczy chirurgicznych.
Do głównych zalet zestawu do zabiegów wymiany stawu kolanowego i biodrowego można

Wymiana stawów

zaliczyć adaptery kulowe umożliwiające kontynuowanie pracy z już posiadaną podważką
>

Biodrowy
•

kostną Hohmann. Każdą regulację wymaganą podczas zabiegu chirurgicznego można

Dodatkowa podstawka pod nogę

>

Kolanowy

>

Barkowy

wykonać jedynie przy użyciu tych adapterów. Kolejnym atutem są zaciski z zamkiem
mimośrodowym, w które wyposażone są adaptery. Zapewniają one oszczędność czasu,
łatwość obsługi oraz możliwie najlepsze i ruchome ustawienie. Zaciski zapobiegają również
przypadkowemu zwolnieniu się adapterów. System nawigacyjny w żaden sposób nie ogranicza
funkcjonalności systemu rozwieraczy chirurgicznych Condor®.

Propozycja wyposażenia: Wymiana stawu biodrowego
Produkt

Opis

Ilość

100.060.060 E

Uchwyt główny z zamkiem mimośrodowym i warstwą izolacyjną

1

100.440.040 K

Poprzecznica z kulą

1

100.170.080 K

Uchwyt

1

100.050.020 ES

Uniwersalny zacisk Condor® typu “SOFT” z zamkiem mimośrodowym

3

100.400.012

Przedłużka

1

100.360.040 OT

Uchwyt-ramię ortopedyczny z kulą

2

115.200.008 OT

Uchwyt do łyżek z zaczepem kulowym

3

115.200.008 OTG

Uchwyt do łyżki, ruch 90°, z zaczepem kulowym

1

115.030.020

Adapter do podważki kostnej Hohmann

4

Opcjonalnie: Podstawka pod nogę z 4-stopniową regulacją

Zachęcamy do wypróbowania systemu Condor® GoldLine przy zabiegach wymiany stawów. 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® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Condor® GmbH w Niemczech i innych państwach.
Wszystkie prawa zastrzeżone, w szczególności projekt, marka oraz patenty. Dane techniczne oraz
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dostępność mogą ulec zmianie. Oznaczenia tu wykorzystane mogą dotyczyć znaków towarowych,
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których użycie dla celów własnych przez osoby trzecie może naruszać prawa właściciela.
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