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CK 150
175 mm (6 7/8 ) "

SMILIE

6,5 mm

1/1

1/1

CK 151
115 mm (4 1/2 ) "

Ø 5,0 mm

CK 188
170 mm (6 3/4 ) "

CK 185
114 mm (4 1/2 ) "

CK 186
130 mm (5 1/8 ), Ø 4,0 mm "

CK 185 + CK 186

nożyk endoskopowy
Endoscopic knife Smilie
Endoskopisches Messer
Нож эндоскопический

Zestaw do operacji endoskopowych
Set for endoscopic surgeries

osłonka optyki
do dekompresji nadgarstka/

optic protection
for decompression of wrist/

Abdeckung für Optik
für die Dekompression von Handgelenk/

Защита оптики
для декомпрссии запястья

Zestaw do operacji małoinwazyjnych CTCTS
Set for mini-open surgery CTCTS

Tępy trocar i kaniula są wprowadzone do kanału nadgarstka.

Blunt trocar and cannula ale inserted in the carpal canal.

ZALETY:

- Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia nerwu środkowego poprzez użycie systemu kaniula/trokar,

- Technicznie prosta i opłacalna metoda wykonania otwartej małoinwazyjnej operacji cieśni nadgarstka

  (tylko 10-12 min.),

- Dobre rezultaty krótkoterminowe - w 90% zanotowano ustąpienie symptomów po 2 tygodniach.

ADVANTAGES:

- Reducing the risk of median nerve injury by using Cannula/trocar system,

- Technically simple and cost=effective way to perform mini-open CTR (only 10-12 min. to complete),

- Very good short-term results with 90% reporting relief in symptoms in 2 weeks.

Trokar jest usuwany i wprowadzany jest meniskotom do wzdłużnego nacięcia w kaniuli

aby przeciąć poprzeczne więzadło nadgarstka oraz dystalną powięź przednią.

Trocar is removed and Smilie-meniscotome is insered in dorsal slot in cannula

to cut open the transverse carpal ligament and distal ante-brachial fasciae.

Meniskotom jest w 2/3 wprowadzony do kaniuli, tylko 1/3 wystaje

aby przeciąć poprzeczne więzadło.

The meniscotome is 2/3 contained in the canula, only the upper 1/3 protrudes

to cut transverse carpal ligament.

Narzędzia do operacji cieśni nagdarstka
Instruments for carpal tunel release
Instruments für Karpaltunnel Entlassung
Инструменты для кистевой туннельной хирургии



Platforma stabilizująca z hakami do chirurgii ręki
Hand Fixation and Retractors' set

Stabilisierende Platform mit Haken für die HandChirurgie
Стабилизирующая платформа для хирургии руки
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CO 520

CO 520/7 CO 520/8 CO 520/9 CO 520/10

CO 520/6

CO 520/5

CO 520/2

CO 520/4

CO 520/3

Zestaw składa się z:
Set consists of:
Set besteht aus:
комплект состоит из: 

- 1 x Stolik do nadgarstka/ Hand holder/ Tisch für Handgelenk/ приспособление фиксирующие для кисти CO 520
- Łańcuszki/ Ball chains/ Ketten/ цепочки 2 x CO 520/1, 2 x 520/2, 2 x 520/3, 2 x 520/4, 2 x 520/5, 2 x 520/6
- 2 x Uchwyt do łańscuszków/ Chain holder/ Halter für Ketten/ ручка для цепочек CO 520/7
- 4 x Haki/ Hook/ Haken/ крючок CO 520/8
- 2 x Haki/ Hook/ Haken/ крючок CO 520/9
- 4 x Haki montowane do stolika/ Hook mounted with hand holder/ Haken montiert mit dem Tisch/
        крючок для монтажа в приспособлении CO 520/10




