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WSTĘP

Cechy i zalety stosowania systemu płytek szyjnych blokowanych:

● płytki niskoprofilowe, o otwartej konstrukcji, wstępnie wygięte do lordozy szyjnej,
● konstrukcja otworów płytek umożliwia zarówno sztywne jak i kątowe ustawienie współpracujących z nią wkrętów, 
●  mechanizm blokujący w postaci pierścieni sprężystych zintegrowanych z płytką stanowi zabezpieczenie przed migracją wkrętów 

w przypadku ich obluzowania,
●  typoszereg wkrętów samogwintujących, dostępnych w dwóch średnicach umożliwia jedno lub dwu-korowe ustalenie płytki wzglę-

dem trzonów kręgów,
● typoszereg płytek umożliwia stabilizację 1-, 2-, 3- lub 4-poziomową.

I. WSTĘP

System płytek szyjnych blokowanych stworzony został w celu przeprowadzania doraźnej stabilizacji jedno, dwu, trzy lub cztero po-
ziomowej odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu operacyjnego przedniego.

Wskazania do stosowania:
● choroby zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego,
● złamania i niestabilności,
● deformacje,
● nowotwory.

Przedstawiony asortyment implantów wykonany jest z tytanu i jego stopów zgodnie ze standardem ISO 5832. Gwarancją wysokiej 
klasy wykonania implantów są Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, EN ISO 13485 oraz spełniające wymogi Dyrektywy 93/42/
EEC.

System obejmuje:
● implanty: płytki szyjne blokowane, wkręty,
● instrumenty i narzędzia pomocne przy wszczepieniu implantów,
● Instrukcje i Techniki Operacyjne.

mailto://chm@chm.pl
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TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

4 23 14 3.3133.023 
25 16 3.3133.025
28 18 3.3133.028

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

6
37 14 3.3133.037  
39 15 3.3133.039  
41 16 3.3133.041  
43 17 3.3133.043  
46 18 3.3133.046  

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

10
69 15 3.3133.069
73 16 3.3133.073
77 17 3.3133.077
81 18 3.3133.081
85 19 3.3133.085
89 20 3.3133.089
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L

Ø4,0

TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3201.012  
14 3.3201.014  
16 3.3201.016  
18 3.3201.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3202.012
14 3.3202.014
16 3.3202.016
18 3.3202.018

±10° ±10°
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3999.012  
14 3.3999.014  
16 3.3999.016  
18 3.3999.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3998.012  
14 3.3998.014  
16 3.3998.016  
18 3.3998.018  

Wkręty wielokątne, Variable angle screws, Угловые переменные винты Wkręty sztywne, Fixed angle screws, Жесткие винты

0°

wkręty wielokątne
variable angle screws
угловые переменные винты

wkręty sztywne
fixed angle screws
жесткие винты

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

8
50 14 3.3133.050
53 15 3.3133.053
56 16 3.3133.056
59 17 3.3133.059
62 18 3.3133.062
65 19 3.3133.065

3.1291.xxx

3.3201.xxx
lub • лубо • or

3.3202.xxx
lub • лубо • or

3.3998.xxx
lub • лубо • or

3.3999.xxx
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3994.012  
14 3.3994.014  
16 3.3994.016  
18 3.3994.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3996.012  
14 3.3996.014  
16 3.3996.016  
18 3.3996.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3997.012  
14 3.3997.014  
16 3.3997.016  
18 3.3997.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3995.012  
14 3.3995.014  
16 3.3995.016  
18 3.3995.018  

L

Ø4,0

2

4°
0°

wkręty sztywne
fixed angle screws
жесткие винты

wkręty wielokątne
variable angle screws
угловые переменные винты

16°

[40.4865.000]

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., POLSKA
tel. +48 85 713-13-20 ÷ 25 fax +48 85 713-13-19 e-mail: chm@chm.eu

IMPLANTY

II. IMPLANTY

Statyw do płytek szyjnych
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1.  Trokar C 
Trocar C 
Трокар C 
[40.4821.000]

6-9.  Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2 
Drill with limiter C Ø2,2 
Cверло c ограничителем C Ø2,2

3.  Wkręt pozycjonujący tymczasowy C 
Temporary fixation screw C 
Временный позиционный винт С 
[40.4826.125]

4.  Wkrętak krzyżakowy C 
Cross screwdriver С 
Отвертка под крест С 
[40.4828.000]

5.  Wyginak do płytek 
Bender for plates 
Изгибатель пластин 
[40.4830.000]

[40.4831.012]

[40.4831.014]

[40.4831.016]

[40.4831.018]

2.  Prowadnica do wiertła C - sztywna 
C Drill guide - fixed angle 
Направитель сверла C - жесткий 
[40.4836.000]

Lp.
Nr katalogowy
Catalogue no.

№ по кат.
Nazwa Name Название

Szt. 
Pcs 
Шт.

1 40.4821 Trokar C Trocar C Троакар C 1
2 40.4825 Prowadnica do wiertła C - wielokątna Drill guide C - variable angle Направитель сверла C - угловой переменный 1
3 40.4826.125 Wkręt pozycjonujący tymczasowy C Temporary fixation screw C Временный позиционный винт С 2
4 40.4828 Wkrętak krzyżakowy C Cross screwdriver C Отвертка под крест С 1
5 40.4830 Wyginak do płytek Bender for plates Изгибатель пластин 1
6 40.4831.012 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/12 Drill with limiter C Ø2,2/12 Cверло c ограничителем C Ø2,2/12 1
7 40.4831.014 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/14 Drill with limiter C Ø2,2/14 Cверло c ограничителем C Ø2,2/14 1
8 40.4831.016 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/16 Drill with limiter C Ø2,2/16 Cверло c ограничителем C Ø2,2/16 1
9 40.4831.018 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/18 Drill with limiter C Ø2,2/18 Cверло c ограничителем C Ø2,2/18 1

10 40.2049.180 Wiertło Ø2,5/180 Drill Ø2.5/180 Сверло Ø2,5/180 1
11 40.0330 Wkrętak sześciokątny z chwytakiem S 2,5 Hexagonal screwdriver with holder S 2.5 Отвертка шестигранная с держателем S 2,5 1
12 40.5286.000 Wkrętak do wkrętów szyjnych lity Screwdriver for cervical screws solid Oтвертка шейная для винтов сплошная 1
13 40.4832.100 Chwytak do płytek Holder for plates Держатель для пластин 1
14 40.4833 Miarka głębokości otworu Depth gauge Измеритель глубины 1
15 40.4834 Miarka rozmiaru płytki Proportions Шаблон размера пластин 1
16 40.4836 Prowadnica do wiertła C -sztywna Drill guide C - fixed angle Направитель сверла C - жесткий
17 40.4838.500  Statyw Stand Ящик-штатив 1

 40�4820�500

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., POLSKA
tel. +48 85 713-13-20 ÷ 25 fax +48 85 713-13-19 e-mail: chm@chm.eu

INSTRUMENTARIUM

III. INSTRUMENTARIUM
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14.  Miarka głębokości otworu 
Depth gauge 
Измеритель глубины 
[40.4833.000]

13.  Chwytak do płytek 
Holder for plates 
Держатель для пластин 
[40.4832.100]

15.  Miarka rozmiaru płytki 
Proportions 
Шаблон размера 
[40.4834.000]

17.  Statyw 
Stand 
Ящик-штатив 
[40.4838.500]

12.  Wkrętak do wkrętów szyjnych lity 
Screwdriver for cervical screws solid 
Oтвертка шейная для винтов сплошная 
[40.5286.000]

16.  Prowadnica do wiertła C - wielokątna 
C Drill guide - variable angle 
Направитель сверла C - угловой переменный 
[40.4825.000]

11.  Wkrętak sześciokątny z chwytakiem S 2,5 
Hexagonal screwdriver with holder S 2.5 
Отвертка шестигранная с держателем S 2,5 
[40.0330]

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., POLSKA
tel. +48 85 713-13-20 ÷ 25 fax +48 85 713-13-19 e-mail: chm@chm.eu

INSTRUMENTARIUM
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DOSTĘP OPERACYJNY

IV. DOSTĘP OPERACYJNY

Dostęp przedni do kręgosłupa szyjnego 
Do realizacji osteosyntezy płytkowej kręgosłupa szyjnego, stosowany jest dostęp przedni, pozwalający na wyeksponowanie trzonów 
kręgów od C3 do Th1. 

Ułożenie pacjenta
Pacjenta układa się w pozycji leżącej na plecach, z niewielką poduszeczką pomiędzy łopatkami w celu zapewnienia pozycji wy-
prostnej szyi. Głowę pacjenta kieruje się w przeciwną stronę do planowanego miejsca cięcia skórnego w celu dostępu do tej strony 
szyi. Podczas układania pacjenta, można założyć pętlę wyciągową. W przypadkach koniecznych zakłada się klamrę wyciągu bez-
pośredniego za czaszkę co może być przydatne w późniejszym etapie operacji, gdy zaistnieje potrzeba zastosowania rozciągania 
kręgosłupa szyjnego.

Wskazane jest nachylenie stołu operacyjnego do około 30° (pozycja Trendelenburga) w celu zapobieżenia krwawieniu żylnemu oraz 
w celu zapewnienia najlepszego dostępu do szyi. Przewidziany do leczenia poziom potwierdzany jest śródoperacyjnie za pomocą 
toru wizyjnego. Cięcia skórnego dokonuje się w kierunku poprzecznym, z uwagi na lepsze efekty kosmetyczne – blizna miesza się 
z naturalnymi bruzdami naskórnymi. Preferowany jest dostęp lewostronny ze względu na mniejsze ryzyko przypadkowego uszko-
dzenia nerwu krtaniowego wstecznego. Cięcie powinno rozciągać się skośnie od linii pośrodkowej do tylnego brzegu mięśnia most-
kowo-obojczykowo-sutkowego.

Po osiągnięciu przedniej powierzchni kręgosłupa można założyć refraktor automatyczny. Należy zachować ostrożność aby szpatuł-
ki retraktora nie uszkodziły przełyku i pęczka naczyniowo-nerwowego szyi. Poszerzenie dostępu można prowadzić mając pewność 
i odpowiednie zabezpieczenie nerwów krtaniowych wstecznych, tchawicy i przełyku.

Po wykonaniu radiogramu bocznego, można zidentyfikować dokładnie operowany poziom, po czym przeprowadza się discectomię 
i resekcję osteofitów. Usunięcie osteofitów jest niezbędne dla prawidłowego założenia płytki zespalającej. 

mailto://chm@chm.pl
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1

2

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., POLSKA
tel. +48 85 713-13-20 ÷ 25 fax +48 85 713-13-19 e-mail: chm@chm.eu

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Po dokonaniu doboru odpowiedniego rozmiaru płytki, należy 
sprawdzić, czy fabryczne wstępne wygięcie płytki pasuje do krzy-
wizny anatomicznej kręgosłupa. 
W przypadku stwierdzenia potrzeby zwiększenia wygięcia, 
czynności tej należy dokonać za pomocą wyginaka do płytek 
[40.4830.000].

●  Wielokrotne przeginanie może spowodować osłabie-
nie mechaniczne lub zniszczenie implantu.

●  Płytkę doginać należy pomiędzy otworami, służącymi 
do wprowadzania wkrętów.

 Umieszczenie płytki. Zabezpieczenie przy użyciu 
wkrętów pozycjonujących.

Przy użyciu chwytaka [40.4832.100] płytkę umieszcza w żąda-
nej pozycji, opierając ją na powierzchniach trzonów kręgowych.

2

Zmniejszenie wygięcia lordycznegoPowiększenie wygięcia lordycznego

V. TECHNIKA OPERACYJNA

 Dobór płytki

Przed rozpoczęciem zabiegu implantacji płytki i wykonaniu dekompresji kręgów, przy 
użyciu miarki rozmiaru [40.4834.000] określa się rozmiar przeszczepu międzykręgowe-
go bądź protezy kręgu, po czym dokonuje się jego wprowadzenia. Następnie tą samą 
miarka określa się właściwy rozmiar płytki przeznaczonej do zaimplantowania.

1

mailto://chm@chm.pl
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40�4825�00040�4836�000

±10°

ChM Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., POLSKA
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Prowadnica [40.4825.000] przeznaczona 
jest do przygotowania otworów dla wkrę-
tów wielokątnych, natomiast prowadnica 
[40.4836.000] dla wkrętów sztywnych.

 Przebicie warstwy korowej.

Przebicia warstwy korowej moż-
na dokonać posługując się troka-
rem [40.4821.000], który wprowadza 
się poprzez tuleję prowadnicy wiertła 
[40.4825.000] lub [40.4836.000].
Zaokrąglony koniec tulei prowadnicy do 
wiertła wprowadza się do otworu, okre-
ślając w ten sposób trajektorię otworu. 
Prowadnica [40.4836.000] ustawia się w 
osi otworu płytki, natomiast prowadnicę 
[40.4825.000] należy odchylić kątowo do 
żądanej pozycji. 
Przebicie warstwy korowej kręgu nastę-
puje po dopchnięciu trokara do oporu, na 
głębokość ok. 5mm.

3

W celu zachowania wymaganej pozycji względem trzonów kręgo-
wych, płytkę ustala się poprzez przytwierdzenie jej jednym lub dwo-
ma wkrętami pozycjonującymi [40.4826.125].
Wprowadzenia wkrętów pozycjonujących dokonuje się przy użyciu 
wkrętaka z chwytakiem S2,5 [40.0330.000], po czym potwierdza się 
ich usytuowanie za pomocą toru wizyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że trajektoria wprowadzenia 
wkrętu pozycjonującego wymusi późniejszą trajektorię 
wkrętu blokującego.

mailto://chm@chm.pl
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

 Wiercenie otworów.

W razie konieczności wykonania otworów pod wkręty blokujące, 
należy posłużyć się wiertłem z ogranicznikiem [40.4831.0xx].
Bazując na zdjęciach RTG dobiera się wiertło odpowiedniej dłu-
gości (rozmiar wierteł odpowiada długościom wkrętów blokują-
cych). Następnie w wybranym otworze, przewidzianym do wpro-
wadzenia wkrętu blokującego, umieszcza się zaokrąglony koniec 
tulei prowadnicy do wiertła [40.4825.000] lub  [40.4836.000], po 
czym, pod kontrolą RTG, dokonuje się wiercenia otworu do uzy-
skania oporu ogranicznika.
Poprawność wykonania otworu potwierdza się badaniem obra-
zowym.

Czynność wiercenia otworu kontrolować przy pomocy 
toru wizyjnego RTG.

Trokar [40.4821.000] oraz wiertła [40.4831.0xx] muszą 
być używane wyłącznie za pośrednictwem prowadnicy 
wiertła [40.4825.000] lub [40.4836.000].

4

 Dobór i wprowadzenie wkrętów.

W przypadku potrzeby zweryfikowania głębokości wykonanego 
otworu, można posłużyć się miarką [40.4833.000]. Końcówkę 
pomiarową wsuwa się w otwór do oporu i odczytuje ze skali jego 
głębokość. Na podstawie pomiaru można dobrać długość wkrętu 
blokującego.
Wartość wskazania na podziałce miarki odpowiada długości 
wkrętu blokującego.

5
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Po usunięciu wkrętu tymczasowego wkręca się pozostałe wkręty 
blokujące, mocując płytkę.

Na grocie wkrętaka krzyżakowego [40.5286.000] osadza się łeb 
wkrętu blokującego, po czym zabezpiecza się poprzez zsunięcie 
tuleji chwytaka. Następnie, tak zamocowany wkręt  wprowadza 
się w wykonany otwór i wkręca dociskając płytkę. W końcowej 
fazie dokręcania powinien być wyczuwalny charakterystyczny 
„klik” oznaczający zadziałanie zintegrowanego z płytką mecha-
nizmu zabezpieczającego.

mailto://chm@chm.pl
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

 Mocowanie przeszczepu kostnego.

W razie potrzeby zamocowania przeszczepu kostnego (umiesz-
czonego w przestrzeni międzykręgowej), możliwe jest dodatkowe 
wykorzystanie wkrętów [3.1291.xxx], które wprowadza się przez 
podłużne otwory płytki przy użyciu wkrętaka S2,5 [40.0330.000].

7

 Wykręcanie wkrętów.

W przypadku konieczności rewizyjnego usunięcia płytki, w gniaz-
do wkrętu wprowadza się grot wkrętaka [40.4828.000] i mocuje 
się przez dokręcenie pokrętła A. 
Następnie tuleję wkrętaka B zsuwa się pokręcając zgodnie z kie-
runkiem ruchu wskazówek zegara, tak by stożek tulei zagłę-
biając się w otwór płytki rozparł sprężysty pierścień zabezpie-
czający. Tulejkę zsuwa się aż do oporu (oparcia się czoła tulei 
o powierzchnię wkrętu), po czym wykręca wkręt blokujący.

6

pokrętło A

tuleja
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NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Narzędzia produkowane przez ChM Sp. z o.o. mogą być wykonane ze stali, stopów aluminium oraz tworzyw sztucznych stosowanych w me-
dycynie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Każdy instrument medyczny jest narażony na wystąpienie korozji, plam oraz uszkodzeń, 
jeżeli nie będzie traktowany z należytą starannością i poniższymi zaleceniami.

1. Materiały
Narzędzia produkowane są ze stali odpornych na korozję. Ze względu na wysoką zawartość chromu stale nierdzewne mają wytworzoną na 
powierzchni ochronną warstwę, tzw. pasywną, która chroni instrument przed korozją.
Narzędzia produkowane z aluminium to głównie palety, statywy i kuwety oraz niektóre części instrumentów takie jak rękojeści narzędzi 
np. wkrętaków, szydeł, kluczy, itp. Aluminium poprzez elektrochemiczną obróbkę powierzchni wytwarza odporną powłokę tlenkową, która 
może być barwiona lub mieć barwę naturalną (barwa srebrzystoszara). Wyroby wykonane z aluminium z obrobioną powierzchnią wykazuje 
dobrą odporność na korozję, jednak unikać należy kontaktu z silnie alkalicznymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi oraz roztworami, 
zawierającymi jod lub pewne sole metali, gdyż w tych warunkach dochodzi do ingerencji chemicznej na obrobionej powierzchni aluminiowej.
Tworzywa sztuczne stosowane na narzędzia ChM to głównie POM-C (Kopolimer polioksymetylenowy), PEEK (Polieteroeteroketon) i teflon 
(PTFE). W/w tworzywa można procesować (tj.: czyścić, myć, sterylizować) w temperaturach nie wyższych niż 140°C i są one stabilne w wod-
nych roztworach środków myjąco-dezynfekujących o wartościach pH od 4 do 9,5.

Jeżeli nie można stwierdzić, z jakiego materiału wykonany jest dane narzędzie, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ChM.

2. Dezynfekcja i czyszczenie
Efektywne czyszczenie jest skomplikowaną procedurą uzależnioną od następujących czynników: jakość wody, jakość i typ użytego detergen-
tu, techniki mycia (ręczne/maszynowe), odpowiedniego spłukania i suszenia, odpowiedniego przygotowania instrumentu, czasu, temperatu-
ry. Należy również przestrzegać wewnętrznych procedur sterylizatorni jak i zaleceń producentów środków czyszczących i dezynfekujących, 
a także automatów myjących i sterylizujących.

Należy zapoznać się i postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez producentów środków 
stosowanych przy dezynfekcji oraz czyszczeniu wyrobów.

1.  Przed pierwszym użyciem należy wyrób dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środków myjąco-dezynfekujących standardowo 
zalecanych przez ich producentów. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez producentów takich środ-
ków. Zaleca się stosowanie wodnych roztworów środków myjąco - dezynfekujących o pH neutralnym.

2.  Po użyciu wyrób należy niezwłocznie poddać moczeniu co najmniej przez 10 minut w wodnym roztworze detergentu enzymatycznego 
o wartości pH neutralnym (o właściwościach dezynfekujących) standardowo stosowanego dla narzędzi medycznych wielokrotnego użytku 
(nie należy dopuszczać do zaschnięcia wszelkich pozostałości organicznych znajdujących się na wyrobie). Należy postępować zgodnie 
z instrukcją podaną przez producenta danego detergentu enzymatycznego.

3.  Dokładnie wyszorować / oczyścić powierzchnie oraz szczeliny wyrobu przy pomocy miękkiej tkaniny, niepozostawiającej nitek lub szczotek 
wykonanych z tworzyw sztucznych (zalecane są szczotki nylonowe). Zabrania się stosowania szczotek metalowych i wykonanych z włosia 
oraz materiałów, które mogłyby spowodować chemiczną lub fizyczną korozję.

4.  Następnie dokładnie wypłukać instrument pod ciepłą bieżącą wodą, zwracając szczególną uwagę na dokładne wypłukanie szczelin. Podczas 
takiego płukania użyć szczotek czyszczących (nylonowych), którymi należy wykonywać wielokrotne ruchy posuwisto-zwrotne na powierzchni 
wyrobu. W celu uniknięcia powstawania plam wodnych zalecane jest płukanie w wodzie zdemineralizowanej. Stosowanie wody zdemineralizo-
wanej pozwoli na uniknięcie korozji wywoływanej przez chlorki, znajdujące się w zwykłej wodzie, a także uniknięcie powstawania plam na po-
wierzchni np. anodowanej aluminium i przyczyni się do stabilizacji powierzchni anodowanej mytych wyrobów aluminiowych. W trakcie płukania 
usuwa się ręcznie pozostałości ewentualnie przylegających do instrumentów zabrudzeń.

5.  Wzrokowo skontrolować całą powierzchnie wyrobu celem upewnienia się, że usunięto wszystkie zanieczyszczenia.

Jeśli nadal obecne są pozostałości tkanek ludzkich, zanieczyszczenia lub pył, należy powtórzyć proces czyszczenia.

6.  Następnie taki wyrób poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze (w środkach myjąco-dezynfekujących odpowiednich dla mycia 
narzędzi i instrumentów medycznych wielokrotnego użytku).

Mycie w myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnątrzszpitalnymi procedurami postępowania oraz zaleceniami 
producenta danego urządzenia myjąco-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją stosowania danego środka myjąco-dezynfe-
kującego opracowaną przez jego producenta.

3. Sterylizacja
Każdorazowo przed sterylizacją i użyciem wyrobu, należy poddać go kontroli: wyrób powinien być sprawny, bez toksycznych związków jako 
pozostałości procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, odłamania, zgięcia, łuszczenie). Należy 
pamiętać, że sterylizacja nie zastępuje czyszczenia!

Wyroby wykonane z tworzyw sztucznych (PEEK, PTFE, POM-C) mogą być sterylizowane każdą inną dostępną zwalidowaną w da-
nym ośrodku metodą sterylizacji, gdzie temperatura sterylizacji nie jest wyższa niż 140°C.

Sterylizację narzędzi chirurgicznych należy przeprowadzić przy użyciu urządzeń i w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami. 
Narzędzie powinno być sterylizowane w sterylizatorach parowych, w których czynnikiem sterylizującym jest para wodna. Zalecane parame-
try sterylizacji parowej: temperatura min. 134°C, ciśnienie 2 atmosfery.

Należy bezwzględnie przestrzegać powyższych parametrów sterylizacji.

Dopuszcza się sterylizację wyrobów metodami zwalidowanymi, stosowanymi przez sterylizatornie. Trwałość i wytrzymałość narzędzi zależy 
w dużym stopniu od sposobu ich użytkowania. Ostrożne, staranne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie chroni wyrób przed uszkodzeniami 
i wydłuża jego żywotność.
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 4 Śródszpikowa osteosynteza kości ramiennej
 7 Śródszpikowa osteosynteza kości przedramienia i strzałkowej
 8 Dynamiczny stabilizator biodrowy (DSB) i kłykciowy (DSK)
 9 Stabilizator kręgosłupa BIALSTAB
 10 Stabilizator zewnętrzny
 11 Instrukcja protez kręgowych i międzykręgowych
 15 Ustawiak kątowy piszczelowy i udowy
 17 Gwóźdź teleskopowy udowy i piszczelowy
 18 Rekonstrukcja wiązadeł kolana ACL
 19 Przeszczepianie bloczków kostnych
 20 Endoproteza głowy kości promieniowej KPS
 21 Otwarta osteotomia klinowa
 22 Płytki blokowane 5,0; 7,0
 23 Śródszpikowa osteosynteza kości udowej (metoda wsteczna) 40.3660
 24 Śródszpikowa osteosynteza kości udowej 40.5090
 25 Śródszpikowa osteosynteza kości piszczelowej 40.5370.500
 27 Śródszpikowa osteosynteza kości piszczelowej (metoda wsteczna)
 28 Śródszpikowa osteosynteza kości udowej gwoźdźmi krętarzowymi ChFN 40.5520
 29 Płytki szyjne
 30 Płytka ramienna bliższa
 31 Płytka udowa blokowana
 32 4,0 ChLP Płytki do dalszej części kości promieniowej
 34 Śródszpikowa osteosynteza kości udowej gwoźdźmi anatomicznymi 40.5500
 35 Stabilizacja kręgosłupa
 36 Usuwanie wkrętów ChLP
 37 Stabilizacja obszaru spojenia łonowego
 38 Śródszpikowa osteosynteza kości piszczelowej gwoźdźmi CHARFIX2
 39 System IDS
 40 Klatki międzykręgowe BS PEEK CAGE
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