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WSTĘP

i. WSTĘP

i.1. WProWadzenIe

Międzyżebrowy stabilizator dystrakcyjny to system metalowych belek/prętów wygiętych w celu dopasowania do klatki piersiowej 
i kręgosłupa.Jest stosowany do leczenia pierwotnego zespołu niewydolności klatki piersiowej (ang.TIS – Thoracic Insufficiency 
Syndrome) u młodych, niedojrzałych szkieletowo pacjentów. Stabilizator może być wydłużany, podążając za wzrostem dziecka, sta-
bilizując i rozszerzając mechanicznie klatkę piersiową w celu poprawy wydolności oddechowej i umożliwienia wzrostu płuc.

Użycie systemu IDS pozwala na:
• powiekszenie objętości klatki piersiowej,
• korekcję skoliozy,
• poprawienie funkcji klatki piersiowej,
• uniknięcie procedur leczenia hamujących wzrost,
• przywrócenie lub poprawę symetrii klatki piersiowej,
• prawidłowy rozwój płuc.

i.2. WSkazanIa

Wskazania do użycia systemu IDS:
• postępująca, wrodzona skolioza piersiowa ze zrośniętymi, wklęsłymi żebrami,
• klatka piersiowa cepowata z postępującą, wrodzoną skoliozą piersiową,
• postępująca idiopatyczna lub neurogenna skolioza piersiowa,
• zespoły hipoplastyczne, w tym:

 - zespól Jarcho-Levina,
 - zespół Jeunego,
 - achondrioplazja,
 - zespół Ellisa-van Crevelda,

• nabyte defekty ściany klatki piersiowej:
 - resekcja guza klatki piersiowej,
 - klatka piersiowa cepowata pochodzenia urazowego,
 - chirurgiczne rozdzielenie bliźniąt zrośniętych.

i.3. PrzecIWWSkazanIa

Stabilizatora IDS nie należy używać w przypadkach:
• niewystarczającej wytrzymałości kości (żeber, kręgosłupa) dla stabilnego zamocowania implantów,
• braku bliższych i dalszych żeber do zamocowania implantu,
• braku funkcji przepony,
• niewystarczającego pokrycie tkankowe w miejscu zabiegu,
• wieku po osiągnięciu dojrzałości szkieletowej,
• wieku poniżej sześciu miesięcy,
• alergii na składniki stopowe materiału z którego wykonane zostały implanty,
• alergii kręgosłupa i/lub miejsca zabiegu operacyjnego.

i.4. oSTrzeżenIa i środkI oSTrożnoścI

Pacjenci z wszczepionym stabilizatorem IDS nie powinni być gorsetowani. System IDS zaprojektowano tak, by nie utrudniał wzrostu 
klatki piersiowej. Ograniczająca natura gorsetu może zniwelować terapeutyczne działanie i potencjalne korzyści dla pacjenta

Pacjenci mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia ran i obszarów skóry pokrywającej implanty przed przypadkowymi obtarcia-
mi lub uderzeniami. 

U pacjentów z rozpoznanym rozszczepem kręgosłupa ranę należy zaopatrzyć w opatrunek zamknięty (okluzyjny)�
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L

L
S

belka przesuwna   r220 

belka stała   r220

rozmiar   l [mm ] nr katalogowy   

1 34 3.6000.701
3 44 3.6000.703
5 54 3.6000.705
7 64 3.6000.707
9 74 3.6000.709
11 84 3.6000.711
13 94 3.6000.713
15 103 3.6000.715
17 113 3.6000.717
19 123 3.6000.719

rozmiar   l [mm ] nr katalogowy   

3 184 3.6000.803

5 194 3.6000.805

7 201 3.6000.807

9 213 3.6000.809

11 223 3.6000.811

13 232 3.6000.813

15 241 3.6000.815

17 250 3.6000.817

Hak biodrowy   

S [mm ] nr katalogowy   

8 3.6003.008

10 3�6003�010

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

IMPLANTY

ii. oPIS SYSTeMU IdS

Wszystkie elementy systemu IDS wykonane są ze stopu tytanu Ti6Al4V charakteryzującego się wysoką biokompatybilnością oraz 
wytrzymałością mechaniczną. 

ii.1. WYkaz IMPlanTóW
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L

α

H

łuk domykający   

H [mm ] nr katalogowy   

12 3.6002.412

18 3.6002.418

zapinka   

nr katalogowy   

3.6002.100

klamra przesuwna   r220

klamra stała   r220 

rozmiar   l [mm ] nr katalogowy   

1 34 3.6000.401

3 44 3.6000.403

5 54 3.6000.405

7 63 3.6000.407

9 73 3.6000.409

11 82 3.6000.411

13 91 3.6000.413

15 101 3.6000.415

17 109 3.6000.417

α nr katalogowy   

0° 3�6000�100

25° 3.6000.125

45° 3.6000.145

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

IMPLANTY
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IMPLANTY

Haki kręgosłupowe   
Rozmiar   

Mały   
Standardowy   

duży   

Haki kręgosłupowe   

Mały   Standardowy   duży   
Hak laminarny   

3�6011�101 3�6011�103 3.6011.109

Hak laminarny wąskie ostrze   

3.6011.102 3.6011.104 3.6011.118

Hak laminarny wydłużony   

3�6011�110* 3.6011.105 3�6011�111*

Hak laminarny odsadzony   

3.6011.112 –  prawy   *
3�6011�113 –  lewy   *

3�6011�106 –  prawy   
3.6011.107 –  lewy   

3.6011.114 –  prawy   *
3.6011.115 –  lewy   *

Hak laminarny odgięte ostrze   

3�6011�116* 3.6011.108 3.6011.117*

Hak laminarny piersiowy   

3�6010�101 

* dodatkowo dostępne  

Wkręt blokujący   

Nr Katalogowy   

3.3283.006
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Paleta na implanty IDS   

nr katalogowy   

40.5578.000

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

IMPLANTY

Haki kręgosłupowe   

Mały   Standardowy   duży   
Hak laminarny piersiowy wąskie ostrze   

3.6010.102 

Hak laminarny piersiowy odsadzony   

3�6010�103 – małe odsa-
dzenie, prawy   
3.6010.104 – małe odsa-
dzenie, lewy   

3.6010.105 – duże odsa-
dzenie, prawy   
3�6010�106 – duże odsa-
dzenie, lewy   

* dodatkowo dostępne   
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1
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3
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IMPLANTY

ii.2. konfIgUracje

Konfi guracja żebro - żebro [1]
Konfi guracja żebro - krąg lędźwiowy [2]

Konfi guracja żebro - kość biodrowa [3]
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lp.   nr katalogowy   nazwa   Szt.   

1 40.5265.100 Wkrętak T30   1
2 40.5255.000 Wyginak do pręta 6,0 lewy   1
3 40.5256.000 Wyginak do pręta 6,0 prawy   1
4 40.5285.000 Wyginak do pręta regulowany   1
5 40.5244.000 Wkrętak sześciokarbowy T15   1
6 40.5259.000 Grot T30   1
7 40.5270.120 Klucz dynamometryczny   1
8 40.5277.000 Chwytak do haków   1
9 40.5289.000 Impaktor do haków   1
10 40.5583.000 Kleszcze   1
11 40.5582.000 Dystraktor korekcyjny   1
12 40.5290.000 Preparator do haków laminarnych   2
13 40.5584.000 Preparator żebrowy   1
14 40.5586.000 Wybijak zapinki   1
15 40.5587.100 Szczypce trzymacze   1
16 40.5588.000 Ustalacz tymczasowy   2
17 40.5585.000 Dystraktor belki   1
18 40.5596.000 Trokar   1
19 40.5597.000 Tuleja prowadząca   1
20 40.0287.000 Młotek 165g × 22mm   1
21 40.5577.100 Statyw na instrumentarium IDS CHARSPINE   1
22 40.5577.200 Statyw na instrumentarium IDS CHARSPINE   1
23 12.0750.102 Kontener z litym dnem   1
24 12.0750.200 Pokrywa aluminiowa perforowana   1

 40.5576.000

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

INSTRUMENTARIUM

iii. InSTrUMenTarIUM

1.  Wkrętak T30 [40.5265.100]

Wkrętak T30 służy do wprowadzania wkrętu dociskowego w hak laminarny lub śrubę 
przeznasadową.

2-3.  Wyginak do pręta 6,0 lewy / prawy [40.5255.000] / [40.5256.000]

Wyginaki mogą posłużyć do ostatecznej korekcji wygięcia pręta in situ.

4.  Wyginak do pręta regulowany [40.5285.000]

Wyginak regulowany służy do doginania pręta do żądanego kształtu.

5.  Wkrętak sześciokarbowy T15 [40.5244.000]

Wkrętak sześciokarbowy T15 służy do wprowadzenia wkrętu w hak biodrowy.

6.  Grot T30 [40.5259.000]

grot T30 wraz z kluczem dynamometrycznym służą do fi nalnego dokręcenia wkrętu do-
ciskowego.

7.  Klucz dynamometryczny [40.5270.120]

klucz dynamometryczny wraz z grotem T30 służą do fi nalnego dokręcenia wkrętu do-
ciskowego.

8.  Chwytak do haków [40.5277.000]

chwytak do haków jest używany do wprowadzenia 
haków kregosłupowych.

9.  Impaktor do haków [40.5289.000]

Impaktor do haków może posłużyć do dobicia haka kręgosłupowego na żądaną pozycję.

ChM Inter-rib Distraction Stabilizer
IDS



12
ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA

tel. +48 85 713-13-20 ÷ 25 fax +48 85 713-13-19 e-mail: chm@chm.eu

INSTRUMENTARIUM

10. Kleszcze [40.5583.000] 

kleszcze służą do wprowadzania i manipulowania elementami stabilizatora.

12.  Preparator do haków laminarny [40.5290.000]

Preparator do haków laminarnych służy do przygotowania miejsca osadzenia haka krę-
gosłupowego.

11.  Dystraktor korekcyjny [40.5582.000]

dystraktor korekcyjny służy do dystrakcji elementów stabilizatora (w szczególności pod-
czas reoperacji korekcyjnych).

15.  Szczypce trzymacze [40.5587.100]

Szczypce trzymacze służą do manipulacji i wprowadzania łuku domykającego.

13. Preparator żebrowy [40.5584.000]

Preparator żebrowy służy do oddzielenia tkanek okołożebrowych od żebra.

14. Wybijak zapinki [40.5586.000]

Wybijak zapinki służy do usuwania zapinek.

16. Ustalacz tymczasowy [40.5588.000]

Ustalacz tymczasowy pozwala na tymczasowe zablokowanie elementów stabilizatora.

17. Dystraktor belki [40.5585.000]

dystraktor belki służy do dystrakcji elementów stabilizatora podczas implantacji.

18. Trokar [40.5596.000]

Trokar służy do preparacji otworu w kości miednicy pod wkręt haka biodrowego.

19. Tuleja prowadząca [40.5597.000]

Tuleja prowadząca jest mocowana na haku biodrowym. Służy do precyzyjnego prowa-
dzenia trokara.

20. Młotek 165g × 22mm [40.0287.000]

Młotek jest używany do zatrzaśnięcia zapinki.
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TECHNIKA OPERACYJNA

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

iV. TecHnIka oPeracYjna

iV.1. UłożenIe PacjenTa

Ułożyć pacjenta w pozycji bocznej (ułożenie podobne jak w stan-
dardowej torakotomii)� W celu ochrony splotu ramiennego przed 
uszkodzeniem nie unosić ramienia powyżej 90°.

iV.2. doSTĘP oPeracYjnY

Wykonać nacięcie w kształcie litery J nie uszkadzając okostnej 
otaczającej żebra. Odchylić płat skóry. Kontynuować cięcie, od-
ciągając mięśnie przykręgosłupowe przyśrodkowo do wyrostków 
poprzecznych. Delikatnie podnieść łopatki uwidaczniając środ-
kowy i tylny mięsień pochyły. 
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iV.3.2.

iV.3.1.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.3. IMPlanTacja w odcInkU WYżSzYM

iV.3.1. Wybór i przygotowanie miejsca implantacji

Określić które żebro zostanie użyte jako górny punkt zamocowa-
nia implantu. Oznaczyć miejsce.

Wykonać zdjęcie rentgenowskie potwierdzające wybór 
miejsca podparcia.

UWaga: 
nie używać pierwszego żebra jako punktu podparcia 
z uwagi na możliwość ucisku implantu w splot barkowy.

Wykonać centymetrowe nacięcie mięśni międzyżebrowych poni-
żej i powyżej szyjki żebra wybranego jako punkt podparcia. 

Użyć preparatora żebrowego [40.5584.000] w celu przygotowa-
nia miejsca na wprowadzenie klamry stałej i łuku domykającego. 

iV.3.2. Wprowadzanie klamry stałej

Za pomocą kleszczy [40.5583] wprowadzić klamrę stałą pomię-
dzy żebro a okostną poprzez nacięcie wykonane poniżej żebra. 
Rotując klamrą oprzeć jej kolce o żebro.



15

iV.3.3.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.3.3. Wprowadzenie łuku domykającego

Rozmiar łuku domykającego dobrać w oparciu o anatomiczną budowę pacjenta oraz liczbę żeber, które zostaną spięte (jedno lub 
dwa)�

Używając szczypiec trzymaczy [40.5587.100] wprowadzić łuk 
pomiędzy żebro a okostną poprzez nacięcie wykonane powyżej 
żebra.

Koniec łuku domykającego wprowadzić w gniazdo klamry stałej.
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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.

iV.3.4. Wprowadzanie zapinki

Łączenie poszczególnych elementów systemu IDS odbywa się za pomocą zapinki.
Do wprowadzania zapinki służy Wybijak zapinki [40.5586]�

4   Zapinkę osadzoną w chwytaku wybijaka wprowadzić możli-
wie prostopadle w otwory zatrzaskowe implantów.

5   Naciskając na górną rękojeść zablokować zapinkę na im-
plancie (słyszalne kliknięcie)� W razie konieczności, pra-
widłowe osadzenie zapinki potwierdzić lekkim uderzeniem 
młotka [40.0287] w rękojeść narzędzia.

UWaga: 
Przed zatrzaśnięciem zapinki sprawdzić wzajemne po-
łożenie otworów w łączonych elementach. Przesunięcie 
otworów może prowadzić do uszkodzenia zapinki pod-
czas jej wprowadzania.

zapinka jest elementem jednorazowego użytku - po od-
mocowaniu z otworów zatrzaskowych nie może być uży-
ta ponownie!

6   Wcisnąć czerwony przycisk zwalniający blokadę chwytaka 
i usunąć delikatnie wybijak.

UWaga: 
Przed usunięciem narzędzia (po wprowadzeniu zapinki) 
należy bezwzględnie zwolnić mechanizm zatrzaskowy 
chwytaka, poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku. 
zdejmowanie narzędzia z implantu przy zablokowanym 
chwytaku może uszkodzić implanty oraz narzędzie. 
należy unikać gwałtownych szarpnięć podczas posłu-
giwania się narzędziem.

UWaga: 
czerwony przycisk, znajdujący 
się w dolnej rękojeści powinien 
znaleźć się w pozycji wyciśniętej.

1   Czerwony przycisk, znajdujący się 
w dolnej rękojeści, musi być wciśnięty.

2   Zapinkę osadzić w otwartym chwytaku 
narzędzia.

3   Ściskając lekko rękojeści zblokować 
zapinkę w chwytaku.

1

2

3

5

4
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iV.3.5.

iV.4.

l

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.3.5. Połączenie klamry stałej z łukiem domykającym

Używając kleszczy [40.5583] i szczypiec trzymaczy 
[40.5587.100] docisnąć do siebie łuk domykający z klamrą sta-
łą. Oba elementy złączyć zapinką (patrz punkt IV.3.4. instrukcji)�

Przed przygotowaniem miejsc do wprowadzenia implantów na-
leży wykonać torakotomię pomiędzy zrośniętymi żebrami na 
szczycie deformacji klatki piersiowej. Nacięcie powinno prze-
biegać od szczytu wyrostka poprzecznego kręgu do połączenia 
chrzęstno-żebrowego.

iV.4. dobór rozMIarU IMPlanTóW

Dla konfi guracji żebro-żebro, długość belki przesuwnej powinna 
w przybliżeniu odpowiadać odległości L, określonej przedopera-
cyjnie (na podstawie zdjęć rentgenowskich)�

W konfi guracji żebro-krąg lub żebro-miednica długość bel-
ki przesuwnej jest zależna od budowy pacjenta determinującej 
potrzebę ukształtowania belki stałej do anatomicznej krzywizny. 
Rozmiar belki stałej powinien odpowiadać rozmiarowi dobranej 
belki przesuwnej.
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iV.5.1.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.5.  WProWadzenIe konfIgUracjI żebro-bIodro 
lUb żebro-krąg

iV.5.1. Wprowadzenie haka laminarnego

Wykonać czterocentymetrowe nacięcie wzdłuż kręgosłupa od 
strony wklęsłej łuku skrzywienia w odcinku lędźwiowym w miej-
scu wybranym przedoperacyjnie jako niższy punkt umocowania 
implantów. Delikatnie odsunąć mięśnie przykręgosłupowe, uwa-
żając na powierzchnie stawowe.
Usunąć więzadło żółte i wykonać ograniczoną laminektomię 
w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia ostrza haka w ka-
nale kręgowym. 

Przygotować miejsce osadzenia haka za pomocą preparatora do 
haków laminarnych [40.5290.000]�

Założyć hak na chwytak do haków [40.5277.000]� 

Osadzić hak w przygotowanym oknie w łuku kręgowym.



19

iV.5.2.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.5.2. Wprowadzenie haka biodrowego

Wykonać czterocentymetrowe nacięcie pomiędzy tylną a środ-
kową częścią talerza biodrowego środkiem przebiegające nad 
grzebieniem biodrowym.

Określić rozmiar haka biodrowego w zależności od budowy tale-
rza biodrowego (jego grubości)�

Za pomocą kleszczy [40.5583.000], poprzez wykonany kanał, 
wprowadzić hak biodrowy. Hak osadzić na grzebieniu biodro-
wym w przedoperacyjnie określonym miejscu implantacji.

UWaga: 
Wykonanie otworu i wprowadzenie wkrętu ustalające-
go wykonać po uprzednim połączeniu haka biodrowego 
z belką stałą (patrz punkt IV.5.6. instrukcji).

W tuleję prowadzącą [40.5597] umieszczoną w otworze bloko-
wanym haka biodrowego wprowadzić trokar [40.5596]�

Dociskając hak biodrowy do talerza biodrowego, ruchami rota-
cyjnymi zagłębić trokar w kości na głębokość odpowiadającą 
rozmiarowi haka.

Po uprzednim usunięciu tulei prowadzącej, za pomocą wkrętaka 
T15 [40.5244.000] wprowadzić wkręt ustalający.
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iV.5.4.

iV.5.5.

iV.5.3.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.5.3. kształtowanie i przycinanie belki stałej

Kształtowanie części walcowej belki stałej wykonać za pomocą 
wyginaków in situ [40.5255] i [40.5256] lub wyginaka regulowa-
nego [40.5285]�

UWaga: 
jedynym elementem systemu dopuszczonym do gięcia 
jest część walcowa belki stałej. doginanie części T bel-
ki stałej lub współpracującej z nią belki przesuwnej jest 
zabronione.

w przypadku zastosowania konfi guracji żebro-biodro 
nie wyginać ostatnich 16 mm części walcowej belki sta-
łej na której zostanie osadzony hak biodrowy.

Przycinanie belki stałej wykonać wyłącznie w części walcowej za 
pomocą np.: Nożyc gilotynowych do pręta [40.5288]�

UWaga: 
Podczas przycinania należy pozostawić min. 16mm 
części walcowej belki dla osadzenia haka biodrowego 
(konfi guracja żebro-biodro) bądź laminarnego (konfi gura-
cja żebro-krąg). 
zabrania się przycinania implantów do tego nie prze-
widzianych. jedynym elementem systemu dopuszczo-
nym do cięcia jest część walcowa belki stałej. 

UWaga: 
nożyce gilotynowe do pręta [40.5288] nie wchodzą 
w skład instrumentarium.

iV.5.4. Połączenie belki stałej z przesuwną

Rozmiar belki stałej powinien odpowiadać wcześniej dobranemu 
rozmiarowi belki przesuwnej (patrz punkt IV.4. instrukcji). Belkę 
stałą wsunąć do oporu w belkę przesuwną. Wprowadzić zapinkę 
(patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w drugi otwór zatrzaskowy w czę-
ści niższej belki przesuwnej.

iV.5.5. Wprowadzanie belki stałej

Belkę stałą wprowadzić walcową częścią w górne nacięcie. 
Drążąc końcem belki w mięśniach przykręgosłupowych wyko-
nać kanał pomiędzy górnym a dolnym miejscem przytwierdzenia 
implantów do układu szkieletowego.
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iV.5.8.

iV.5.7.

iV.5.6.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.5.6. Połączenie belki stałej z hakiem biodrowym

Wprowadzić walcowy koniec belki stałej w otwór haka biodro-
wego. Za pomocą wkrętaka T15 [40.5244.000] dokręcić wkrętki 
blokujące.

iV.5.7. Połączenie belki stałej z hakiem laminarnym

Wprowadzić walcowy koniec belki stałej w nacięcie główki haka 
laminarnego. Za pomocą wkrętaka T30 [40.5265.100] wprowa-
dzić wkręt dociskowy w główkę haka wkręcając go do oporu (nie 
dokręcać wkrętu z nadmierną siłą)� 

UWaga: 
Wkręt dociskowy należy wprowadzać barwioną stroną 
skierowaną ku górze.

OPCJA: Jeśli zachodzi potrzeba wstępnej dystrakcji na pozio-
mie połączenia hak laminarny-belka stała, przed dokręceniem 
kluczem dynamometrycznym wkrętki dociskowej, na części 
walcowej belki stałej (min. 10mm przed hakiem laminarnym) za-
cisnąć kleszcze [40.5583]. Pomiędzy kleszcze a hak biodrowy 
wprowadzić dystraktor [50.5582]. Wykonać dystrakcję o żądaną 
odległość.

Za pomocą klucza dynamometrycznego [40.5270.100] i grotu 
T30 [40.5259] dokręcić wkręt dociskowy.

iV.5.8. Połączenie belki przesuwnej z klamrą stałą

Używając kleszczy [40.5583] wprowadzić koniec klamry stałej 
w belkę przesuwną. Wsunąć do oporu.

Wprowadzić zapinkę (patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w pierwsze 
otwory zatrzaskowe belki przesuwnej w części wyższej.
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iV.6.1.

iV.6.2.

iV.6.3.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.6.  WProWadzanIe konfIgUracjI żebro-żebro

iV.6.1. Wprowadzenie klamry przesuwnej

Przygotowanie miejsca implantacji patrz punkt IV.3.1.

UWaga: 
nie używać 11 i 12 żebra jako punktu dolnego podparcia 
z uwagi na skośne ułożenie żeber. rozmiar klamry prze-
suwnej powinien odpowiadać wcześniej dobranemu 
rozmiarowi belki przesuwnej (patrz punkt IV.4. instrukcji).

Za pomocą kleszczy [40.5583] wprowadzić klamrę przesuwną 
pomiędzy żebro a okostną poprzez nacięcie wykonane powyżej 
żebra. Rotując klamrą oprzeć jej kolce o żebro.

iV.6.2. Wprowadzenie łuku domykającego

Rozmiar łuku domykającego dobrać w oparciu o anatomiczną 
budowę pacjenta oraz liczbę żeber, które zostaną spięte (jedno 
lub dwa)�
Poprzez nacięcie wykonane poniżej żebra, pomiędzy żebro 
a okostną, przy użyciu szczypiec trzymaczy [40.5587.100] wpro-
wadzić łuk domykający.
Koniec łuku domykającego wprowadzić w gniazdo klamry stałej.

iV.6.3.  Połączenie klamry przesuwnej z łukiem domykającym

Używając kleszczy [40.5583] i szczypiec trzymaczy 
[40.5587.100] docisnąć do siebie łuk domykający z klamrą prze-
suwną. Oba elementy złączyć zapinką (patrz punkt IV.3.4. in-
strukcji)�
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iV.6.4.

iV.6.5.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 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.

iV.6.4.   Wprowadzanie belki przesuwnej i połączenie z klamrą prze-
suwną

1   Używając kleszczy [40.5583] wprowadzić koniec klamry 
przesuwnej w belkę przesuwną. Wsunąć do oporu.

2   Wprowadzić zapinkę (patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w pierw-
sze otwory zatrzaskowe belki przesuwnej w części niższej.

iV.6.5.  Połączenie belki przesuwnej z klamrą stałą

Wprowadzić zapinkę (patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w drugie 
otwory zatrzaskowe belki przesuwnej w części niższej. 

Używając kleszczy [40.5583] wprowadzić koniec klamry stałej 
w belkę przesuwną. Wsunąć do oporu.

Wprowadzić zapinkę (patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w pierwsze 
otwory zatrzaskowe belki przesuwnej w części wyższej. 

Jeśli zachodzi potrzeba wstępnej dystrakcji na poziomie połą-
czenia klamra przesuwna-belka przesuwna, przed wprowadze-
niem zapinki, wykonać dystrakcję za pomocą dystraktora korek-
cyjnego [40.5582]. Po wykonaniu dystrakcji o żądany poziom 
wprowadzić zapinkę (patrz punkt IV.3.4. instrukcji) w otwory za-
trzaskowe odpowiadające poziomowi wykonanej dystrakcji.
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INSTRUKCJA STOSOWANIA

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

NON
STERILE    

Narzędzia produkowane przez ChM sp. z o.o. mogą być wykonane ze stali, stopów 
aluminium oraz tworzyw sztucznych stosowanych w medycynie zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami. Każdy instrument medyczny jest narażony na wystąpienie korozji, 
plam oraz uszkodzeń, jeżeli nie będzie traktowany z należytą starannością i poniższy-
mi zaleceniami.
MATERIAŁY

Narzędzia produkowane są ze stali odpornych na korozję. Ze względu na wysoką za-
wartość chromu stale nierdzewne tworzą na powierzchni ochronną warstwę, tzw. pa-
sywną, która chroni instrument przed korozją.

Narzędzia produkowane z aluminium to głównie palety, statywy i kuwety oraz nie-
które części instrumentów takie jak rękojeści narzędzi np. wkrętaków, szydeł, kluczy, 
itp. Aluminium poprzez elektrochemiczną obróbkę powierzchni wytwarza odporną po-
włokę tlenkową, która może być barwiona lub mieć barwę naturalną (barwa srebrzy-
stoszara). Wyroby wykonane z aluminium z obrobioną powierzchnią wykazują dobrą 
odporność na korozję, jednak należy unikać 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 po-
wierzchni aluminiowej.

Tworzywa sztuczne stosowane na narzędzia ChM to głównie POM-C (Kopolimer po-
lioksymetylenowy), PEEK (Polieteroeteroketon) i teflon (PTFE). 

W/w materiały można procesować (tj.: czyścić, myć, sterylizować) w temperaturach 
nie wyższych niż 140°C i są one stabilne w wodnych roztworach środków myjąco-de-
zynfekujących o wartościach pH od 4 do 9,5.
•	Jeżeli nie można stwierdzić, z jakiego materiału wykonany jest dany instrument, należy 

skontaktować się z przedstawicielem firmy ChM.
DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE

Efektywne czyszczenie jest skomplikowaną procedurą uzależnioną od następujących 
czynników: jakość wody, jakość i typ użytego detergentu, techniki mycia (ręczne/maszy-
nowe), odpowiednie spłukanie i suszenie, odpowiednie przygotowanie instrumentu, 
czas, temperatura. 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 zastrzeżenia-

mi podanymi przez producentów środków stosowanych przy dezynfekcji oraz czyszcze-
niu wyrobów.

1. Przed pierwszym użyciem wyrób należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodat-
kiem środków myjąco-dezynfekujących standardowo dedykowanych przez ich pro-
ducentów dla wyrobów medycznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami 
i zastrzeżeniami podanymi przez producentów takich środków. Zaleca się stosowanie 
wodnych roztworów środków myjąco - dezynfekujących o pH neutralnym.

2. Po użyciu, wyrób należy niezwłocznie poddać moczeniu co najmniej przez 10 mi-
nut w wodnym roztworze detergentu enzymatycznego o wartości pH neutralnym 
(o właściwościach dezynfekujących) standardowo stosowanego dla narzędzi medycz-
nych wielokrotnego użytku (nie należy dopuszczać do zaschnięcia wszelkich pozosta-
łości organicznych znajdujących się na wyrobie). Należy postępować zgodnie z in-
strukcją podaną przez producenta danego detergentu enzymatycznego.

3. Dokładnie wyszorować / oczyścić powierzchnie oraz szczeliny wyrobu przy pomo-
cy miękkiej tkaniny, niepozostawiającej nitek lub szczotek wykonanych z tworzyw 
sztucznych (zalecane są szczotki nylonowe). Zabrania się stosowania szczotek meta-
lowych i wykonanych z włosia oraz materiałów, które mogłyby spowodować che-
miczną 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 
zdemineralizowanej pozwoli na uniknięcie korozji wywoływanej przez chlorki, znaj-
dujące się w zwykłej wodzie, a także uniknięcie powstawania plam na powierzchni 
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 powierzchnię wyrobu dla zapewnienia, że usunięto 
wszystkie zanieczyszczenia.
•	Jeśli nadal obecne są pozostałości tkanek ludzkich, zanieczyszczenia lub pył, należy po-

wtórzyć proces czyszczenia.
6. Następnie taki wyrób poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze (w środ-

kach myjąco-dezynfekujących odpowiednich dla mycia narzędzi i instrumentów me-
dycznych wielokrotnego użytku).
•	Mycie w myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnątrz-szpitalnymi 

procedurami postępowania oraz zaleceniami producenta danego urządzenia myjąco-
-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją stosowania danego środka myjąco-de-
zynfekującego opracowaną przez jego producenta.
UwAgA!  Producent nie zaleca stosowania środków konserwujących dla wyrobów chi-

rurgicznych i ortopedycznych.

STERYLIZACJA
Każdorazowo przed sterylizacją i użyciem wyrobu, należy poddać go kontro-

li: 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 danym ośrodku metodą sterylizacji, gdzie tempe-
ratura 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 stery-
lizowane w sterylizatorach parowych, w których czynnikiem sterylizującym jest para 
wodna. Zalecane parametry sterylizacji parowej:  

 - temperatura: 134°C,
 -ciśnienie: 2 atm. powyżej ciśnienia atmosferycznego (nadciśnienie),
 -minimalny czas ekspozycji: 7 min,
 -minimalny czas suszenia: 20 min.

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.

Jeżeli niniejsza instrukcja okaże się niejasna, należy skontaktować się z producentem, 
który zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji. 

Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie interneto-
wej: www.chm.eu
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TECHNIKA OPERACYJNA

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

iV.7. ProcedUra dYSTrakcjI

• Ułożyć pacjenta w pozycji bocznej lub pronacyjnej (twarzą w dół)�
• Określić przybliżoną lokalizację połączenia w części dalszej belki 

przesuwnej za pomocą badania dotykowego lub zdjęcia radiolo-
gicznego z użyciem markera.

• Wykonać wzdłużne lub poprzeczne nacięcie nad zlokalizowanym 
połączeniem.

• Umieścić ustalacz tymczasowy [40.5588] przed belką przesuw-
ną. 

• Usunąć zapinkę za pomocą wybijaka zapinki [40.5586]� W tym 
celu otwarty chwytak narzędzia założyć na zapinkę (czerwony 
przycisk, znajdujący się w dolnej rękojeści musi być wciśnięty)� 
Następnie należy zablokować mechanizm ściskając rękojeści 
i delikatnie szarpnąć, luzując zapinkę.

• W miejsce usuniętej zapinki wprowadzić ustalacz tymczasowy [40.5588]�

• Usunąć ustalacz tymczasowy umieszczony przed belką prze-
suwną.

• Wprowadzić szczypce dystrakcyjne [40.5582]�
• Usunąć ustalacz tymczasowy [40.5588]� 
• Wykonać dystrakcję o pożądany poziom.

jeden poziom dystrakcji = 2,5mm

• Wprowadzić nową zapinkę w otwory zatrzaskowe implantów.
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Do not reuse
Nie używać powtórnie

Не использовать повторно
No reutilizar

Nicht wiederverwenden
Nepoužívejte opakovaně

Do not resterilize
Nie sterylizować ponownie

Не стерилизовать повторно
No reesterilizar

Nicht resterilisieren
Nepoužívejte resterilizaci

Do not use if package is damaged
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

Не используйте при поврежденной упаковке
No utilizar si el envase está dañado

Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt ist
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Sterilized using irradiation
Sterylizowany przez napromieniowanie

Стерилизация облучением
Esterilizado mediante radiación

Sterilisiert durch Bestrahlung
Sterilizovat zářením

Sterilized using ethylene oxide
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Стерилизация окисью этилена

Esterilizado mediante óxido de etileno
Sterilisiert mit Ethylenoxid
Sterilizovat ethylenoxidem

Non-sterile
Niesterylny

Нестерильно
No estéril
Unsteril

Nesterilní

STERILE R STERILE EO NON
STERILE

Catalogue number
Numer katalogowy
Номер по каталогу
Número de catálogo

Katalognummer
Katalogové číslo

Batch code
Kod partii

Код партии
Código de lote

Chargennummer
Číslo šarže

Consult instructions for use
Zajrzyj do instrukcji używania

Смотри инструкцию по применению
Consultar instrucciones de uso

Siehe die Gebrauchsanweisung
Řiďte se návodem k použití

REF LOT

Material
Materiał

Материал
Material
Material
Materiál

Quantity
Ilość

Количество
Cantidad
Menge

Množství

Use by
Użyć do

Срок годности
Fecha de caducidad

Verwenden bis
Použijte do

Mat: Qty:
Caution

Ostrzeżenie
Предупреждение

Advertencia
Vorsicht
Varování

0197

ISO 9001/ ISO 13485

PL

INSTRUKCJA STOSOWANIA

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

NON
STERILE    

Narzędzia produkowane przez ChM sp. z o.o. mogą być wykonane ze stali, stopów 
aluminium oraz tworzyw sztucznych stosowanych w medycynie zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami. Każdy instrument medyczny jest narażony na wystąpienie korozji, 
plam oraz uszkodzeń, jeżeli nie będzie traktowany z należytą starannością i poniższy-
mi zaleceniami.
MATERIAŁY

Narzędzia produkowane są ze stali odpornych na korozję. Ze względu na wysoką za-
wartość chromu stale nierdzewne tworzą na powierzchni ochronną warstwę, tzw. pa-
sywną, która chroni instrument przed korozją.

Narzędzia produkowane z aluminium to głównie palety, statywy i kuwety oraz nie-
które części instrumentów takie jak rękojeści narzędzi np. wkrętaków, szydeł, kluczy, 
itp. Aluminium poprzez elektrochemiczną obróbkę powierzchni wytwarza odporną po-
włokę tlenkową, która może być barwiona lub mieć barwę naturalną (barwa srebrzy-
stoszara). Wyroby wykonane z aluminium z obrobioną powierzchnią wykazują dobrą 
odporność na korozję, jednak należy unikać 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 po-
wierzchni aluminiowej.

Tworzywa sztuczne stosowane na narzędzia ChM to głównie POM-C (Kopolimer po-
lioksymetylenowy), PEEK (Polieteroeteroketon) i teflon (PTFE). 

W/w materiały można procesować (tj.: czyścić, myć, sterylizować) w temperaturach 
nie wyższych niż 140°C i są one stabilne w wodnych roztworach środków myjąco-de-
zynfekujących o wartościach pH od 4 do 9,5.
•	Jeżeli nie można stwierdzić, z jakiego materiału wykonany jest dany instrument, należy 

skontaktować się z przedstawicielem firmy ChM.
DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE

Efektywne czyszczenie jest skomplikowaną procedurą uzależnioną od następujących 
czynników: jakość wody, jakość i typ użytego detergentu, techniki mycia (ręczne/maszy-
nowe), odpowiednie spłukanie i suszenie, odpowiednie przygotowanie instrumentu, 
czas, temperatura. 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 zastrzeżenia-

mi podanymi przez producentów środków stosowanych przy dezynfekcji oraz czyszcze-
niu wyrobów.

1. Przed pierwszym użyciem wyrób należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodat-
kiem środków myjąco-dezynfekujących standardowo dedykowanych przez ich pro-
ducentów dla wyrobów medycznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami 
i zastrzeżeniami podanymi przez producentów takich środków. Zaleca się stosowanie 
wodnych roztworów środków myjąco - dezynfekujących o pH neutralnym.

2. Po użyciu, wyrób należy niezwłocznie poddać moczeniu co najmniej przez 10 mi-
nut w wodnym roztworze detergentu enzymatycznego o wartości pH neutralnym 
(o właściwościach dezynfekujących) standardowo stosowanego dla narzędzi medycz-
nych wielokrotnego użytku (nie należy dopuszczać do zaschnięcia wszelkich pozosta-
łości organicznych znajdujących się na wyrobie). Należy postępować zgodnie z in-
strukcją podaną przez producenta danego detergentu enzymatycznego.

3. Dokładnie wyszorować / oczyścić powierzchnie oraz szczeliny wyrobu przy pomo-
cy miękkiej tkaniny, niepozostawiającej nitek lub szczotek wykonanych z tworzyw 
sztucznych (zalecane są szczotki nylonowe). Zabrania się stosowania szczotek meta-
lowych i wykonanych z włosia oraz materiałów, które mogłyby spowodować che-
miczną 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 
zdemineralizowanej pozwoli na uniknięcie korozji wywoływanej przez chlorki, znaj-
dujące się w zwykłej wodzie, a także uniknięcie powstawania plam na powierzchni 
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 powierzchnię wyrobu dla zapewnienia, że usunięto 
wszystkie zanieczyszczenia.
•	Jeśli nadal obecne są pozostałości tkanek ludzkich, zanieczyszczenia lub pył, należy po-

wtórzyć proces czyszczenia.
6. Następnie taki wyrób poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze (w środ-

kach myjąco-dezynfekujących odpowiednich dla mycia narzędzi i instrumentów me-
dycznych wielokrotnego użytku).
•	Mycie w myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnątrz-szpitalnymi 

procedurami postępowania oraz zaleceniami producenta danego urządzenia myjąco-
-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją stosowania danego środka myjąco-de-
zynfekującego opracowaną przez jego producenta.
UwAgA!  Producent nie zaleca stosowania środków konserwujących dla wyrobów chi-

rurgicznych i ortopedycznych.

STERYLIZACJA
Każdorazowo przed sterylizacją i użyciem wyrobu, należy poddać go kontro-

li: 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 danym ośrodku metodą sterylizacji, gdzie tempe-
ratura 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 stery-
lizowane w sterylizatorach parowych, w których czynnikiem sterylizującym jest para 
wodna. Zalecane parametry sterylizacji parowej:  

 - temperatura: 134°C,
 -ciśnienie: 2 atm. powyżej ciśnienia atmosferycznego (nadciśnienie),
 -minimalny czas ekspozycji: 7 min,
 -minimalny czas suszenia: 20 min.

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.

Jeżeli niniejsza instrukcja okaże się niejasna, należy skontaktować się z producentem, 
który zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji. 

Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie interneto-
wej: www.chm.eu
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4 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI RAMIENNEJ
6 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI GWOŹDŹMI KRĘTARZOWYMI
7 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI PRZEDRAMIENIA 

I STRZAŁKOWEJ
8 DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY (DSB) / KŁYKCIOWY (DSK)
9 STABILIZATOR KRĘGOSŁUPA
10 STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY
11 INSTRUKCJA PROTEZ KRĘGOWYCH I MIĘDZYKRĘGOWYCH
15 USTAWIAK KĄTOWY PISZCZELOWY I UDOWY
17 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI PISZCZELOWEJ I UDOWEJ 

GWÓŹDŹ TELESKOPOWY
18 REKONSTRUKCJA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO [ACL]
19 PRZESZCZEPIANIE BLOCZKÓW KOSTNYCH
20 ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ KPS
21 OTWARTA OSTEOTOMIA KLINOWA
22 PŁYTKI BLOKOWANE
23 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI UDOWEJ [metoda wsteczna]
24 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI UDOWEJ
25 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI PISZCZELOWEJ
27 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI PISZCZELOWEJ [metoda 

wsteczna]
28 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI UDOWEJ GWOŹDŹMI 

KRĘTARZOWYMI
29 PŁYTKI SZYJNE

30 PŁYTKA RAMIENNA BLIŻSZA
31 PŁYTKA UDOWA BLOKOWANA
32 4,0 ChLP PŁYTKI DO DALSZEJ CZĘŚCI KOŚCI PROMIENIOWEJ
33 ŚRUBY KOMPRESYJNE
34 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI UDOWEJ GWOŹDŹMI 

ANATOMICZNYMI
35 STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
36 USUWANIE WKRĘTÓW ChLP
37 STABILIZACJA SPOJENIA ŁONOWEGO
38 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI PISZCZELOWEJ GWOŹDŹMI 

CHARFIX2
39 SYSTEM IDS
40 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE PLIF PEEK CAGE
42 PŁYTKA MOSTKOWO-ŻEBROWA
43 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOŚCI RAMIENNEJ
45 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE - ZESPOLENIE MIEDNICY
47 PŁYTKI BLOKOWANE 5,0ChLP 
48 PŁYTKI BLOKOWANE 7,0ChLP
54 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE BLOKOWANE ALIF PEEK
55 GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY ELASTYCZNY DLA DZIECI
56 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE TLIF PEEK
57 PŁYTKA PROSTA BLOKOWANA 5,0ChLP
58 PŁYTKA PROSTA BLOKOWANA 7,0ChLP

ChM sp. z o.o.
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