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Instrumentarium do tylnej preparacji kręgosłupa lędźwiowego
15.0903.001

Zestaw specjalistycznych narzędzi znacznie 
upraszczających procedurę preparacji kręgosłupa 
lędźwiowego z dostępu tylnego

- 9 rodzajów odgryzaczy
- 10 rodzajów skrobaczek
- 2 pilniki
- 2 podważki do nerwów
- Podważka do kręgów
- Hak do nerwów
- Odgryzacz Sypert i osteotom
- Nowoczesne kontenery



Nr dokumentu ST-515A

Data wydania 20.08.2018

Data przeglądu P-000-03.10.2018

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.

Instrumentarium do preparacji kręgosłupa 
lędź wiowego stanowi kompletny zestaw 
podstawowych narzędzi umożliwiających sprawne 
i bezpieczne wykonanie laminektomii i dyscektomii. 
Skrobaczki, pilniki i odgryzacze dostępne są w wersji 
wygiętej i prostej, umożliwiając skuteczny dostęp do 
preparowanych tkanek. Optymalna długość narzędzi 
zapewnia odpowiednią widoczność podczas zabiegu, 
a silikonowe rękojeści zapewniają ergonomiczny 
chwyt.
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Instrumentarium do tylnej preparacji kręgosłupa lędźwiowego 15.0903.001

Instrumentarium 1/3 15.0903.101 

Pokrywa kontenera 9x4 14.0903.103 1

Kontener 9x4 H 14.0903.101 1

Osteotom
Ułatwia facetektomię, pomaga w usuwaniu osteofitów i struktur kostnych. 
Szerokość ostrza 8mm.

40.6191.000 1

Skrobaczka kostna owalna prawa
Odmiana odgięta, prawa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do 
przygotowywania płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania 
materiału krążków międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.5838.000 1

Skrobaczka kostna owalna lewa
Odmiana odgięta, lewa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do 
przygotowywania płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania 
materiału krążków międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.5839.000 1

Skrobaczka kostna prostokątna prawa
Odmiana odgięta, prawa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania 
materiału krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 
8 mm.

40.6194.000 1

Skrobaczka kostna prostokątna lewa
Odmiana odgięta, lewa. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania 
materiału krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 
8 mm.

40.6195.000 1

Skrobaczka kostna lewa
Odmiana odgięta, prawa. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość 
ostrza 5,5mm.

40.6201.000 1

Skrobaczka kostna prawa
Odmiana odgięta, lewa. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość 
ostrza 5,5mm.

40.6200.000 1

Podważka
Służy do przygotowywania płytek granicznych trzonu kręgowego.

40.5837.000 1

Instrumentarium 2/3 15.0903.102

Kontener 9x4 H 14.0903.102 1
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Odgryzacz CUSHING, prosty, 230 mm, 2 x10 mm
Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 2mm. Jest używany do 
kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych 
tkanek miękkich.

40.7027.042 1

Odgryzacz SPURLING, prosty, 230 mm, 4x10 mm
Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 4mm. Jest używany do 
kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych 
tkanek miękkich.

40.7033.044 1

Odgryzacz do neurochirurgii Ferris-Smith 6x10mm 
23cm prosty
Odmiana z ostrzem prostym, szerokość ostrza 6mm. Jest używany do 
kompleksowego usuwania materiału krążków międzykręgowych i innych 
tkanek miękkich.

40.7150.046 1

Odgryzacz CUSHING, w górę, 230mm, 2x10mm
Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 
2mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków 
międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia 
dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia 
narzędzia.

40.7028.042 1

Odgryzacz SPURLING, w górę, 230mm, 4x10mm
Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 
4mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków 
międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia 
dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia 
narzędzia.

40.7034.044 1

Odgryzacz do neurochirurgii Ferris-Smith 6x10mm 23cm 
zagięty do góry
Odmiana z ostrzem odgiętym w górę, kąt odgięcia 30°, szerokość ostrza 
6mm. Jest używany do kompleksowego usuwania materiału krążków 
międzykręgowych i innych tkanek miękkich. Odgięcie ostrza poprawia 
dostęp do materiału usytuowanego bocznie do trajektorii wprowadzenia 
narzędzia.

40.7151.046 1

Odgryzacz Kerrison  w górę 130° 2 mm
Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków 
kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość 
ostrza 2mm.

40.7086.002 1

Odgryzacz Kerrison w górę 130°  4 mm
Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków 
kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość 
ostrza 4mm.

40.7086.004 1

Odgryzacz Kerrison w górę 130°  6 mm
Jest używany do precyzyjnego usuwania małych fragmentów łuków 
kręgowych i innych zwartych tkanek. Kąt ostrza 130° (40°), szerokość 
ostrza 6mm.

40.7086.006 1

Odgryzacz kostny Sypert  8mm/360mm
Jest używany do usuwania fragmentów kości lub innych zwartych tkanek. 
Szerokość ostrza 8mm.

40.3339.008 1
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Instrumentarium 3/3 15.0903.201 

Paleta 9x4 1/2H 14.0903.201 1

Pilnik
Odmiana prosta. Ostrza tnące po jednej stronie. Służy do usuwania 
resztek tkanki chrzęstnej z płytek granicznych trzonów w celu odsłonięcia 
krwawiącej kości.

40.6196.000 1

Pilnik odgięty
Odmiana odgięta. Ostrza tnące po obu stronach. Służy do usuwania 
resztek tkanki chrzęstnej z płytek granicznych trzonów w celu odsłonięcia 
krwawiącej kości.

40.6197.000 1

Skrobaczka kostna
Odmiana prosta. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. Szerokość ostrza 
5,5mm.

40.6198.000 1

Skrobaczka kostna odgięta
Odmiana odgięta wstecznie. Ułatwia przeprowadzenie dyscektomii. 
Odgięcie ułatwia dostęp do całej powierzchni krążka międzykręgowego. 
Szerokość ostrza 5,5mm.

40.6199.000 1

Skrobaczka kostna owalna
Odmiana prosta. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do przygotowywania 
płytek granicznych trzonów kręgowych i usuwania materiału krążków 
międzykręgowych. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6192.000 1

Skrobaczka kostna prostokątna
Odmiana prosta. Krawędź tnąca jednostronna. Służy do usuwania materiału 
krążków międzykręgowych i tkanki chrzęstnej. Szerokość ostrza 8 mm.

40.6193.000 1

Podważka 6mm
Jest przeznaczona do odciągnięcia i zabezpieczenia opony twardej rdzenia 
lub korzeni nerwowych.

40.4467.006 1

Podważka 10mm
Jest przeznaczona do odciągnięcia i zabezpieczenia opony twardej rdzenia 
lub korzeni nerwowych.

40.4467.010 1

Hak 4mm Cushing 28cm
Jest przeznaczony do retrakcji nerwów.

30.1010.000 1
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