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1. Kullanım Amacı / Intended Use
Kilitli Standart & Low Contact (LC) Küçük Fragment Plak /
Locking Standart & Low Contact Small Fragment Plate
Kilitli Küçük Fragment Plak, özellikle humerus ve ön
kollardaki küçük kemiklerin tedavisi için kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır. Low contact plak dizaynı, kemiğe plağın düz
kontürünü sağlamakta ve kemikteki damarsal travmaları
azaltmaktadır.
The Locking Small Fragment Plate is specifically designed for
the treatment of small bones in the humerusand forearms. Low
contact plate design provides a straight contour of the plate to
the bone and reduces vascular trauma in the bone.
Kilitli İnce Dar Plak / Locking Thin Narrow Plate
Kilitli İnce Dar Plak, küçük plakların özellikle radiyus ve dirsek
kullanımı için tasarlanmaktadır.
Locking Thin Narrow Plate, the characteristics of small plates
are designed for radius and elbow use.
Kilitli 1/3 Tübüler Plak / Locking One - Third Tubular Plate
Kilitli 1/3 tubular plak, küçük kemikler özellikle ulna, radyus,
fibula, metakarpal ve metakarpal kemiklerin kullanımı için
tasarlanmaktadır. Bu özellikle distal ulna ve olekrandaki lateral
malleolusda kırıkların sabitlenmesine yöneliktir.
The locked 1/3 tubular plate is designed for the use of small
bones, especially ulna, radius, fibula, metacarpal and
metacarpal bones. This is especially for the fixation of fractures
in the lateral malleolus in the distal ulna and olecra.
Kilitli Küçük T Plak / Locking Small T Plate
Kilitli Küçük T- Plak, distal radyus kırıklarının ve osteotominin
eklem dışı veya intraartiküler tedavisi için kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır. Kilitli küçük T-Plak sağ açılı olmaktadır.
The Locking Small T-Plate is designed to be used for the
extraarticular or extraarticular treatment of distal radius
fractures and osteotomy. The Locking small T-Plate is rightangled.
Kilitli Small T Plak Oblik Açılı / Locking Small T Plate Oblique
Angled
Kilitli Küçük T- Plak Eğik Açılı, eklem dışı veya intraartiküler
distal radyus kırıklarının ve dorsal bölgenin ve osteotomiyinin
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tedavisini yapmak için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Locking Small T-Plate Oblique It is designed to be used for the
treatment of angular, extraarticular or intraarticular distal
radius fractures, dorsal region and osteotomy.

Locking 90 ° Angled Baby Hip Plate is designed for the use of
intertrochanteric femoral osteotomy in infants up to 5 years
of age. Between the blade and the shaft are 90 °. The length
of the blade can be measured in the interior.

Kilitli Small T Plak Volar & Oblik Açılı / Locking Small T Plate
Volar & Oblique Angled
Kilitli Küçük T-Plak Volar ve Eğik Açılı, distal radyus kırıklarının
ve osteotominin eklem dışı veya intraartiküler tedavisi için
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Locking Small T-Plate Volar and Oblique Angle is designed to
be used for extraarticular or intraarticular treatment of distal
radius fractures and osteotomy.

Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak, 3.5 / Locking Straight
Reconstruction Plate, 3.5
Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak, pelvik ve astabular
rekonstrüksiyon operasyonu, asetabuların kırılması, sakrum,
ilium, pelvik halka ve distal humerus kırıkları, klaviküla, kürek
kemiği ve kalkanel (topuk kemiği) kullanımları için
tasarlanmaktadır.
Locking Straight Reconstruction Plate is designed for pelvic
and astabular reconstruction operations, fracture of
acetabular, sacrum, ilium, pelvic ring, and distal humerus
fractures, clavicle, shoulder blade and shield (heel bone).

Kilitli Dorsal Distal Radyus Plak / Locking Dorsal Distal
Radius Plate
Kilitli Dorsal Distal Radyus Plaklar, distal radyusun ve diğer
küçük kemiklerin kırılmalarını onarmak için yenilikçi çözüm
olmak üzere tasarlanmaktadır. Bu plaklar kompleks eklem içi
ve dışı kırıklarının sabitlenmesinde de kullanılmaya yöneliktir.
Locking Dorsal Distal Radius Plates are designed to be an
innovative solution to repair fractures of the distal radius and
other small bones. These plates are intended for use in fixing
complex intra- and extra-articular fractures.

Kilitli Kavisli Rekonstrüksiyon Plak / Locking Curved
Reconstruction Plate
Kilitli kıvrımlı rekonstrüksiyon plak, pelvis ve asetabular
kırıkların onarımında kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Locking curved reconstruction is designed for use in the repair
of pelvis and acetabular fractures.

Kilitli Volar Distal Radyus Plak / Locking Volar Distal Radius
Plate
Kilitli Volar Distal Radyus Plaklar, distal radyusun ve diğer
küçük kemiklerin kırılmalarını onarmak için yenilikçi çözüm
olmak üzere tasarlanmaktadır. Bu plaklar kompleks eklem içi
ve dışı kırıklarının sabitlenmesinde de kullanılmaya yöneliktir.
Locked Volar Distal Radius Plates are designed to be an
innovative solution to repair fractures of the distal radius and
other small bones. These plates are intended for use in fixing
complex intra- and extra-articular fractures.

Kilitli Proksimal Humerus Plak / Locking Proximal Humerus
Plate
Kilitli Proksimal Humerus Plak, proksimal humerus kırıkları
için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu plak özellikle; çok
parçalı kompleks kırılmalara, dislokasyon kırıklara,
osteotomilerin kırılması ve
proksimal humerusun
bulunduğu kemiğin kaynamasına yönelik olmaktadır.
Locking Proximal Humerus Plate is designed to be used for
proximal humeral fractures. This plate especially; It is directed
to multi-part complex fractures, dislocation fractures, fracture
of osteotomies and bone fusion of the proximal humerus.

Kilitli 90° Açılı Yetişkin Kalça Plak / Locking 90° Angled Infant
Hip Plate
Kilitli 90° Açılı Bebek Kalça Plağı, 5 yaşına kadar olan
bebeklerde intertrokanterik femoral osteotomi kullanımı için
tasarlanmaktadır. Bıçak ve şaft arasında 90° bulunmaktadır. İç
kısımda bıçağın uzunluğu ölçülebilmektedir.

Kilitli Medial Epikondil Distal Humerus Plak / Locking Medial
Epicondylar Distal Humerus Plate
Kilitli Mediyal Epikondiler Distal Humerus Plak, intraartiküer
kırıkları, parçalanmış suprakondiler kırıkları, osteotomiler ve
proksimal humerusun bulunduğu kemiğin kaynamasına
durumunda kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle,
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distal humerus ekleminin çok parçalı kırılmalarında
kullanılabilmektedir.
The Locking Medial Epicondylar Distal Humerus Plate is
designed for use in cases of intraarticular fractures, fractured
supracondylar fractures, osteotomies and bone resection of
the proximal humerus. In particular, it can be used for multipart fractures of the distal humerus joint.
Kilitli Lateral Epikondil Distal Humerus Plak / Locking Lateral
Epicondylar Distal Humerus Plate
Kilitli Lateral Epikondiler Distal Humerus Plak, eklem dışı
kırıklar, parçalanmış suprakondiler kırıkları, osteotomiler ve
proksimal humerusun bulunduğu kemiğin kaynamasına
durumunda kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Locking Lateral Epicondylar Distal Humerus The plate is
designed to be used in the case of non-articular fractures,
fractured supracondylar fractures, osteotomies and bone
resorption of the proximal humerus.
Kilitli Distal Humerus Plak / Locking Distal Humerus Plate
Kilitli Distal Humerus Plak, intraartiküler veya eklem dışı
parçalanmış distal humerus için kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır.
Locking Distal Humerus Plate is designed to be used for
intraarticular or extraarticular fragmented distal humerus.
Kilitli Olekranon Plak / Locking Olecranon Plate
Kilitli Olekran Plak, olekran için anguler sabitlilik ile
anatomik sabitlemede kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Plak şaftının distal parçasındaki çentikler kemiğin birey
anatomisini şekillendirebilmek için plağa izin vermektedir.
Locking Olekran Plate is designed to be used for anatomical
fixation with angular stability for olecran. The notches in the distal
part of the plate shaft allow the plaque to shape the individual
anatomy of the bone.
Kilitli Klavikula Plak / Locking Clavicle Plate
Kilitli Klaviküla Plağı, akut kırıklar, malünyon ve kaynamamış
klaviküla için mükemmel sabitleme sağlayabilmek için
tasarlanmaktadır. Özellikle, çekirdekten klavikülanın distal
çekirdeğine kadar yer alan kırıklar için uygundur.
The Locking Clavicle Plate is designed to provide excellent
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fixation for acute fractures, malunion and nonunion clavicle. In
particular, it is applied to fractures located from the nucleus to
the distal nucleus of the clavicle.

tasarlanmaktadır.
The locked Medial Proximal Tibia Plate is designed to be used
to reduce fractures of the proximal tibia.

Kilitli Distal Lateral Fibula Plak / Locking Distal Lateral Fibula
Plate
Kilitli Distal Lateral Fibula Plak, özellikle kemik osteoporotik
olduğunda, distal kırık tibia için uygun olmaktadır. Başındaki
4 vida delikleri distal tibianın açı sabit fiksasyonunu
tamamlamaktadır.
Locking Distal Lateral Fibula Plaque is especially suitable for
distal fracture tibia when the bone is osteoporotic. The 4 screw
holes in the head complete the angle fixed fixation of the distal
tibia.

Kilitli Lateral Proksimal Tibia Plak / Locking Lateral Proximal
Tibia Plate
Kilitli Lateral Proksimal Tibia Plak, dizin etrafındaki kompleks
kırıkları azaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu
özellikle, şaft kırıklarını, metafizyel, eklem içi ve periprostatik
kırıkları iyileştirmek için kullanılmaktadır.
The Locked Lateral Proximal Tibial Plate is designed to be used
to reduce complex fractures around the knee. This is especially
used to improve shaft fractures, metaphyseal, intra-articular
and periprostatic fractures.

Kilitli Pilon Plak / Locking Pilon Plate
Kilitli Pilon Plak, distal eklem pilon kırıklarını ve karmaşık eklem
rekonstrüksiyonlarını tedavi etmek için tasarlanmaktadır.
Plağın distal tarafında pilonun kendi anatomisini sabitlemek için
üç tane ön kanat bulunmaktadır.

Kilitli Lateral Distal Tibia Plak / Locking Lateral Distal Tibia
Plate
Kilitli Lateral Distal Tibia Plak, osteotomiler ve üniyon
olmamış distal tibia kırıkları özellikle osteopenik kemiklerdeki
kırıklar için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Locking Lateral Distal Tibia Plate, osteotomies and unformed
distal tibia fractures are especially designed for fractures in
osteopenic bones.

The Locking Pylon Plate is designed to treat distal joint pilon
fractures and complex joint reconstructions. There are three
front fins on the distal side of the plate to fix the anatomy of the
pylon itself.
Kilitli Distal Tibia Plak / Locking Distal Tibia Plate
Kilitli Distal Tibia Plak, distal tibianin ve minimize edilmiş
birincil ve ikincil organ kaybının kırıklarını azaltmak için
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu özellikle eklem içi
ve eklem dışı kırıklar ve distal tibianın osteotomileri için
kullanılmaktadır.
The Locked Distal Tibia Plate is designed to be used to reduce
fractures of the distal tibia and minimized primary and
secondary organ loss. This is especially used for intraarticular
and extraarticular fractures and osteotomies of the distal
tibia.
Kilitli Medial Proksimal Tibia Plak / Locking Medial Proximal
Tibia Plate
Kilitli Medyal Proksimal Tibia Plak, proksimal tibianın
kırılmaklarını
azaltmak
için
kullanılmak
üzere

Kilitli Proksimal Femur Plak / Locking Proximal Femur Plate
Kilitli Proksimal Femur Plak, trokanterik bölgenin, trokanterik
simple, servikotrokanterik, ters trokanterik veya transversal
veya medyal kabuğun fazla kırılması durumunda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Bu özellikle metastatik kırılmalar,
osteotemiler ve osteopenik kemiğin sabitlenmesi ve proksimal
femurun kaynaşmaması veya malunion olduğu zaman
kullanılmaktadır.
The Locking Proximal Femur Plate is designed for use in the
trochanteric region, trochanteric simple, cervicotrochanteric,
inverse trochanteric or transversal or medial crust. This is
especially used when metastatic fractures, osteotemics and
osteopenic bone are fixed and the proximal femur is not fused
or malunion.
Kilitli Distal Femur Plak / Locking Distal Femur Plate
Kilitli Distal Femur Plak; suprakondiler, eklem içi ve ekstra
eklem içi kondiler, periprostatik kırıkları, femurun osteopenik
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normal ve osteopenik kemiği içeren distal çoklu parçaları
desteklemekte olan femur kırıkları için tasarlanmaktadır.
Locked Distal Femur Plate; Supracondylar, intraarticular and
extra-articular condylar, periprostatic fractures are designed
for femoral fractures supporting the distal multiple parts of the
femur including osteopenic normal and osteopenic bone
Kilitli Condylar Buttress Plak / Locking Condylar
Buttress Plate
Kilitli Kondiler Destekli Plak, çok parçalanmış distal femur
kırıklarını desteklemek için tasarlanmaktadır. Bu özellikle
suprakondiler kırıklar, eklem içi ve eklem dışı kondiler
kırıkları, kemiğin malünyonu ve yanlış kaynaması,
osteopenik kemik ve femurun osteotomilerindeki
periprostatik kırıklarında kullanılmaktadır.
Locking Condylar Buttress Plate is designed to support
very fragmented distal femur fractures. This is especially
used for supracondylar fractures, intra- and extraarticular
condylar fractures, malunion and malunion of the bone,
osteopenic bone and periprostatic fractures in
osteotomies of the femur.
Kilitli Proksimal Femural Kanca Plak / Locking
Proximal Femoral Hook Plate
Kilitli Proksimal Femoral Kancalı Plak, trokanterik
bölgenin
kırıklarını,
trokanterik
simple,
servikotrokhanterik, trokanterdiyafizyel, çoklu
parçalanmış pertrokanterik, intertrokanterik,
introtrokanterik zıtlık veya transvers ve ya medyal
kabuğun kırılmalarını tedavi etmek için
tasarlanmaktadır. Plak, serklaj konektörlere gerek
duymayan düşük profil dizayn mekanizmasıyla
kabloyu birleştirmektedir.
The Locking Proximal Femoral Hook Plate is
designed to treat fractures of the trochanteric
region, trochanteric simple, cervicotrochanteric,
trochanterdiyafizyel,
multiple
fragmented
pertrochanteric,
intertrochanteric,
introtrochanteric contrast, or fractures of the
transverse and medial crust. The plate connects the
cable with a low profile design mechanism that
does not require cerclage connectors.
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Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak / Locking Straight
Reconstruction Plate
Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak, öncelikli olarak pelvisin
rekonstrüksiyonunda
kullanılmak
üzere
tasarlanmaktadır. Plağın düşük profili ve yuvarlatılmış
kenarı potansiyel tendon ve yumuşak doku
irritasyonunu azaltmaktadır.
Locking Straight Reconstruction Plate is primarily
designed for use in the reconstruction of the pelvis. The
low profile and rounded edge of the plate reduce
potential tendon and soft tissue irritation.
Kilitli Kavisli Rekonstrüksiyon Plak / Locking Curved
Reconstruction Plate
Kilitli kıvrık rekonstrüksiyon plak, özelikle pelvisin ve
asetabular kırıkların rekonstrüksiyonunda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Plağın düşük profili ve
yuvarlatılmış kenarı potansiyel tendon ve yumuşak
doku irritasyonunu azaltmaktadır. Kırık bölgesindeki
periosteal kallus oluşumunu sağlamaktadır.
Locking curved reconstruction plate is specially designed for
reconstruction of pelvis and acetabular fractures. The low
profile and rounded edge of the plate reduce potential tendon
and soft tissue irritation. It provides the formation of periosteal
callus in the fracture area.
Kilitli LC Dar Kompresyon Plak / Locking LC Narrow
Compression Plate
Kilitli geniş kompresyon plak uzun kemiklerin
tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Özellikle femur için kullanılmaktadır. Aynı zamanda
periprostatik kırıklarının, osteopenik kemiğinin, kırığın
yanlış kaynamasını ve kaynamasını sabitlemek için
kullanılmaktadır.
The locking large compression plate is designed for use
in the treatment of long bones. It is especially used for
femur. It is also used to stabilize periprostatic fractures,
osteopenic bone, improper union and fracture of the
fracture.

Kilitli Standart Dar Kompresyon Plak / Locking Standard
Narrow Compression Plate
Kilitli Dar Kompresyon Plak uzun kemiklerin tedavisinde
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle tibia için
kullanılmakta ve humerusun fiksasyonunda tanımlanmaktadır.
Locking Narrow Compression Plate is designed for use in the
treatment of long bones. It is especially used for tibia and is
defined in the fixation of the humerus.
Kilitli L Plak / Locking L Plate
Kilitli L Plak, tibial baş kırıklarının tedavisi için kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır. Bu özellikle ince metafizyel kortikal kemik
alanlarında destekçi plak olarak kullanılmak veya bu alandaki
herhangi delikli defektin çökmesini engellemek üzere
tasarlanmaktadır. Osteopenik kemiğin, nonunions and
malunionsun fiksasyonu için kullanılmaktadır.
Locking L Plate is designed to be used for the treatment of tibial
head fractures. This is especially designed to be used as a
supportive plate in the areas of fine metaphyseal cortical bone
or to prevent the collapse of any hole defects in this area. It is
used for fixation of osteopenic bone, nonunions and malunions.
Kilitli L Butress Plak / Locking L Butress Plate
Kilitli L Destekli Plak tibial baş kırılmalarının tedavisi
için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Osteopenik
kemiğin, nonunions and malunionsun fiksasyonu için
kullanılmaktadır. Çift dirsek profili, tibia platosunun
lateral tarafındaki fiksasyonu sağlamaktadır.
Locking L Buttress Plate is designed to be used for the
treatment of tibial head fractures. It is used for
fixation of osteopenic bone, nonunions and
malunions. The double elbow profile provides
fixation on the lateral side of the tibial plate.
Kilitli T Plak / Locking T Plate
Kilitli T plak destekli metafizyel kırıkların, proksimal humerusun,
medyal tibial platonun ve distal tibianın tedavilerinde
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu özellikle osteopenik
kemik, nonunions and malunions ın fiksasyonunda
kullanılmaktadır.
Locking T is designed for use in the treatment of metaphyseal
fractures, proximal humerus, medial tibial plateau and distal
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tibia. This is especially used in the fixation of osteopenic bone,
nonunions and malunions.
Kilitli T Butress Plak / Locking T Butress Plate
Kilitli Kompresyon T-Desetekli Plak, destekli metafizyel
kırıkların, proksimal humerusun, medyal tibial platonun ve
distal
tibianın
tedavilerinde
kullanılmak
üzere
tasarlanmaktadır. Bu özellikle osteopenik kemik, nonunions
and malunions ın fiksasyonunda kullanılmaktadır.
Locking T Butress Plate is designed for use in the treatment of
assisted metaphyseal fractures, proximal humerus, medial
tibial plateau and distal tibia. This is especially used in the
fixation of osteopenic bone, nonunions and malunions.
Kilitli DHS Plak / Locking DHS Plate
Kilitli 135° DHS Plak önceklikli olarak intertrokanterik kırıkları,
trokanter altı kırıkları ve bazilar boyun kırıkları için
tasarlanmaktadır. Bu aynı zamanda, rekonstrüksiyon edilebilen
sabit medyal destekçide bulunan sabit ya da sabit olmayan
kırıklara yöneliktir. Kilitli 135° DHS Plak kırıkların
kompresyonunu sağlamaktadır.
The Locking 135 ° DHS plate is designed primarily for intertrochanteric
fractures, trochanter six fractures, and some neck fractures. This is also
directed to fixed or non-fixed fractures in the reconstructable fixed medial
promoter. Locked 135 ° DHS Plate provides compression of fractures.
Kilitli DCS Plak / Locking DCS Plate
Kilitli 95° DCS Plak öncelikle suprakondiler ve interkondiler
kırıkların fiksasyonu için tasarlanmaktadır. DCS Plağın 95° barrel
açısından dolayı, kontrollü yıkılma ve kompresyona izin
vermemektedir.
The Locking 95 ° DCS plate is primarily designed for the fixation
of supracondylar and intercondylar fractures. Due to the 95 °
barrel angle of the DCS Plate, it does not allow controlled
destruction and compression.
Geniş LC-DCP Plak / Broad LC-DCP Plate
Geniş LC- DCP Plak, uzun kemiklerin tedavisinde kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Periprostatik kırıklar, osteopenik
kemik, kaynayan ya da yanlış kaynamış kemiklerin
fiksasyonuna yönelik de kullanılmaktadır. Tibiada kullanılmak
içi n değildir.
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Large LC-DCP Plaque is designed for use in the treatment of
long bones. Periprostatic fractures are also used for the
fixation of osteopenic bone, boiling or incorrectly boiled
bones. It is not for use in the tibia.
Dar LC-DCP Plak / Narrow LC-DCP Plate
Dar LC-DCP Plak uzun kemiklerin tedavisinde kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Humerus ve tibia kırıklarında
nötralizasyon ve band plağını germek için de kullanılmaktadır.
Femurda kullanılmak için değildir.
Narrow LC-DCP Plaque is designed for use in the treatment of
long bones. It is also used for neutralization of the humerus
and tibial fractures and for stretching the band plaque. Not for
use in the femur.
Small Fragman LC-DCP Plak, 3.5 / Small Fragment LC-DCP
Plate, 3.5
3.5 mm Küçük Kırık LC-DCP Plak özellikle ön kol, distal
humerus ve klaviküladaki daha küçük kemiklerin tedavisinde
kullanılmak için tasarlanmaktadır.
3.5 mm Small Fragment LC-DCP Plate is specifically designed
for use in the treatment of the forearm, distal humerus and
smaller bones in the clavicle.
Geniş DCP Plak / Broad DCP Plate
Geniş DCP Plak uzun kemiklerin tedasvisinde kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Femoral kırıklarda nötralizasyon ve
band plağını germek için de kullanılmaktadır. Periprostatik
kırıklar, osteopenik kemik, kaynayan ya da yanlış kaynamış
kemiklerin fiksasyonuna yönelik de kullanılmaktadır. Tibiada
kullanılmak için değildir.
Broad DCP Plate is designed for use in the treatment of long
bones. It is also used to neutralize the femoral fractures and
to stretch the band plate. Periprostatic fractures are also used
for the fixation of osteopenic bone, boiling or incorrectly
boiled bones. It is not for use in the Tibia.
Dar DCP Plak / Narrow DCP Plate
Dar DCP Plak, Humerus ve tibia kırıklarında nötralizasyon ve
band plağını germek için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Femurda kullanılmak için değildir.
Narrow DCP The plate is designed to be used for neutralization

of the humerus and tibial fractures and for stretching the
plaque. Not for use in the femur.
Small Fragman DCP Plak, 3.5 / Small Fragment DCP Plate,
3.5
Küçük Kırık DCP Plak ön kol gibi küçük kemikerin
tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle
Distal humerus kırıklarında kullanılabilir.
Small Fragmen DCP Plate is designed to be used in the
treatment of small bones like the forearm. It can be used
especially in distal humerus fractures.
İnce Dar DCP Plak / Thin Narrow DCP Plate
İnce Dar DCP Plak önkol gibi küçük kemiklerin tedavisinde
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle radyus ve
dirsek kırıkları için kullanılmaktadır.
Thin Narrow DCP Plate is designed for use in the treatment of
small bones such as forearm. It is especially used for radius
and elbow fractures.
Küçük Fregman DCP Plak 2.7 mm / Small Fragment DCP
Plate2.7 mm
Mini Kırık DCP Plak; el, bilek, ayak ve ayak bileği
ameliyatlarının
tedavilerinde
kullanılmak
üzere
tasarlanmaktadır. Özellikle osteopenik kemikdeki küçük
kemik kırıkları, küçük kemiklerin füzyon ve yanlış
kaynamaları, osteomiler kırık tedavilerine yöneliktir.
Mini Fragmen DCP Plate; It is designed for use in the treatment
of hand, wrist, foot and ankle surgeries. Particularly in the
osteopenic bone, small bone fractures, fusion and
misfunctions of small bones, osteomas are aimed at fracture
treatments.
Semi Tübüler Plak, 4.5 / Semi Tubular Plate, 4.5
Semi Tubüler Plak, ön kol, radyus ve fibula kırıkları için
önerilen düşük basınçlı alanlarda uygulanmak üzere
tasarlanmaktadır. Özellikle duruma bağlı olarak pelvis
yaralanmalarında
gerdirme
band
plağı
olarak
kullanılabilmektedir ve uzun kemiklerin metafizindeki
parçalanmış kırıklarda ikinci plak olarak da kullanılmaktadır.
Semi Tubular Plate is designed to be applied in low pressure
areas recommended for forearm, radius and fibula fractures.
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In particular, depending on the situation, it can be used as
stretch band plate in pelvic injuries and it is also used as a
second plate in fractured fractures of the long bones.
1/3 Tübüler Plak, 3.5 / One- Third Tubular Plate, 3.5
1/3 Tubüler Plak el tarağı kemiği ve ayak tarağı kemiği ve
fibula için destek plak olarak kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır. Fibula, metatarsus, distal ulna ve olekranın
eğik veya transvers kırıkları durumunda gerdirme bandı
olarak uygulanmaktadır.
The 1/3 Tubular Plate is designed to be used as a support
plate for the hand comb bone and the leg comb and fibula.
Fibula, metatarsus, distal ulna and olecane in the case of
transverse fractures or transverse fractures are applied as
stretching band.
1/4 Tübüler Plak2.7 mm / One- Quarter Tubular
Plate2.7 mm
¼ Tubüler Plak metatarsal ve metakarpal gibi küçük
kemik krıklarını tedavi etmek için tasarlanmaktadır.
¼ Tubular plate is designed to treat small bone
fractures such as metatarsal and metacarpal.
Sherman
Rekonstrüksiyon
Plak
/
4.5Sherman
Reconstruction Plate, 4.5
4.5 mm Sherman Rekonstrüksiyon Plak öncelikle pelvis
rekonstrüksiyonunda ve asetabular kırıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır.
4.5 mm Sherman Reconstruction Plate is primarily designed
for pelvic reconstruction and acetabular fractures.
Düz Rekonstrüksiyon Plak / 4.5Straight Reconstruction
Plate, 4.5
4.5 mm Düz Rekonstrüksiyon Plak, öncelikle pelvisin
rekonstrüksiyonunda ve asetabular kırıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır.
4.5 mm Straight Reconstruction Plate is designed primarily
for reconstruction of the pelvis and acetabular fractures.
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Kilitli Kavisli Rekonstrüksiyon Plak, 4.5 mm / Locking Curved
Reconstruction Plate, 4.5 mm
4.5 mm Kıvrık Rekonstrüksiyon Plak öncelikle pelvisin
rekonstrüksiyonunda ve asetabular kırıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır.
4.5 mm Curved Reconstruction Plate is designed primarily for
reconstruction of the pelvis and acetabular fractures.
Kilitli Kavisli Rekonstrüksiyon Plak, 3.5 mm / Locking Curved
Reconstruction Plate, 3.5 mm
3.5 mm Kıvrık Rekonstrüksiyon Plak öncelikle pelvisin
rekonstrüksiyonunda ve asetabular kırıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır.
3.5 mm Curved Reconstruction Plate is primarily designed for
reconstruction of pelvis and acetabular fractures.
Kilitli Düz Rekonstrüksiyon Plak, 3.5 / Locking Straight
Reconstruction Plate, 3.5
3.5 mm Düz Rekonstrüksiyon Plak öncelikle pelvisin
rekonstrüksiyonunda ve asetabular kırıklarda kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Aynı zamanda distal humerus,
klaviküla ve kalkaneus kırıklarında da kullanılabilmektedir.
3.5 mm Straight Reconstruction Plate is designed primarily for
reconstruction of pelvis and acetabular fractures. It can also be
used in fractures of the distal humerus, clavicle and calcaneus.
Düz Rekonstrüksiyon Plak 2.7 mm / Straight Reconstruction
Plate 2.7 mm
2.7 mm Düz Rekonstrüksiyon Plak, özellikle mandibuler
ameliyatlarda küçük çaplı kemiklerin parçalanmış kırıklarında
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
2.7 mm Straight Reconstruction Plate is especially designed for
use in fractured fractures of small bones in mandibular
operations.
Y- Rekonstrüksiyon Plak / Y- Reconstruction Plate
3.5 mm Y- Rekonstrüksiyon Plak parçalanmış kırıkları
tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle
distal humerus, eklem içi ve eklem dışı kırıklara yöneliktir.
3.5 mm Y-Reconstruction The plate is designed to be used in the
treatment of fractured fractures. It is especially aimed at distal
humerus, intraarticular and extraarticular fractures.

T – Plak / T- Plate
4.5 mm T- Plak, herhangi ince metafizyal kortikal kemikte ve
spongios defektde hasar oluşumunu engellemek için lateral
veya medyal tibia düzlüğünde destek plağı olarak kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Aynı zamanda proksimal humerus A3
kırıklarının, medyal-distal femurun ve distal tibianın
tedavisine yöneliktir. Özellikle osteopenik kemik, kemiğin
kaynaması ve yanlış kaynaması durumlarında fiksasyonu
sağlamak için kullanılmaktadır.
The 4.5 mm T-plate is designed to be used as a support plate
in the lateral and medial tibia plate to prevent damage to any
fine metaphyseal cortical bone and spongios defect. It is also
for the treatment of proximal humeral A3 fractures, medialdistal femur and distal tibia. Especially osteopenic bone is used
to fix the bone in case of union and misfeed.
T-Buttress Plak / T-Buttress Plate
T- Destek Plağı, herhangi ince metafizyal kortikal kemikte ve
spongios defektde hasar oluşumunu engellemek için lateral
veya medyal tibia düzlüğünde destek plağı olarak kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır. Aynı zamanda proksimal humerus A3
kırıklarının, medyal-distal femurun ve distal tibianın
tedavisine yöneliktir. Özellikle osteopenik kemik, kemiğin
kaynaması ve yanlış kaynaması durumlarında fiksasyonu
sağlamak için kullanılmaktadır.
The T-Butress Plate is designed to be used as a support plate in
the lateral and medial tibia level to prevent damage to any fine
metaphyseal cortical bone and spongios defect. It is also for the
treatment of proximal humeral A3 fractures, medial-distal
femur and distal tibia. Especially osteopenic bone is used to fix
the bone in case of union and misfeed.
L- Plate / L – Plak
L- Plak tibial baş kırıklarının tedavisinde kullanıma yönelik
tasarlanmaktadır. Plağın dizaynı, o alandaki spongios
defektinin çökmesini engellemek ve ince metafizyal kortikal
kemikte destek plağı olarak kullanılmasını sağlamaktadır.
Özellikle osteopenik kemik, kemiğin kaynaması ve yanlış
kaynaması durumlarında fiksasyonu sağlamak için
kullanılmaktadır.
L-plate is designed for use in the treatment of tibial head
fractures. The design of the plate prevents the collapse of the
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spongios defect in the area and provides the use as a support
plate in the fine metaphyseal cortical bone. Especially
osteopenic bone is used to fix the bone in case of union and
misfeed.
L- Buttress Plak / L- Buttress Plate
L- Destek Plak tibia baş kırıklarının tedavisinde kullanıma
yönelik tasarlanmaktadır. Çift dirsek profili tibia düzlüğünün
lateral kısmındaki fiksasyonu sağlar. Plağın dizaynı, o alandaki
spongios defektinin çökmesini engellemek ve ince metafizyal
kortikal kemikte destek plağı olarak kullanılmasını
sağlamaktadır. Özellikle osteopenik kemik, kemiğin
kaynaması ve yanlış kaynaması durumlarında fiksasyonu
sağlamak için kullanılmaktadır.
L-Butress plate is designed for use in the treatment of tibial
head fractures. The double elbow profile allows fixation on the
lateral side of the tibia plateau. The design of the plate
prevents the collapse of the spongios defect in the area and
provides the use as a support plate in the fine metaphyseal
cortical bone. Especially osteopenic bone is used to fix the
bone in case of union and misfeed.
Yonca Plak / Cloverleaf Plate
3.5 mm Yonca Plak, distal tibia ve proksimal humerusun eklem
içi kırıklarının tedavisinde kullanılmak için tasarlanmaktadır.
3.5 mm Cloverleaf Plate is designed for use in the treatment of
intra-articular fractures of the distal tibia and proximal
humerus.
Kaşık Plak / Spoon Plate
4.5 mm Kaşık Plak, tibianın anteriyor krestına yerleştirmek
üzere tasarlanmaktadır. Öncelikli olarak büyük anteriyor
kırılma olan pilon kırıklarına yönelik kullanılmaktadır. Aynı
zamanda distal tibia ve distal humerusun metafizyal yanlış
kaynamalarını tedavi etmeye yöneliktir.
4.5 mm Spoon plate is designed to place the tibia in the anterior
crest. It is primarily used for pilon fractures with large anterior
fractures. It is also intended to treat metaphyseal malunions of
the distal tibia and distal humerus.
Kilitli Proksimal Humerus Plak / Locking Proximal Humerus
Plate
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4.5 mm Proksimal Humerus Plak, proksimal humerus
kırıklarında kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Özellikle,
kompleks çok parçalı kırıklara, dislokasyon kırıklarına,
osteotomi kırıklarına ve proksimal humerusu kapsayan yanlış
kaynamalara yöneliktir.
4.5 mm Proximal Humerus plate is designed for use in
proximal humeral fractures. In particular, the complex is
intended for multi-part fractures, dislocation fractures,
osteotomy fractures, and misfunctions involving the proximal
humerus.
Humerus T – Plate / Humerus T – Plak
4.5 mm T- Humerus Plak proksimal humerus kırıklarında
kullanılmaya yönelik tasarlanmaktadır.
4.5 mm T-Humerus Plate is designed for use in proximal
humeral fractures.
Distal Humerus Plak / Distal Humerus Plate
Distal Humerus Plak, özellikle distal humerus, eklem içi ve
eklem dışı kırıklarının parçalanmış kırıklarını tedavi etmek için
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
The Distal Humerus Plate is designed to be used to treat the
fractured fractures of the distal humerus, intraarticular and
extraarticular fractures, especially.
Y- Fork Plak / Y- Fork Plate
Y- Çatal Plak, özellikle distal humerus,
dışı kırıklarının parçalanmış kırıklarını
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Y-Fork Plate is designed to be used to
fractures of the distal humerus,
extraarticular fractures.

eklem içi ve eklem
tedavi etmek için
treat the fractured
intraarticular and

Humerus Epikondil Plak / Humerus Epicondylar Plate
Humerus Epikondiler Plak, distal humerus kırıklarında
kullanılmak için tasarlanmaktadır. Özellikle, medyal ve lateral
epikondinin anatomisine göre distal humerus eklem
kırıklarında kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
Humeral Epicondylar Plate is designed for use in distal humerus
fractures. In particular, it is designed for use in distal humerus
joint fractures according to the anatomy of the medial and
lateral epicondin.

Small T Plak Sağ Açılı / Small T Plate Right Angled
Küçük Sağ Açılı T- Plak, eklem içi ya da eklem dışı distal radyus
kırıklarını ve osteomileri tedavi etmek için tasarlanmaktadır.
Hem sağ hem de sol radyus için kullanılabilmektedir. Tplağın birçok yapısı anatomik yapıyı yerine getirebilmektedir.
Plağı başı ve profili hafif iç bükeydir.
Small Right Angle T-Plate is designed to treat intraarticular or
extraarticular distal radius fractures and osteomas. It can be
used for both right and left radius. Many structures of the Tplate can fulfill the anatomical structure. Head and profile are
slightly concave.
Oblik Small T- Plak / Oblique Small T- Plate – ()
3.5 mm Eğik Küçük T- Plak, eklem içi ya da eklem dışı distal
radyus kırıklarını ve osteomileri tedavi etmek için
tasarlanmaktadır. Sağ ve sol radyus için kullanılabilmektedir.
T- plağın birçok yapısı anatomik yapıyı yerine
getirebilmektedir.
3.5 mm Oblique Small T- Plate is designed to treat intraarticular or extraarticular distal radius fractures and
osteomas. It can be used for right and left radius. Many
structures of the T-plate can fulfill the anatomical structure.
Small T- Plak Oblik Açılı / Small T- Plate Oblique Angled
Küçük T-Plak Eğik Açılı, eklem içi ya da eklem dışı distal radyus
kırıklarını ve osteomileri tedavi etmek için tasarlanmaktadır.
Plağın eğik açısı anatomik yapıyı yerine getirebilmektedir.
Small T-Plate Oblique Angle is designed to treat intraarticular
or extraarticular distal radius fractures and osteomas. The
oblique angle of the plate can fulfill the anatomical structure.
Small T – Plak 2.7 mm / Small T – Plate 2.7 mm
2.7 mm Küçük T ve L plaklar, eldeki interfalanksiyal eklemin
baş kısmının stabilizayonunu sağlamak için tasarlanmaktadır.
2.7 mm Small T and L plates are designed to stabilize the head
of the interphalangeal joint.
Distal Tibia Plak / Distal Tibia Plate
Distal Tibia Plak, distal tibia kırıklarını azaltmak ve
redüksiyonun birincil ve ikincil kayıplarını minimize etmek
için tasarlanmaktadır. Özellikle eklem içi ve eklem dışı kırıklar
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ve distal tibianın osteotomilerine yöneliktir.
Distal Tibia Plate is designed to reduce distal tibial fractures
and to minimize primary and secondary losses of reduction.
Particularly for intraarticular and extraarticular fractures and
osteotomies of the distal tibia.
Lateral Proksimal Tibia Plak / Lateral Proximal Tibia Plate
Lateral Proksimal Tibia Plak, tibia başın lateral kırıkları için
kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Tibiamedyal kondil
kırıkları genellikle lateral kırıklar için konkomitant lezyonlar
gibi meydana gelmektedir. Bikondiler kırıklar ve izole edilmiş
medyal tibia baş kırıkları hariç plak osteosentezinin stabilliği
genellikle lateral olarak uygulanabilmektedir.
The Lateral Proximal Tibial Plate is designed to be used for
lateral fractures of the tibia head. Tibiamedial condyle
fractures usually occur as concomitant lesions for lateral
fractures. The stability of plaque osteosynthesis can be
performed laterally, except for bicondylar fractures and
isolated medial tibial head fractures.
Medial Proksimal Tibia Plak / Medial Proximal Tibia Plate
Medyal Proksimal Tibia Plak, proksimal tibianın kompleks
kırıklarını azaltmak için tasarlanmaktadır.
The medial proximal tibial plate is designed to reduce the
complex fractures of the proximal tibia.
Fibular Distal Tibia Plak / Fibular Distal Tibia Plate
Fibular distal tibia plak, özellikle kemik osteoporotik olduğunda
distal tibia kırıklarını azalmaya yönelik tasarlanmaktadır.
The fibular distal tibia plate is designed to decrease distal tibial
fractures, especially when the bone is osteoporotic.
Lateral Kafa Tibia Proksimal Plak / Lateral Head Tibia
Proximal Plate
Lateral başlı tibia proksimal plak, lateral tibia plağın destek plağı
olarak tasarlanmaktadır.
The lateral headed tibia proximal plate is designed as a support
plate of the lateral tibia plate.
Distal Femur Plak / Distal Femur Plate
Distal femur plak, distal femura ve ya ekleme dahil olmayan
kırıkları azaltmak için kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
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The distal femur plate is designed to be used to reduce distal
femurs and fractures not included in the insert.

treatment of osteoarthritis, which includes medial or lateral
regions of the plate

Proksimal Femur Plak / Proximal Femur Plate
4.5mm Proksimal femur plak, uyluğun subtrokanterik ve
proksimal çok parçalı kırıklarında kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır.
4.5mm The proximal femur plate is designed for use in
subtrochanteric and proximal multi-part fractures of the thigh.

Osteotomi Plak / Osteotomy Plate
Osteotomi Plak Sistemi, dizin varus gonartriti için kullanılmak
üzere tasarlanmaktadır.

Condylar Buttress DCP Plak / Condylar Buttress DCP Plate
Kondiler Destekli DCP Plak çok parçalı distal femur kırıklarını
desteklemesi için tasarlanmaktadır.
Condylar Buttress DCP Plate is designed to support multi-part
distal femur fractures.
Kobra Artrodez DCP Plak / Cobra Arthrodesis DCP Plate
Kobra Artrodezi DCP Plak özellikle kalça artrodezinde
uygulanmak üzere tasarlanmaktadır.
Cobra Arthrodesis DCP Plate is specifically designed for use in
hip arthrodesis.
Kanca Plak / Hook Plate
Kanca Plak, total kalça artroplasti ile ilgili daha iyi trokanter
fiksasyonu için kullanmak üzere tasarlanmaktadır.
Hook Plate is designed to be used for better trochanter fixation
of total hip arthroplasty.
2.0 mm MAKSİLLOFASİYAL / Maxillofacial Plate
Maksillofasiyal Plaklar, maksillofasiyal bölgesinin yumuşak ve
sert dokuları, kafa, boyun, yüz, ağızdaki yaralanmaları ve
defektlerin geniş görünümünü tedavi etme amaçlı kullanılır.
Maxillofacial Plates are used to treat soft and hard tissues of
the maxillofacial region, head, neck, face, mouth injuries and
a wide view of defects.
Kilitli Yüksek Tibial Osteotomi Plak / Locking High Tibial
Osteotomy Plate
Yüksek Tibia Osteotomi Plak dizin medyal ya da lateral
bölgelerini içeren osteoartritin tedavisinde kullanılmak üzere
tasarlanmaktadır.
High Tibia Osteotomy Plate is intended for use in the

Kilitli & Kilitsiz 135° TPM Petrokanterik Plak / Locking & NonLocking 135° TPM Petrpchanteric Plate
Proximal femur bölgesinde meydana gelen deformasyonların
tedavisi için kullanılır.
Küçük Osteotomi Plak / Small Osteotomy Plate
Küçük osteotomi plak sistemi, osteotomiye gereksinim
olmadan pediatrik anguler deformasyon için kullanılmak
üzere
tasarlanmaktadır.
Özellikle,
kubitus
varus
(suprakondiler kırığı sonrası), diz valgusu, varus, eğik düzlem,
fleksiyon
deformasyonları
ve
rekurvatumları
göstermektedir.
The small osteotomy plate system is designed to be used for
pediatric angular deformation without the need for
osteotomy. Particularly, cubitus varus (after supracondylar
fracture), knee valgus, varus, inclined plane, flexion
deformations and recurvatum.
130° Açılı Bıçaklı Plak Yetişkin / 130° Angled Blade Plate for
Adults
130° Açılı Bıçaklı Plak özellikle femoral boynun ve
pertrokanterik kırıkların redüksiyon ve fiksasyonu için
kullanılmak üzere tasarlanmaktdır. Öncelikle proksimal
femoral rekonstrüktif osteotomileri uygulamak için
yapılmaktadır.
The 130 ° Angled Blade Plate is specifically designed to be used
for the reduction and fixation of the femoral neck and
pertrochanteric fractures. It is primarily performed to perform
proximal femoral reconstructive osteotomies.
95° Condylar Plak Yetişkin / 95° Condylar Plate for Adults
95° Kondiler Plak; öncelikle distal, proksimal femur alanının ve
intertrokanterik osteotomisinin redüksiyon ve fiksasyonu için
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kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Proksimal Femur
Rekonstrüksiyon
osteotomileri
uygulamak
için
kullanılmaktadır.
95 ° Condylar Plate; It is primarily designed for reduction and
fixation of the distal, proximal femur area and
intertrochanteric osteotomy. Proximal Femur Reconstruction
is used to apply osteotomies.
Açılı Bıçaklı Plak Yetişkin İntertrokanterik Femural
Osteotomiler için/ Angled Blade Plate for Intertrocanteric
Femoral Osteotomies in Adults
Bu açılı bıçaklı plaklar öncelikle proksimal femur ve proksimal
femurun redüksiyonu ya da fiksasyonu ve pertrokanterik
kırıklarının yeniden konumlandırılması için kullanılmaktadır.
Özellikle yetişkinlerdeki femoral boynun tedavisine yöneliktir.
These angled blades are primarily used for the reduction or
fixation of the proximal femur and proximal femur, and for
repositioning pertrochanteric fractures. It is especially for the
treatment of femoral neck in adults.
80° Çocuk İntertrokanterik Femural Osteotomiler için /
Angled Blade Plate for Intertrocanteric Femoral Osteotomies
in Infant
Bu açılı bıçaklı plaklar öncelikle proksimal femur ve proksimal
femurun redüksiyonu ya da fiksasyonu ve pertrokanterik
kırıklarının yeniden konumlandırılması için kullanılmaktadır.
Özellikle çocuklardaki femoral boynun tedavisine yöneliktir.
These angled blades are primarily used for the reduction or
fixation of the proximal femur and proximal femur, and for
repositioning pertrochanteric fractures. It is especially for the
treatment of femoral neck in children.
Açılı Bıçaklı Plak Yetişkin İntertrokanterik Femural
Osteotomiler için / Angled Blade Plate for Intertrocanteric
Femoral Osteotomies in Infant
Bu açılı bıçaklı plaklar öncelikle proksimal femur ve proksimal
femurun redüksiyonu ya da fiksasyonu ve pertrokanterik
kırıklarının yeniden konumlandırılması için kullanılmaktadır.
Özellikle bebeklerdeki femoral boynun tedavisine yöneliktir.
These angled blades are primarily used for the reduction or
fixation of the proximal femur and proximal femur, and for
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repositioning pertrochanteric fractures. Especially for the
treatment of femoral neck in infants.
Rekonstrüksiyon Pelvik Plaklar / Reconstruction Pelvic Plate
Öncelikle pelvisin rekonstrüksiyonunda ve asetabular
kırıklarda kullanılmak üzere tasarlanmaktadır.
It is primarily designed for reconstruction of the pelvis and
acetabular fractures.
Kilitli Koronoid Plak / Locking Coronoid Plate
Koronoid Plakalar koronoid için bir destek görevi görmesi ve
dirseğin sublukse olma eğilimine karşı yardım etmesi
amaçlanmaktadır. Dirsek Kaplama Sistemindeki aletler ile
birleştirilen plaka tasarımı, çeşitli kırılma modelleri için birden
fazla sabitleme seçeneği sunar.
Coronoid Plates are intended to serve as a support for the
coronoid and help to resist the tendency of the elbow to become
subluxated. The plate design combined with the tools in the
Elbow Coating System offers multiple fixing options for various
fracture models.
Kilitli Radial Kafa / Locking Radial Head
Radyal Kafa Kaplama Sistemi, radyal kafa kurtarılabilir
olduğunda kırıkların tedavisinde yenilikçi bir yöntem
sunmaktadır. Önceden konturlu plakaların bu çok yönlü
sistemi, radyal kafanın "güvenli bölgesi" içinde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır ve cerrahi odadaki zamandan tasarruf
sağlayabilen basit bir cerrahi tekniğe sahiptir.
The Radial Head Coating System offers an innovative method of
treating fractures when the radial head is recoverable. This
versatile system of pre-contoured plates is designed to be used
in the "safe area" of the radial head and has a simple surgical
technique that can save time in the surgical room.
Büyük Kemik Kırıklarında Kullanılan Vidalar / Screws Used in
Large Bone Fractures
Vidalar interfragmentar bir komprasyona ulaşmanın temel
unsurudur. Çektirme vidası olarak bağımsız kullanılırlar veya iki
baskı ile birbirine birleştirmek için plaklara takılarak
kullanılabilirler.

Screws are an essential element in achieving an
interfragmentar compression. They can be used independently
as a pull-off screw or they can be used by attaching them to the
plates to connect them together with two prints.
Kortikal Vidalar / Cortical Screw
Sert kemik kortikalinde, uzun kemiklerin diyafiz bölgesinde
sıkça kullanılır.
It is frequently used in the diaphysis of long bones in the cortical
bone.
Malleolar Vidalar / Malleolar Screw
Malleolar vidaların kortikal yivleri, şaftları ve trokar ucu vardır.
Kullanımları metafiz bölgesi ile sınırlıdır.
Malleolar screws have cortical grooves, shafts and trocar tips.
Their use is limited to the metaphyseal region.
Cancllous Screw / Spongioz Vidalar
Kemiğin yumuşak eğrilebilir ve kortikalin ince olduğu metafizer
ve epifizer bölgede kullanılır.
It is used in the metaphyseal and epiphyseal region where the
bone is soft, curved and cortical thin.
Cannulated Screw / Kanüllü Vidalar
Femur veya proksimal tibia gibi büyük uzun kemiklerin
metafizer ve epifizer kırıklarında ve bütün pelvis bölgesinde
kullanılır.
It is used in metaphyseal and epiphyseal fractures of large long
bones such as femur and proximal tibia and in the whole pelvis
area.
Kilitli Plaklar ve Kilit Vidaları / Cortical Plates & Screws
Tipmed Kilitli Plak ve Kilit vidaları, hem standard komprasyon
tekniğine hem de kilit sistemlerine uygun kombinasyonda
tasarlanmıştır. Osteopenik kemiklerde yüksek kalite ve
üstünlüğü vardır. Plak üstündeki delikler, hem konvansiyonel
kortikal vidaların, spongioz vidalarının hem de yivli konik kilit
vidalarınında kullanımına uygundur.
Tipmed Locking Plate and Locking screws are designed in
combination with both standard compression technique
and lock systems. It has high quality and superiority in
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osteopenic bones. The holes on the plate are suitable for
use in both conventional cortical screws, spongious screws
and threaded conical locking screws
•
Rush Pin / Rush Pin
Rush Pin, yaygın olarak uzun kemiklerin diafizinin shaft
kırıklarının intramedülar sabitlemesinde kullanılır. Dinamik
kuvvetlerin tersinde bir uygulamayla kırıkların stabilize
edilmesini sağlar. Basınç noktası kırık kemiği doğru bir şekilde
transfüze eder.
Rush Pin is widely used for intramedular fixation of shaft
fractures of diaphysis of long bones. It provides stabilization of
fractures by an application in the opposite direction of dynamic
forces. The pressure point correctly transfers the fractured bone
•
Knowless Pin / Knowless Pin
Knowles Pin yaygın olarak Intertrokanterik kırıklarda kullanılır.
Femur başını daha iyi kavraması için, pinler smooth şafttan
daha kaba derinlikte dişlerle üretilmektedir.
Knowles Pin is widely used in intertrochanteric fractures. The
pins are produced with coarser depth teeth than the smooth
shaft, to better grip the femur head.
•
Steinmann Pin / Steinman Pin
Transfiks kemiklerin germe veya sabitlemesinde kullanılır.
Kemiklerin hizalanmasında, yerine oturtulmasında ve eksternal
fiksasyon sistemlerde kullanılır. Steinman pinler, trokar başı
noktası ve üniversal mandrel bağlantısı için üç taraflı uç
sabitlemesi için tedarik edilir. Geniş çaplı pinler tibia veya
femurdaki ağır iskelet traksiyonlarında kullanılır. Distal parçaya
uygulanan uzatma kırık bir kemiğin parçasına yönlendirilen bir
çivi veya pin yardımıyla yapılır. Buna çivi uzantısı da denir.
Transfixes are used for stretching and fixing of the bones. It is
used in alignment of the bones, in place of them and in external
fixation systems. Steinman is supplied for triple end fixing for
pin, trocar head point and universal mandrel connection. Large
diameter pins are used for heavy skeletal traction in the tibia
and the femur. The extension applied to the distal part is made
with the help of a nail or pin directed to the part of a broken
bone. This is also called a nail extension.
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Schanz Pin
Schanz pini kemiklerin ekstarnal fiksasyonunda kullanılır.
Schanz pinleri, External Sirküler Sistem ve Dinamik Eksenel
Fiksatörlerin bir bileşenidir. Schanz pinleri trokar başı noktası
olarak tedarik edilir. Hidroksapatit kaplama sabitlemeyi
geliştirir ve “pink-track” enfeksiyon hızını azaltır. Kemik
hidroksiapatite girip büyür ve böylece iki materyal arasındaki
sınır belirsizleşir. Schanz pinleri üniversal mandrel bağlantısı
için trokar formunda uç yapısıyla tedarik edilir.
The Schanz pin is used in the external fixation of the bones.
Schanz pins are a component of the External Circular System
and Dynamic Axial Fixators. The Schanz pins are supplied as a
trocar head point. Hydroxapatite coating improves fixation and
reduces the ve pink-track lem infection rate. The bone enters
the hydroxyapatite and grows so that the border between the
two materials becomes obscure. Schanz pins are supplied with
a trocar-shaped end structure for universal mandrel
connection.
Spongioz yivli Schanz pinleri kırık sabitlemesinde kullanılır. Özel
olarak Tıpmed Dinamik Eksenel Fiksatörlerde ve Eksternal
Sirküler Sabitleme Sistemlerinde kullanılabilir.
Schanz pins with spongious grooves are used for fixing broken.
It can be used especially in Kompmed Dynamic Axial Fixators
and External Circular Fixation Systems.
Staple
Bone Staple Kemik, yumuşak doku, tendon ve bağların
zımabalanması operativ bir prosedürdür. Staple enstrumental
sistemi fiksasyon Stapleları ile kombinlendiğinde avantajlar
sunmaktadır. Staple Sistem 5 farklı Staple tasarımı içerir.
Indikasyonlara ve fonksiyonlara gore çeşitlendirirlir. / Bone is
an operative procedure for stabbing soft tissue, tendons and
ligaments. The staple instrumental system offers advantages
when combined with fixation stands. Staple System contains 5
different Staple design. It is diversified according to the
indications and functions.
Epifizyel Staple Epifizyel Staple parça fiksasyonu için
tasarlanmıştır. Özellikle de Küçük parçalar ve parçalı vida
fiksasyonu mümkün olmadığında kullanılır. Özellikle bu
staplelar, büyümede uzama eşitsizliğinden kaynaklı
deformasyonları engellemede kullanılır.
Epiphyseal Staple is designed for fixation of parts. It is especially
used when small parts and split screw fixation are not possible.

In particular, these staples are used to prevent deformation
from growth inequality.
Thorny Staple Throny staple tendon ve bağ fiksasyonunda
kullanılır. Eğimli kenara sahip keskin uçlar kullanımı
kolaylaştırır. Bu yapı dış bükey kortikal alanlarda bile staple
uçların eğilmesini engeller.
Throny is used in the fixation of staple tendons and ligaments.
Sharp inserts with curved edges make it easy to use. This
prevents the bending of the staple ends, even in convex cortical
areas.
Blount Staple Blount staple tarsal artrodezi, epifizyodez,
osteosentezde kullanılır. Blount Staplelar, genç ve çocuklarda
epifizyel uygulamalarda kullanılır.
Blount is used in staple tarsal arthrodesis, epiphysiodesis,
osteosynthesis. Blount Staples are used in epiphyseal
applications in young and children.
Asimetrik Staple Tibial veya Femoral osteotomilerin
osteosentesiz sabitlemelerinde kullanılır. Eğimli kenarları ve
keskin uçlarıyla kolay penetrasyon sağlar. Pilot deliklerin
delinmesine gerek yoktur.
is used for fixation of tibial or femoral osteotomies without
osteosynthesis. Easy penetration with bevelled edges and sharp
edges. Pilot holes do not need to be drilled.
Basamaklı Staple Basamaklı staple sıradaki osteotomileri
fixlemede kullanılır.
Tibia Cıvata
Proximal tibianın belirli tip kırılkarında kullanılır. Trokar başı
noktasıyla beraber tedarik edilir. Her iki ucu da yivlidir. 2
rondela ve altıgen somunlarla kullanılır.
Kirshner Teli
Trokar Başlı Kirshner Teli Trokar başlı kirschner teli kırıkların
sabitlemesinde kullanılır. Trokar başı üç yönlü sivriltilerek
tedarik edilir.
Trocar Head Kirshner Wire Trocar head kirschner wire is used
for fixing the fractures. The trocar head is supplied with a threeway taper.
Çift Trokar Başlı Kirshner Teli Çift Trokar başlı kirschner teli
kırıkların sabitlemesinde kullanılır. Trokar başları üç yönlü
sivriltilerek tedarik edilir.
Double Trocar head kirschner wire is used for fixing the
fractures. Trocar heads are supplied with three-way tapering.
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Yivli Kirshner Teli – Trokar Başlı Kirschner teli kırıkların
sabitlemesinde kullanılır. Trokar başı üç yönlü sivriltilerek
tedarik edilir. Tel yivlidir.
Trocar Head Kirschner wire is used for fixing the fractures. The
trocar head is supplied with a three-way taper. Wire threaded.
Kalibrasyonlu Trokar Başlı Kirshner Teli Kirschner teli kırıkların
sabitlemesinde kullanılır. Trokar başı üç yönlü sivriltilerek
tedarik edilir. Tel komple kalibrelidir.
Kirschner wire is used for fixing the fractures. The trocar head is
supplied with a three-way taper. The wire is completely
calibrated.
Kalibrasyonlu Yivli Trokar Başlı Kirshner Teli Kirschner teli
kırıkların sabitlemesinde kullanılır. Trokar başı üç yönlü
sivriltilerek tedarik edilir. Tel komple kalibrelidir ve telin ucu
yivlidir.
Kirschner wire is used for fixing the fractures. The trocar head is
supplied with a three-way taper. The wire is fully calibrated and
the end of the wire is grooved.
Dikiş Delikli Kirshner Teli
Kirschner teli kırıkların sabitlemesinde kullanılır.
Kirschner wire is used for fixing the fractures.
Serkilaj Teli
Interfragmental fiksasyon için ve tel bükücü ile gergin
bükülmüş olarak kullanılır.
Used for interfragmental fixation and taut twisted with wire
bender.
1.1. Hedeflenen Kullanıcı / Targeted User
Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış doktorlar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
It is designed for use by doctors who have completed their
specialist training in Orthopedics and Traumatology.
1.2. Hasta Populasyonu / Patient Population
Ürünün kullanım amacında pediatrik grup olarak
tanımlanmayan tüm cihazlar vücut gelişimini tamamlamıış
hastalarda kullanımı uygundur.
All devices that are not defined as pediatric groups for the
purpose of use of the product are suitable for use in patients
who have completed their development.
1.3. Vücut Temas Yapısı ve Süresi / Contact Time
İmplantlar, hastaya tamamen implante edılmektedır. Cerrahi
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Invasıf temas süresı 30 günden fazladır. (Uzun Dönem)
1.4. Endikasyonlar / Indications
•
Açık ve kapalı kemik (Bkz: # Kullanım Amacı)
kırıklarında / Open and closed bone (See
#Intended Use) in fractures
•
Kaynamama veya hatalı kaynama / Nonunion or
Malunion
1.5. Kontraendikasyonlar / Contraindications
•
Ameliyat sonrası direktifleri uygulayamayacak
boyutta nörolojik rahatsızlığı olan hasta / The
patient who has neurological discomfort after
the operation
•
Yeterli implant desteğinin ortadan kalktığı veya
uygun boyuttaki implantın kullanılmasını
önleyen hastanın fiziksel koşulları ve bu
koşullardan meydana gelen yetersiz kemik
kalitesi. Örneğin: kanser veya doğuştan
meydana gelen dislokasyon, üst femur ile ilgili
metabolik kemik hastalıkları / The physical
conditions of the patient, which prevents
adequate implant support or prevents the use of
the appropriate size of the implant, and the
inadequate bone quality resulting from these
conditions. For example: cancer or congenital
dislocation, upper femoral metabolic bone
diseases
•
Implantasyon bölgesini etkileyebilecek daha
önceden geçirilmiş, eklem bölgesinde veya
sistemik etkisi olan enfeksiyon / Infection with a
previous systemic effect on the joint area
•
İskelet yapısında gelişim geriliği / Skeletal
immutürite
•
Açık yaralar / Open wounds
•
Operasyon bölgesi boyunca yetersiz doku
kaplaması / Inadequate tissue coverage over
the operative site
•
İyileşme döneminde cihaza güvensiz bir yük
seviyesi yerleştiren nöromüsküler açık / Any
neuromuscular deficit which places an unsafe
load level on the device during the healing
period.

Obezite. Aşırı kilolu veya obez bir hasta,
omurilik
sistemi
üzerinde,
cihazın
sabitlenememesine veya cihazın kendiliğinden
bozulmasına yol açabilecek yükler üretebilir /
Obesity. An overweight or obese patient can
produce loads on the spinal system which can
lead to failure of the fixation of the device or to
failure of the device itself
1.6. Uyarılar / Warnings
•
İmplant bileşenlerinin yanlış seçim ve
konumlandırmasından
kaçının.
İmplant
bileşenlerinin yanlış seçimi, yerleştirilmesi,
konumlandırılması, hizalanması ve sabitlenmesi
protez parçaların ömründe kısalmaya neden
olabilecek beklenmedik stres durumlarına yol
açabilir / Avoid incorrect selection and
positioning of implant components. Improper
selection, placement, positioning, alignment,
and fixation of implant components can lead to
unexpected stress situations that can lead to
shortening the life of the prosthesis components
•
All trial, packaging, and instrument components
must be removed prior to closing the surgical
site. Do not implant / All trial, packaging, and
instrument components. Do not implant
•
Eklem bölgesini kapatma işleminden önce
yetersiz temizlenmesinden kaçının. Kapatma
işleminden önce yetersiz temizleme yapılması
(kemik çimentosu atığı, cerrahi artıkların
çıkarılması) aşırı yıpranmaya neden olabilir /
Avoid insufficient cleaning before closing the
joint area. Before finalizing cleaning is
insufficient (bone cement waste, surgical
removal of residues) can result in excessive
wear
•
Operasyon sırasında zarar gören implantları
kullanmaktan kaçının. Hatalı operasyon öncesi
ve operasyon sırasındaki implant kullanımı veya
hasarı (çizikler, çentikler) çatlak, aşınmaya,
stres kırığına ve/veya aşırıyı yıpranmaya yol
açabilir / Avoid using damaged implants during
operation. Improper use or damage (scratches,
•
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nicks) before and during incorrect operation
may lead to cracking, abrasion, stress fracture
and / or excessive wear
•
Operasyon öncesi ve ya sırasında hasarlı
ambalaj içerisindeki implantları kullanmaktan
kaçının / Avoid using implants in damaged
packaging before or during surgery
•
İmplantlarda değişiklik yapmaktan kaçının.
İmplantlarda değişiklik yapılması implantların
hedeflenen
preformansı
göstermesini
engelleyebilir / Avoid making changes to
implants. Changes to implants may prevent
implants' intended performance
•
Implantların tekrardan kullanılması hasta
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir /
Repeated use of implants may have adverse
effects on the patient
•
Hasarlı komponent veya farklı firmalara ait
protez komponentleri kullanmayın / Do not use
damaged
components
or
prosthesis
components of different companies
•
Ameliyat Talimatları dokümanını inceleyin /
Review the Operating Instructions document
•
Rehabilitasyonda dahil olmak üzere operasyon
sonrası bakım talimatlarını takip etme
konusunda hastaları bilgilendirin / Inform
patients about follow-up care instructions,
including rehabilitation
•
Endikasyon dışı ürün kullanımından kaçının /
Avoid using off-label products
•
Operasyonu başka firma ve / veya ürünlere ait
el aletleri ile kullanmaktan kaçının / Avoid using
the operation with hand tools from other
companies and / or products
1.7. Yan Etkiler / Possible Adverse Effects
•
Ağrı / Pain
•
Malzeme duyarlılık reaksiyonları. Yabancı
materyal implantasyonu dokularda, çeşitli
büyüklerde makrofaj ve fibroblastları içeren
histolojik reaksiyonlara neden olabilir /
Material sensitization reactions, foreign
material
implantation
may
cause
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•

•
•

•

•

histological reactions in tissues, including
macrophages and fibroblasts of various
sizes
Operasyon süresinin uzaması sonucu
enfeksiyon riskinin artması / Increased risk
of infection due to prolonged operation
time
Enfeksiyon / Infection
Operasyon anında, hastanın kemik
kalitesinin kötü olması vey a bir önceki
geçirdiği operasyonlara bağlı kemik
hasarlarının olması kemik bölgesinde hasar
ve ya kırığın oluşmasına neden olabilir / At
the time of operation, the patient's poor
bone quality or bone damage due to
previous operations may cause bone area
damage or fracture
Bileşenlerin hatalı seçilmesi veya hatalı
konumlandırılması sonucu hareket kısıtlığı,
dislokasyon / Impairment or misalignment
of components, movement limitation,
dislocation
Venöz tromboz, pulmoner embolizm,
miyokardiyal enfarktüs hastalıklarını da
içeren
kardiyovasküler
bozukluk
/
Cardiovascular disorder including venous
thrombosis, pulmonary embolism, and
myocardial infarction

1.8. Önlemler / Precautions
Tıpmed ürünleri sadece kendi bileşen ve el aletleri ile
kombinasyon uyumu sağlamaktadır. Ürünler; ürün
üzerinde yer alan size bilgisine göre eşleşmektedir. Bu
sebeple cihazın farklı firma ürünleri vey a farkı ürün el
aletleri ile kombinlenmesi sakıncalıdır. El aletlerine
uygunlanaak ekstra güçler el aletlerinin kırılmasına neden
olabilir. Tıpmed Intramedullar Çivi Sistemlerine ait el
aletlerinin her kullanımdan önce kontrol edilmesi tavsiye
edilmektedir.

Ürünler MR ortamında değerlendirilmemiştir.

Tıpmed products are combined only with their
components and surgical instruments. The products are

matched according to the information you have on the
product. For this reason, it is inconvenient for the
appliance to be combined with different products or
different hand tools. The excessive force to surgical
instruments can cause to break. It is recommended that
surgical instruments of Tıpmed Intramedullary Nail
System be checked before each use.
The products were not evaluated on MR.
2. Paketleme ve Etiketleme / Packaging And Labelling
TIPMED implantları yalnızca hastane veya cerrah tarafından
orjinal paketiyle ve etiketi yırtılmadan teslim alındığında kabul
edilir.
TIPMED implants are only accepted by the hospital or surgeon
when the original package and label are delivered without
tearing.
3. Sterilizasyon ve Tekrar Sterilizasyon / Sterilisation
and Resterilisation
Implantlar steril diye belirtilmediği sürece non-steril olarak
kabul edilmektedir. Non-steril durumlarda kullanım öncesi
steril etme sorumluluğu kullanıcıdadır. Steilizasyona yönelik
validasyon şartları aşağıda tanımlanmıştır.
Implants are considered non-sterile unless specified sterile.
The user has the responsibility to sterilize before use.
Validation conditions for steaming are described below.
El aletleri non-steril olarak sunulmuştur. Kullanım öncesi steril
edilmek zorundadır.
Surgical Instruments are non-sterile. Must be sterilized before
use.
Sıcaklık / Temperature
121°C
Süre / Time
30 dk/min
4. BILGI / Information
Daha fazla bilgi için, Genel Müdür, Satış ve Pazarlama
Departmanı, TIPMED Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.
KemalpaşaMah. 7401/1 Sokak No:16 Bornova- İzmir /TURKEY.
Tel: + 90 232 479 33 22 – 479 27 54 Fax: + 90 479 38 25
www.tipmed.com
For more information, General Manager, Sales and Marketing
Department, TIPMED Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.
Kemalpasa Mah. 7401/1 Sokak No: 16 Bornova- İzmir / TURKEY.
Tel: + 90 232 479 33 22- 479 27 54 Fax: + 90 479 38 25
www.tipmed.com
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Kuru yerde tutunuz/Keep Dry

İmalat tarihi / Production date

Ambalaj hasar görmüşse kullanmayınız /
Do not use if the packaging is damaged

Katalog numarası / Catalog no

Kullanma talimatlarına başvurunuz /
Refer to the operating instructions

Üretici / Producer

60

40°C
10°C

40

Nem Sınırlaması / Humidity Limits

Sıcaklık sınırlaması /
Temperatur Limits

Steril Edilmemiştir / Non
Sterile

Lot numarası / Lot no

Tekrar kullanmayın / Do not reuse

Süresinde kullanın / Use over

CE-logo
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TIPMED Medical Device Manufacturing Ltd. Co.
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