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Świat spotyka się w Dusslingen

Heinz Kurz GmbH Medizintechnik to rodzinna (drugie 
pokolenie) firma produkcyjna w południowo-zachodnich 
Niemczech. Międzynarodowa sieć dystrybutorów, w tym 
także KURZ Medical, Inc., nasza spółka zależna z siedzibą 
w Atlancie, (stan Georgia, USA), zapewnia wygodną, 
lokalną dostępność naszych produktów na całym świecie. 
To dla nas ważne, aby być blisko naszych klientów. Nasze 
produkty są wspierane przez wysoce wyszkolonych 
dystrybutorów, to ważna zaleta.

Historia firmy w skrócie

Medyczne podwaliny rodzinnego przedsięwzięcia zostały 
położone przez Heinza Kurza. Podstawą była technologia 
dentystyczna. Wykorzystując swoje doświadczenie jako 
technika dentystycznego w obróbce metalu do stworzenia 
nowego projektu, pracował w bliskiej, osobistej 
współpracy z kliniką otolaryngologiczną Uniwersytetu  
w Tybindze nad stworzeniem pierwszego złotego drenu. 
Ten pierwszy projekt doprowadził w latach 80-tych XX w. 
do udanego założenia firmy zajmującej się implantami 
ucha środkowego.

Inną innowacją w tej gałęzi przemysłu było wprowadzenie 
przez firmę tytanowych implantów ucha środkowego 
w 1994 r. Pierwszych na świecie pasywnych implantów 
ucha środkowego wykonanych z czystego tytanu wysokiej 
jakości.

W 2011 r. wprowadziliśmy pierwsze protezy wykonane 
częściowo z nitinolu. Te protezy strzemiączka mają 
specjalny kształt, który jest oparty na strukturach 
anatomicznych ucha środkowego, zaawansowanej 
wiedzy na temat biomechaniki i specjalnych cech 
materiału nitinol. Jest to dobry przykład naszej historii, 
obejmującej ciągłe innowacje oparte o dowody kliniczne 
i zaangażowanie w tworzenie dobrej nauki.

Produkcja i kontrola jakości

Implanty ucha środkowego KURZ są produkowane 
wyłącznie w Niemczech, gdzie poprawiliśmy budowę 
produktów i specjalistyczne procesy produkcyjne. 
Nasze procesy produkcyjne umożliwiają stworzenie 
kompleksowych, a mimo to przyjaznych dla użytkownika 
kształtów implantów, jak na przykład innowacyjne protezy 
ze stawem panewkowym (Ball Joint Prostheses).

KURZ utrzymuje najwyższe standardy jakości i ma 
ścisłe procedury kontroli jakości, aby zapewnić, że 
nasze standardy zostają spełnione. Nasze standardy 
jakości spełniają wymagania międzynarodowe, a nawet 
wykraczają  poza nie.

Badania i rozwój

KURZ dba o postęp. W bliskiej współpracy z chirurgami-
otolaryngologami w Niemczech i za granicą szukamy nowych 
rozwiązań, aby zapewnić lepsze korzyści pacjentom i chirurgom. Nasz 
wysoce zmotywowany i elastyczny zespół jest w stałym kontakcie 
z użytkownikami naszych produktów i z akademickimi instytutami 
badawczymi zajmującymi się badaniami nad biomechaniką. Tylko  
w ten sposób można stworzyć produkty wysokiej jakości, 
zapewniające korzyści pacjentom. Produkty, takie jak protezy 
CliP® lub protezy ze stawem panewkowym wytyczają standardy  
w dzisiejszej chirurgii ucha środkowego.

O nas

Traute Kurz-Butzki 
CEO (Dyrektor generalny)

Heinz Kurz 
Założyciel firmy

Uwe Steinhardt 
CTO (Dyrektor ds. technicznych)

KURZ Middle Ear Intelligence
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Rozumiemy, że nasz sukces zależy od doświadczenia i wiedzy, stałego rozwoju i szkolenia naszych pracowników.

Regularne międzynarodowe szkolenia dystrybutorów zapewniają wysoką jakość sprzedaży i usług serwisowych. 
Warsztaty z możliwością osobistego zapoznania się z produktami „zanurzają “ naszych dystrybutorów w problemie 
używania i posługiwania się naszymi produktami, dzięki czemu są przygotowani do oferowania jak najlepszego wsparcia 
naszym klientom.

KURZ Middle Ear Intelligence

Każdy produkt przechodzi 100% kontrolę jakości.
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Pasywne implanty
ucha środkowego KURZ®

Pasywne implanty ucha środkowego KURZ® są dostępne 
w ustalonych i regulowanych długościach. Plastyczne 
protezy do tympanoplastyki o regulowanej długości 
umożliwiają chirurgowi śródoperacyjne dostosowanie 
każdego implantu w skokach co 0,25 mm.

Dodatkowo istnieje szeroka gama wyjątkowych modeli,  
w tym protezy do stapedoplastyki i malleowestybulo-
peksji. Wyjątkowe cechy, jak budowa typu CliP® lub  
z mikrostawem panewkowym wytyczają nowe standardy 
w zabiegach rekonstrukcji ucha środkowego.

Aby uzupełnić linię protez, oferujemy także szeroką gamę 
instrumentów precyzyjnych. Zaangażowanie w badania 
i rozwój połączone z pasją technologiczną sprawia, że 
systemy protez ucha środkowego KURZ® są jednymi  
z najpełniejszych systemów na świecie.

Nowością w naszym asortymencie protez strzemiączka 
jest proteza z pętlą z nitinolu. Dzięki swoim specjalnym 
cechom, nitinol zapewnia nowe synergie w dziedzinie 
otologii.

Heinz Kurz GmbH otrzymał nagrodę Dr -Rudolf-Eberle-Prize 2009 za 
system TTP-VARIAC®.

Nagroda w dziedzinie innowacji była przyznawana małym i średnim 
przedsiębiorstwom w regionie Baden-Württemberg za innowacyjne 
produkty, procesy i usługi technologiczne.



5

Czysty tytan (Klasa 1-4)

Żaden inny materiał implantów nie był częściej używany  
w minionych latach. Tytan, dostępny w różnych klasach czystości  
i twardości, udowodnił swoją wysoką biokompatybilność.

 

Czysty tytan (ASTM F67): Skład chemiczny

Maksymalne klasy odcięcia w % (m/m)

Pierwiastek Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

Azot (N) 0,03 0,03 0,05 0,05

Węgiel  (C) 0,10 0,10 0,10 0,10

Wodór  (H) 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125

Żelazo  (Fe) 0,20 0,30 0,30 0,50

Tlen  (O) 0,18 0,25 0,35 0,40

Tytan  (Ti) 99,48 99,31 99,19 98,94

Materiały implantów
KURZ®

Widok szczegółowy

BELL po czyszczeniu Powiększenie 50 
razy (proteza KURZ®)

Powierzchnia tytanu po czyszczeniu 
Powiększenie 1000 razy (proteza KURZ®)

Nitinol – nowy materiał stosowany w produktach KURZ®

Nitinol to stop niklu i tytanu, opisany po raz pierwszy w 1958 r. przez 
laboratorium Naval Ordnance Laboratory (USA). Nazwa „nitinol” to 
skrót od „Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory”.

Nitinol składa się głównie z niklu i tytanu. Jest dostępny w dwóch 
wersjach różniących się właściwościami: pamięć kształtu (ang. Shape 
Memory) i superelastyczny (ang. Super-Elastic).

Dla pamięci kształtu istotna jest możliwość deformacji i odzyskiwania 
wstępnie ustalonego kształtu pod wpływem ciepła. Superelastyczny 
nitinol nie wymaga podgrzewania do odzyskiwania kształtu, ale raczej 
odznacza się niezwykle wysoką elastycznością 

Cechy nitinolu to dobre właściwości mechaniczne  
i wysoka odporność na korozję, co zapewnia wiele 
korzyści w medycynie, a od wielu lat także w otologii:

• Biokompatybilność nitinolu jest porównywalna  
z biokompatybilnością tytanu, ponieważ nikiel jest 
otoczony tytanem. Na powierzchni materiału znajduje 
się warstwa z tlenku tytanu.

 

Bibliografia:

Wirsching K, Lehle K, Jacob P, Gleich O, Strutz J, Kvok P. Influence of 
Surface Process on the Biocompatibility of Titanium. Materials 
2011, 4, 1238-1248; doi: 10 339/ma 4071238.

Dalsze korzyści występują w dziedzinie plastyki kosteczek 
słuchowych.

•	 Czysty tytan ma doskonałą, dowiedzioną 
biokompatybilność, która wpływa korzystnie na 
długotrwałe wyniki

• Najwyższej jakości proces czyszczenia zapewnia czyste 
powierzchnie kluczowe i umożliwia integrację w uchu 
środkowym bez podrażnień

• Biostabilność: Nie występuje biodegradacja materiału, 
nawet w przypadku przewlekłych stanów zapalnych

• Niewielka masa: Redukuje utratę przewodzenia energii 
dźwiękowej, w porównaniu z innymi materiałami

• Bezpośrednie wrastanie komórek (na przykład błony 
śluzowej ucha środkowego) zależy od struktury 
powierzchni tytanu, która może wpływać na wrastanie

• Wysoka stabilność: Przyczynia się do przewodzenia 
pogłosu (nawet dla niewielkich wibracji) i kompensuje 
małe rozmiary implantu

• Indywidualne dostosowanie kształtu poprzez proste 
zgięcie

KURZ® wykorzystuje wyłącznie wysokiej jakości czysty 
tytan z najbardziej zaawansowanymi właściwościami 
mechanicznymi, takimi jak elastyczność, stabilność  
i twardość.

Właściwy materiał we właściwych rękach.
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Systemy implantów 
i protezy do 

tympanoplastyki
Protezy częściowe firmy KURZ® imitują naturalne 
połączenie stawu kowadełkowo-strzemiączkowego. 
Precyzyjnie dopasowany, delikatnie ukształtowany 
element BELL przekazuje dźwięk bezpośrednio do główki 
strzemiączka zamiast do odnogi.

Kształt elementu BELL umożliwia bezpieczne połączenie 
z główką strzemiączka. Nacięcia w elemencie BELL 
mają następujące zalety: zapewniają wystarczającą 
ilość miejsca na ścięgno mięśnia strzemiączkowego  
i umożliwiają modyfikację rozmiaru dzwonka.

Protezy częściowe CliP® z zatrzaskowym mechanizmem 
samoutrzymującym się, zapewniają bezpiecznie 
umocowane i zestandaryzowane połączenie ze 
strzemiączkiem. Dodatkowo proteza CliP Partial 
FlexiBAL® ma mikrostaw panewkowy w obrębie główki, 
który zapewnia automatyczne równoważenie położenia 
w stronę poziomu błony bębenkowej.

Wszystkie protezy do tympanoplastyki firmy KURZ® są 
dostarczane w całkowitej długości ogólnej (L).

Długość funkcjonalna (FL, ang. functional length) jest 
mierzona od graftu (np. chrząstki) umieszczonego 
poniżej błony bębenkowej do główki strzemiączka  
w rekonstrukcji częściowej lub do podstawy strzemiączka 
w rekonstrukcji całkowitej. Długość funkcjonalna (FL) 
ma duże znaczenie w rekonstrukcjach częściowych, 
gdzie często potrzebne są bardzo krótkie protezy. 
W konsekwencji wszystkie protezy częściowe firmy  
KURZ® zaczynają się od długości funkcjonalnej (FL) 
równej 0,75 mm.

Zarządzanie ryzykiem: Zbyt długa proteza może 
zmniejszać możliwość przekazywania drgań, a co za tym 
idzie negatywnie wpływać na przekazywanie dźwięku. 

System z regulowaną długością firmy KURZ oferuje 
wszystkie konieczne długości. Protezy całkowite KURZ® 
mają bardzo delikatną budowę i umożliwiają chirurgowi 
wykonanie implantacji w warunkach anatomicznych 
bardzo ograniczonej przestrzeni, takich jak warunki 
często występujące w niszy okienka owalnego.  
Ω CONNECTOR to opcja dla wszystkich protez całkowitych 
firmy KURZ z wydrążonym trzpieniem. Tworzony staw 
panewkowy ułatwia elastyczne połączenie stawowe 
regulowane we wszystkich kierunkach.

Ze względu na fabryczną czystość i kształt implanty 
firmy KURZ® umożliwiają śródoperacyjne dostosowanie 
poprzez proste wygięcie.

Proteza częściowa KURZ TTP-VARIAC o długości funkcjonalnej (FL) 0,75 mm.  
W porównaniu z protezą częściową TTP-VARIAC o długości funkcjonalnej (FL) równej 
1,5 mm po prawej stronie.
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Przegląd

System do rekonstrukcji częściowej 
TTP-VARIAC

CliP Parti al FlexiBAL

TTP-Tuebingen: proteza całkowita AERIAL 
oraz proteza częściowa BELL

Tytanowa proteza całkowita
typu Regensburg

System do rekonstrukcji całkowitej 
TTP-VARIAC

Duesseldorf: proteza całkowita AERIAL 
oraz proteza częściowa BELL

Proteza CliP Parti al Dresden

Proteza kątowa CliP

Proteza częściowa 
TTP-VARIO BELL

Całkowita i częściowa proteza
MNP Malleus Notch Prosthesis

Proteza kątowa Plester

Proteza całkowita 
TTP-VARIO AERIAL

Ω	CONNECTOR

Regulowana długość

Stała długość

Proteza młoteczka MRP

Opcje



8

Produkt REF

System TTP-VARIAC® częściowy (proteza i dysk z sizerami) 
o regulowanej długości 1,75-4,50 mm (w skokach co 0,25 
mm) długość funkcjonalna (FL): 0,75-3,50 mm

1002 020

System TTP-VARIAC® całkowity (proteza i dysk z sizerami) 
o regulowanej długości 3,0-7,0 mm (w skokach co 0,25 mm)

1004 020

System TTP-VARIAC® 
Protezy tytanowe o regulowanej 

długości z wielofunkcyjnym dyskiem 
z sizerami

Opatentowany system TTP-VARIAC®, stworzony 
w ścisłej współpracy ze szpitalem otolaryngologicznym 
Uniwersytetu w Tybindze, składa się z protezy 
o zmiennej długości, wykonanej z czystego tytanu 
i jednego, wielofunkcyjnego dysku ACsizer wykonanego 
z polipropylenu.

Poza korzyściami wynikającymi z regulowanej długości 
protezy, system TTP-VARIAC® oferuje także szereg 
korzyści, które są cenne w chirurgii ucha środkowego. 
Wielofunkcyjny dysk z sizerami pomaga ustalić wszelkie 
wstępne warunki dla udanej implantacji protezy 
TTP-VARIAC®.

Za pomocą sizerów zamocowanych do centralnego 
dysku, można szybko, dokładnie i wiarygodnie 
określić optymalną długość protezy. Mała masa sizera 
i delikatna budowa umożliwia łatwą manipulację, 
dobre zrównoważenie i niezaburzoną widoczność ucha 
środkowego.

Zalety:

• Plastyczne protezy: częściowa 0,75 – 3,5 mm FL 
i całkowita 3,0 – 7,0 mm FL; 

• Dokładne ustalenie optymalnej długości protezy za 
pomocą zintegrowanych sizerów

• Niewielkie zasoby – potrzebna jest tylko jedna zmienna 
(całkowita lub częściowa) proteza

• Skok co 0,25 mm, aby optymalnie dobrać długość 
i elastyczność

• Częściowo szorstka powierzchnia stabilizuje 
zamocowanie protezy

• Masa 4 – 5 mg

• Dobrze udokumentowane w badaniach naukowych

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Proteza całkowita systemu TTP-VARIAC®jest zgodna z elementem Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930).

System TTP-VARIAC®
Proteza częściowa

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 m

System TTP-VARIAC®
Proteza całkowita

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

3.6 mm

2.
6 

m
m

2.
6 

m
m

3.6 mm  

Film z dodatkowymi informacjami
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System TTP-VARIAC®

Akcesoria REF

Pinceta tytanowa 8000 136

Tytanowe mikrokleszcze 
zamykające 

8000 137

Kleszczyki tnące, stal nierdzewna 8000 171

Mikronożyczki, stal nierdzewna 8000 172

Taca TTP-VARIAC® 8000 173  
Do wielokrotnej sterylizacji

Dysk z sizerami 
do protez 
częściowych

Sizer protezki 
całkowitej 
(polipropylen) z 
nacięciami  
i identyfikacją 
długości z tyłu. 
Trzpień do 
umieszczenia na 
płytce strzemiączka.

Sizer protezki 
całkowitej na 
podstawie strzemiączka. 
Sizer umożliwia 
śródoperacyjne ustalenie 
optymalnego miejsca 
umieszczenia i długości. 
Sizer jest stabilny dzięki 
adhezji.

Kleszczyki tnące (REF 
8000 171) stworzono, 
aby odcinać trzonek. 
Dodatkowy fragment 
trzonka można łatwo  
i dokładnie przyciąć.

Dysk z sizerami 
do protez 
całkowitych

Odcinanie sizera za 
pomocą mikronożyczek 
(REF 8000 172). 
Delikatna budowa 
nożyczek pozwala 
na odłączenie sizera 
dokładnie na trzonku.

Proteza tytanowa 
TTP-VARIAC® jest 
zwilżana za pomocą 
sterylnego roztworu soli 
fizjologicznej. Należy ją 
podnosić z opakowania 
za główkę za pomocą 
delikatnych kleszczyków 
lub niewielkiego ssaka.

Bolec utworzony 
w procesie cięcia 
służy do mocowania 
wszczepu 
wstawkowego, który 
jest umieszczany 
pomiędzy protezą  
a błoną bębenkową 
dla ochrony.

Przenoszenie za 
pomocą niewielkiego 
ssaka. Środek główki 
zapewnia dość miejsca 
na ssak. Sizer jest lekki  
i łatwy w użyciu.

Wgłębienie jest wybierane 
zgodnie ze zmierzoną 
długością. Główka jest 
mocowana do trzonka za 
pomocą sprawdzonego, 
zintegrowanego 
mechanizmu blokującego 
przy użyciu tytanowych 
mikrokleszczy zamykających 
(REF 8000 137).

Szablony na tylnej 
stronie dysku  
z sizerami do 
określania minimalnej 
wielkości. Zawiera 
także użyteczną skalę 
do mierzenia.

5 6

7 8 9

10

Całkowita 
proteza  
TTP-VARIAC®  
w pudełku  
z produktem

1 2 3

4

Proteza jest gotowa do 
wszczepienia.

Ważne! 
Pełne informacje podano w Instrukcji użycia



10

System TTP®-VARIO
Protezy tytanowe

o regulowanej długości BELL 
(częściowa) oraz AERIAL (całkowita)

Protezy tytanowe TTP®-VARIO mają regulowaną 
długość. Można ją modyfi kować śródoperacyjnie 
w skokach co 0,25 mm. Główne zalety systemu TTP®-
VARIO polegają na nieograniczonej dostępności różnych 
długości i zmniejszonych wymaganiach dotyczących 
zapasów.

Bezpieczna integracja pojedynczych komponentów 
jest zapewniona poprzez wyjątkową budowę zacisku 
w główce protezy.

Aby bezpiecznie zamocować główkę do trzonka, 
potrzebny jest instrument TTP®-VARIO.

Zalety:

• Częściowa 0,75 - 3,5 mm FL oraz całkowita 
3,0 - 7,0 mm FL, nadal plastyczne

• Precyzyjna defi nicja długości

• Niewielkie zasoby - potrzebna jest tylko jedna 
zmienna (całkowita lub częściowa) proteza

• Podziały w skoku co 0,25 mm zapewniają optymalny 
dobór długości i elastyczność

• Częściowo szorstka powierzchnia stabilizuje 
zamocowanie protezy

• Masa 4 - 5 mg

• Dobrze udokumentowane w badaniach naukowych

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

TTP®- VARIO 
Proteza częściowa BELL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67 
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Produkt REF

TTP®-VARIO BELL Proteza częściowa 
o regulowanej długości 1,75 - 4,50 mm 
(w skokach co 0,25 mm) Długość 
funkcjonalna (FL): 0,75-3,50 mm

1002 010

Produkt REF

Proteza całkowita TTP®-VARIO AERIAL
Regulowana długość 3,0 - 7,0 mm
(w skokach co 0,25 mm)

1004 010

Całkowita proteza TTP®-VARIO jest kompatybilna z Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930).

TTP®- VARIO 
Proteza całkowita AERIAL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67 
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

3.6 mm

2.
6 

m
m

3.6 mm  

2.
6 

m
m

Zestaw instrumentów TTP®-VARIO 
(REF 8000 133)
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Długość: 
(L)

Funkcjonalna
długość: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 223

2,00 mm 1,00 mm 1002 224

2,25 mm 1,25 mm 1002 225

2,50 mm 1,50 mm 1002 226

2,75 mm 1,75 mm 1002 227

3,00 mm 2,00 mm 1002 228

3,25 mm 2,25 mm 1002 229

3,50 mm 2,50 mm 1002 230

Długość: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 234

3,25 mm 1004 235

3,50 mm 1004 236

3,75 mm 1004 237

4,00 mm 1004 238

4,25 mm 1004 239

4,50 mm 1004 240

4,75 mm 1004 241

5,00 mm 1004 242

5,25 mm 1004 243

5,50 mm 1004 244

6,00 mm 1004 246

6,50 mm 1004 248

7,00 mm 1004 249

Typu TTP®-Tuebingen 
Protezy tytanowe BELL (częściowa) 
oraz AERIAL (całkowita)

Protezy tytanowe typu TTP®-Tuebingen zostały 
stworzone w ścisłej współpracy z kliniką otolaryngologii 
Uniwersytetu w Tybindze. Ważne kryteria związane 
z lepszym pod względem audiologicznym implantem 
tytanowym zostały ustalone i ocenione w modelach 
badawczych, a także w badaniach doświadczalnych. 
Łatwość w użyciu i „przyjazność“ dla użytkownika była 
zawsze wysoko wśród standardów tworzenia w każdych 
rozważaniach teoretycznych.

Zalety:

• Niska własna impedancja i stabilne przewodnictwo 
poprawiają przekazywanie dźwięku

• Doskonała wizualizacja do wkładania i umieszczania 
dzięki otwartej główce i delikatnej budowie

• Indywidualne dostosowanie kształtu poprzez proste 
zgięcie

• Częściowo szorstka powierzchnia stabilizuje 
zamocowanie protezy

• Zaokrąglony profi l minimalizuje ryzyko uszkodzenia 
błony bębenkowej

• Doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej 
integracji w uchu środkowym

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Typu TTP®-Tübingen
Proteza częściowa BELL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Typu TTP®-Tübingen
Proteza całkowita AERIAL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Proteza całkowita typu TTP®-
Tübingen AERIAL jest zgodna 
z Ω CONNECTOR (REF 1004 930).

3.6 mm

2.
6 

m
m

L

L

3.6 mm

2.
6 

m
m
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Typu Duesseldorf
Protezy tytanowe BELL (częściowa) 

oraz AERIAL (całkowita)

Pierwsza proteza tytanowa KURZ® została stworzona 
w 1994 r. we współpracy z lekarzami szpitala Dominikus 
w Duesseldorfi e.

Wyższość tych nowych implantów w porównaniu 
z wcześniejszymi protezami ucha środkowego pod 
względem biokompatybilności, poprawy słuchu 
i manipulacji śródoperacyjnych stała się oczywista już na 
etapie badań i testów.

Z perspektywy czasu te protezy sprawdziły się, zwłaszcza 
pod względem niezawodności i bezpieczeństwa.

Zalety:

• Dokładne zrównoważenie masy skutkuje sprawnym 
manipulowaniem śródoperacyjnym

• Kontakt z błoną bębenkową lub graft em na dużej 
powierzchni zapobiega przechylaniu się

• Częściowo szorstka powierzchnia stabilizuje 
zamocowanie protezy

• Doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej 
integracji w uchu środkowym

• Indywidualne dostosowanie kształtu poprzez proste 
zgięcie

• Dobrze udokumentowane w badaniach naukowych

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Długość: 
(L)

Funkcjonalna
długość: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 023

2,00 mm 1,00 mm 1002 024

2,25 mm 1,25 mm 1002 025

2,50 mm 1,50 mm 1002 026

2,75 mm 1,75 mm 1002 027

3,00 mm 2,00 mm 1002 028

3,25 mm 2,25 mm 1002 029

3,50 mm 2,50 mm 1002 030

4,00 mm 3,00 mm 1002 032

4,50 mm 3,50 mm 1002 033

Rozmiary specjalne są dostępne na życzenie.

Długość: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 034

3,25 mm 1004 035

3,50 mm 1004 036

3,75 mm 1004 037

4,00 mm 1004 038

4,25 mm 1004 039

4,50 mm 1004 040

4,75 mm 1004 041

5,00 mm 1004 042

5,25 mm 1004 043

5,50 mm 1004 044

6,00 mm 1004 046

6,50 mm 1004 048

7,00 mm 1004 049

Typu Duesseldorf
Proteza częściowa BELL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Typu Duesseldorf
Proteza całkowita AERIAL

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Proteza całkowita typu Duesseldorf 
AERIAL jest zgodna z elementem 
Ω CONNECTOR (REF 1004 930).

3.6 mm

L

2.
6 

m
m

L

2.
6 

m
m

3.6 mm
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Długość: 
(L)

Funkcjonalna
Długość: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 423

2,00 mm 1,00 mm 1002 424

2,25 mm 1,25 mm 1002 425

2,50 mm 1,50 mm 1002 426

2,75 mm 1,75 mm 1002 427

3,00 mm 2,00 mm 1002 428

3,25 mm 2,25 mm 1002 429

3,50 mm 2,50 mm 1002 430

Długość: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 434

3,25 mm 1004 435

3,50 mm 1004 436

3,75 mm 1004 437

4,00 mm 1004 438

4,25 mm 1004 439

4,50 mm 1004 440

4,75 mm 1004 441

5,00 mm 1004 442

5,25 mm 1004 443

5,50 mm 1004 444

6,00 mm 1004 446

6,50 mm 1004 448

7,00 mm 1004 449

Proteza częściowa MNP

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Proteza całkowita MNP

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Proteza całkowita MNP jest zgodna 
z elementem Ω CONNECTOR 
(REF 1004 930).

Długość: 
(L)

REF

3,00 mm 1004 034

3,25 mm 1004 035

3,50 mm 1004 036

3,75 mm 1004 037

4,00 mm 1004 038

4,25 mm 1004 039

4,50 mm 1004 040

4,75 mm 1004 041

5,00 mm 1004 042

5,25 mm 1004 043

5,50 mm 1004 044

6,00 mm 1004 046

6,50 mm 1004 048

7,00 mm 1004 049

Protezy MNP
(Malleus Notch Prostheses)

W tej protezie fi rma KURZ łączy wymagania anatomiczne 
oraz doskonałość technologiczną w wyjątkowym procesie 
syntezy. Główka zapewnia jeszcze większą różnorodność 
możliwych sposobów adaptacji protezy.

W przypadku tympanoplastyki młoteczek jest często 
zachowany i chirurdzy lubią mieć możliwość umieszczenia 
protezy kosteczek słuchowych pod młoteczkiem.

Ta proteza została stworzona z Prof. Yungiem (UK), 
a uwaga twórców skupiała się na poprawie położenia 
protezy i stabilności protezy. Udało się to osiągnąć dzięki 
nowej geometrii główki.

Przeciwwagę uzyskuje się za pomocą wcięcia pod 
rękojeścią młoteczka. Dzięki temu możliwe jest 
zmniejszenie ryzyka przemieszczenia oraz ochrona błony 
bębenkowej.

Zalety:

• Wcięcie zapewnia większą zmienność podczas operacji

• Mniejsze ryzyko przemieszczenia

• Doskonała biokompatybilność

• Lekka

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

L

3.7 mm

2.
2 

m
m

3.7 mm

L

2.
2 

m
m

Idealne dopasowanie do rękojeści 
młoteczka.
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Produkt Funkcjonalna
długość: (FL)

REF

Ω CONNECTOR 0,5 mm 1004 930

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

0.
8 

m
m

1.5 mm

Film z dodatkowymi informacjami

Może być stosowany z 
wszystkimi całkowitymi 

protezami KURZ® z okrągłym, 
wydrążonym trzpieniem

Proteza całkowita

Płytka strzemiączka

Ω	CONNECTOR
System modułowy do protez 

całkowitych KURZ®

Niestabilność lub przemieszczenie protezy to naturalne 
zagrożenia związane z całkowitą plastyką kosteczek 
słuchowych w uchu środkowym. Podczas operacji mogą 
zaistnieć dodatkowe powikłania związane z cechami 
anatomicznymi pacjenta, które często sprawiają, 
że uzyskanie optymalnego połączenia z podstawą 
strzemiączka jest trudne i niewygodne.

Pracując w ścisłej współpracy z Dr G. Schmidem 
z Reutlingen (Niemcy), fi rma KURZ stworzyła 
Ω CONNECTOR. Uwzględniając odpowiednie warunki 
przestrzenne w niszy owalnej, ta opcjonalna podstawa 
zapewnia kontakt z podstawą strzemiączka. Ten element 
jest łączony z trzonkiem protezy za pomocą mikrostawu 
panewkowego. Uzyskane w ten sposób elastyczne 
połączenie może być regulowane we wszystkich 
kierunkach i może przezwyciężyć różne ustawienia 
przestrzenne podstawy oraz błony bębenkowej lub 
młoteczka.

Warunki przestrzenne na podstawie strzemiączka 
można ocenić za pomocą sizera (REF 8000 555). Więcej 
informacji podano na stronie 44.

Zalety:

• Mikrostaw panewkowy 
Elastyczne połączenie może być regulowane we 
wszystkich kierunkach

• Duża powierzchnia kontaktu z podstawą strzemiączka, 
aby zapewnić lepszą stabilność

• Opcjonalne zastosowanie z wszystkimi całkowitymi 
protezami KURZ® z wydrążonym trzpieniem

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Długość funkcjonalna Ω CONNECTOR jest równa 0,5 
mm. Element jest sterylny i pakowany indywidualnie. 
Ω CONNECTOR może być stosowany z wszystkimi 
protezami całkowitymi KURZ®, których trzonki kończą 
się okrągłym trzpieniem o średnicy 0,8 mm (proteza 
całkowita systemu TTP-VARIAC®, TTP®-VARIO AERIAL, 
Typu TTP®-Tuebingen AERIAL, Typu Duesseldorf AERIAL, 
proteza całkowita MNP).
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Widok szczegółowy

Obrazy REM, uniwersytecki szpital 
otolaryngologiczny Regensburg

Powiększenie 1000 razy

Długość: (L) REF

4,00 mm 1004 458

4,25 mm 1004 459

4,50 mm 1004 460

4,75 mm 1004 461

5,00 mm 1004 462

Regensburg 
proteza całkowita

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna 2)

Średnica trzonka: 0,2 mm

Ø 2.6 mm

L

2.
0 

m
m

1.2 

0.8 

W ścisłej współpracy z uniwersyteckim szpitalem 
otolaryngologicznym w Regensburgu (Niemcy) 
fi rma KURZ stworzyła całkowitą protezę wykonaną 
z czystego tytanu. Uwzględniając odpowiednie warunki 
przestrzenne w płytce strzemiączka, proteza typu 
Regensburg zapewnia optymalną stabilność.

Określone wcięcia na główce wskazują położenie 
trzpienia owalnego podczas operacji. Trzonek jest 
wykonany z tytanu klasy 2 o niezwykłej plastyczności. 
Dzięki temu chirurg ma duży zakres elastyczności, aby 
dostosować się do różnych warunków anatomicznych 
w uchu środkowym.

Główka z otworami zapewnia chirurgowi doskonałą 
widoczność pola operacyjnego.

Zalety:

• 0,2 mm trzonek z czystego tytanu dla maksymalnego 
dostosowania do anatomii ucha środkowego pacjenta

• Główka z wcięciami dla precyzyjnego umieszczenia 
trzpienia owalnego

• Główka z otworami dla optymalnej widoczności

• Doskonała biokompatybilność i biostabilność dla 
bezpodrażnieniowej integracji w uchu środkowym

• Częściowo szorstka powierzchnia, aby poprawić 
stabilność implantu na podstawie strzemiączka

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Regensburg
Tytanowa proteza całkowita
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Proteza młoteczka (MRP) 
Malleus Replacement Prosthesis 

( Budowa Vincent)

Brak rękojeści młoteczka może negatywnie wpływać na 
słuch po operacji plastyki kosteczek słuchowych.

Aby poprawić stabilność protezy ucha środkowego, 
ważne może być odtworzenie brakującego młoteczka.

W ścisłej współpracy z dr Robertem Vincentem z Beziers 
we Francji (Klinika słuchu Causse Ear Clinic) KURZ 
stworzył nową koncepcję tympanoplastyki.

Proteza młoteczka MRP Malleus Replacement Prosthesis 
to wykonany z czystego tytanu neomłoteczek, który 
jest wszczepiany pod błoną bębenkową w dowolnym 
położeniu z zewnętrznym kanale słuchowym. Jest 
mocowany za pomocą drutu tytanowego w kształcie 
litery Y z dwoma hakami. Chirurg wprowadza MRP 
i przyłącza praktycznie dowolną protezę do wymiany 
częściowej lub całkowitej dzięki plastyczności protezy 
MRP.

Główną zaletą tego nowego pomysłu jest utrzymanie 
neomłoteczka we właściwej pozycji podczas 
początkowego okresu gojenia, redukując ryzyko 
przechylenia.

Zalety:

• Lepsza stabilność w zabiegach plastyki kosteczek 
słuchowych

•  Czysty tytan dla najwyższej biokompatybilności

•  Łatwa i bezpieczna procedura

•  Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Produkt REF

MRP ø 0,8 x 3,0 mm 1006 960

Proteza MRP (Budowa Vincent)

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Ø
 0

.8
0 

m
m

3.0 mm
6.25 mm

3.
0 

m
m

80°

 ø 0.40 mm

1.
30

Ściana kanału wewnętrznego

Film z dodatkowymi informacjami

Niedostępna na terenie USA.
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CliP Parti al FlexiBAL®
Proteza z czystego tytanu ze 
zintegrowanym mikrostawem 
panewkowym

W uchu środkowym człowieka błona bębenkowa jest 
połączona z płytką strzemiączka poprzez kosteczki 
słuchowe (młoteczek, kowadełko i strzemiączko). 
Od początku współczesnej tympanoplastyki istniała 
potrzeba stworzenia protezy imitującej stawy pomiędzy 
kosteczkami słuchowymi, aby skompensować ruch błony 
bębenkowej.

W ścisłej współpracy z uniwersytecką kliniką 
otolaryngologiczną w Kolonii i Dreźnie (Niemcy) fi rma 
KURZ stworzyła protezę CliP® Parti al ze zintegrowanym 
mikrostawem panewkowym w główce z jednej strony 
i z dobrym zatrzaskiem do mocowania do strzemiączka 
z drugiej. Wykonana z czystego tytanu proteza jest 
stabilna śródoperacyjnie dzięki ruchomej główce. 
W okresie pooperacyjnym proteza dopasowuje się 
automatycznie do makroruchów i położenia błony 
bębenkowej. W konsekwencji minimalizowane są 
przemieszczenia. Wraz z tym projektem fi rma KURZ 
wykonała krok w stronę fi zjologicznej rekonstrukcji 
łańcucha kosteczek słuchowych człowieka.

Zalety:

• Dzięki zintegrowanemu mikrostawowi panewkowemu 
główkę protezy można automatycznie dostosować 
podczas implantacji

• Automatyczne, ciągłe pooperacyjne równoważenie 
położenia do położenia końcowego

• Samodzielnie utrzymuje się na główce strzemiączka 
dzięki sprawdzonej budowie CliP®

• Standardowe, bezpieczne połączenie na główce 
strzemiączka za pomocą budowy typu CliP®

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com 

Długość: (L) Funkcjonalna
Długość: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 350

2,00 mm 1,00 mm 1002 351

2,25 mm 1,25 mm 1002 352

2,50 mm 1,50 mm 1002 353

2,75 mm 1,75 mm 1002 354

3,00 mm 2,00 mm 1002 355

3,25 mm 2,25 mm 1002 356

3,50 mm 2,50 mm 1002 357

Samodzielnie utrzymuje się na główce 
strzemiączka dzięki sprawdzonej budowie 
typu CliP®

CliP Parti al CliP FlexiBAL®

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

2.
6 

m
m

3.6 mm

Film z dodatkowymi informacjami
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CliP® Proteza częściowa 
Typu Dresden, tytanowa

Standardowe, bezpieczne połączenie z główką 
strzemiączka było głównym celem podczas projektowania 
tej innowacyjnej, lekkiej i samoutrzymującej się protezy 
częściowej CliP®.

W ścisłej współpracy ze specjalistami w dziedzinie 
otolaryngologii z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie 
(Niemcy) i na podstawie laserowych pomiarów 
wibrometrycznych stworzono tę protezę o wyjątkowym 
kształcie.

Rozciągliwy CliP® po prostu zatrzaskuje się na główce 
strzemiączka. Dzięki wewnętrznej elastyczności, tworzy 
on stabilne połączenie śródoperacyjne.

Dzięki tej nowej technice łączenia z kosteczkami 
słuchowymi ryzyko pooperacyjnego przemieszczenia 
się implantów, wiążące się z upośledzeniem słuchu, 
jest prawie niemożliwe. Wskaźnik na główce wskazuje 
położenie zatrzasków CliP® 

Zalety:

• Mała masa, a tym samym niska impedancja własna

• Doskonała transmisja akustyczna

• Standardowe, proste połączenie z główką 
strzemiączka maksymalizuje bezpieczeństwo, aby 
uzyskać dobre, pooperacyjne efekty pod względem 
słuchu

• Doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej 
integracji w uchu środkowym

• Częściowo szorstka powierzchnia stabilizuje 
zamocowanie protezy

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Proteza częściowa CliP® na miejscu

Proteza częściowa CliP® 
Typu Dresden

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

DługośćW: (L) Funkcjonalna
Długość: (FL)

REF

1,75 mm 0,75 mm 1002 250

2,00 mm 1,00 mm 1002 251

2,25 mm 1,25 mm 1002 252

2,50 mm 1,50 mm 1002 253

2,75 mm 1,75 mm 1002 254

3,00 mm 2,00 mm 1002 255

3,25 mm 2,25 mm 1002 256

3,50 mm 2,50 mm 1002 257

Ø 2.6 mm  

Film z dodatkowymi informacjami
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Proteza Kątowa CliP®

Innowacyjna kątowa proteza CliP® ma standardowe 
połączenie z główką strzemiączka. Wewnętrzna elastyczność 
ośmiu ramion zapewnia bezpieczne mocowanie nawet 
w przypadkach mniej idealnego umiejscowienia.

Stworzona w ścisłej współpracy z Prof. K. B. Huett enbrinkiem 
z Uniwersytetu w Kolonii (Niemcy) proteza została 
zaprojektowana, aby:

• Uprościć procedurę chirurgiczną podczas pomostowania 
ubytków w wyrostku soczewkowym

• Redukować ryzyko przemieszczenia implantu

CliP® po prostu zatrzaskuje się na główce strzemiączka, 
zaś dwie przestawne opaski z czystego tytanu są zaciskane 
delikatnie na pozostałości kowadełka.

Zalety:

• Samoutrzymywanie się na główce strzemiączka

• Niska masa dla optymalnego przewodzenia dźwięku

• Sprawdzona budowa mechanizmu CliP®

• Standardowe i proste połączenie z główką strzemiączka

• Doskonała biokompatybilność dla bezpodrażnieniowej 
integracji w uchu środkowym

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Bezpieczne i standardowe połączenie 
stawu kowadełkowo-strzemiączkowego

Kątowa proteza CliP®  

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

L

Długość: (L) REF

2,25 mm 1002 615

3,25 mm 1002 617

Film z dodatkowymi informacjami
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Proteza kątowa
Plester, z tytanu

Proteza kątowa Plester umożliwia przywrócenie 
integralności łańcucha kosteczek słuchowych w przypadku 
zniszczenia dystalnego końca odnogi długiej kowadełka. 
Dwie opaski tytanowe pełnią rolę zacisku i są mocowane 
do kowadełka.

Ta proteza kątowa wykazuje długoterminową tolerancję 
tytanu w uchu środkowym. Czysto mechaniczne 
połączenie opasek tytanowych z kowadełkiem jest 
bardzo stabilne.

Proteza jest dostępna w dwóch długościach, aby 
umożliwić rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych 
nawet w przypadku bardzo skróconej odnogi długiej 
kowadełka

Zalety:

• Niska masa dla optymalnego przewodzenia dźwięku

• Doskonała transmisja akustyczna

• Doskonała biokompatybilność i biostabilność dla 
bezpodrażnieniowej integracji w uchu środkowym

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Długość: (L) REF

2,25 mm 1002 610

3,25 mm 1002 612

Proteza kątowa Plester

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica trzonka: 0,2 mm

L
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KURZ Middle Ear Intelligence

Protezy do 
stapedoplastyki

Protezy strzemiączka są stosowane do zastąpienia 
nieruchomego strzemiączka z powodu otosklerozy. 
Zwykle proteza umocowana jest na odnodze 
długiej kowadełka, ale w razie konieczności można 
wykonać pomostowanie od rękojeści młoteczka 
(malleowestybulopeksja).

W przeciwieństwie do protez do tympanoplastyki 
protezy strzemiączka są stosowane w uchu środkowym 
nieobjętym stanem zapalnym. Do ich użycia jest 
jednak konieczne otwarcie okienka owalnego. Przy 
nieodpowiednim podejściu chirurgicznym, może 
się to wiązać z ryzykiem upośledzenia funkcji ucha 
wewnętrznego.

Protezy strzemiączka z budową typu CliP® samodzielnie 
utrzymują się na odnodze długiej kowadełka. Dzięki 
tej budowie zostało wyeliminowane zaciśnięcie, jeden 
z najtrudniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych 
etapów plastyki strzemiączka. Proteza CliP® Piston 
MVP z mikrostawem panewkowym pozwala na łatwe 
pozycjonowanie trzonka w malleowestybulopeksji.

Nowa proteza strzemiączka NiTiBOND została stworzona, 
aby połączyć zalety protez CliP firmy KURZ z efektem 
pamięci kształtu materiału Nitinol.

Protezy te spełniają najwyższe standardy czystości, 
sterylności i jakości wykonania. Ich budowa i projekt 
wymagają szybkiej, delikatnej implantacji.

Protezy strzemiączka KURZ® są więc produkowane  
z najwyższą starannością i pod najściślejszą kontrolą.
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KURZ Middle Ear Intelligence

Przegląd

Proteza kątowa Piston
Proteza strzemiączka

NiTiBOND®
Proteza strzemiączka

Piston CliP® àWengen
Proteza strzemiączka

Budowa typu CliP® Piston MVP 
Haeusler
Proteza strzemiączka

Soft  CliP®

Proteza strzemiączka

K-Piston
Proteza strzemiączka

Operacja rewizyjna strzemiączka

TytanNiti nol-tytan
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NiTiBOND® 
Proteza strzemiączka

Nowa proteza strzemiączka NiTiBOND® została 
stworzona poprzez połączenie cech protez strzemiączka 
CliP® fi rmy KURZ z efektem pamięci kształtu materiału 
Niti nol.

Doświadczenie chirurgiczne z szeroką gamą protez 
strzemiączka i dokładne zrozumienie mechaniki 
ucha środkowego zapewniły kluczowy wkład do 
zaprojektowania nowej, unikalnej pętli. Nie tylko ułatwia 
ona chirurgiczne połączenie z kowadełkiem, ale także 
dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność 
zamocowania implantu kosteczki słuchowej u pacjenta. 
Proteza strzemiączka NiTiBOND® jest wynikiem 
wieloetapowego procesu tworzenia w ścisłej współpracy 
z kliniką otolaryngologiczną Szpitala Uniwersyteckiego 
w Zurychu (Szwajcaria) i Instytutem Inżynierii i Mechaniki 
Obliczeniowej Uniwersytetu w Stutt gardzie (Niemcy).

Bezpieczne połączenie z odnogą długą kowadełka

Płaska obręcz rozkłada ciśnienie wywierane na 
kowadełko. Podczas działania ciepłem na strefy 
bezkontaktowe cecha pamięci kształtu niti nolu powoduje 
zamykanie pętli. Strefy bezkontaktowe działają jako 
blokady termiczne, ograniczają dyspersję ciepła w błonie 
śluzowej i minimalizują ryzyko uduszenia kowadełka 
i błony śluzowej.

Trzonek i trzpień z czystego tytanu

Poza pętlą z niti nolu cała proteza wykonana jest z czystego 
tytanu (standard ASTM F67). Tak jak w przypadku 
innych protez strzemiączka fi rmy KURZ powierzchnia 
jest gładka, a wszystkie krawędzie są zaokrąglone, 
aby minimalizować ryzyko uszkodzenia przestrzeni 
perylimfatycznej.

Thermo-Dummy®

Thermo-Dummy® dostarczony w plasti kowym pojemniku 
razem z protezą strzemiączka NiTiBOND® zapewnia 
użytkownikowi możliwość określenia optymalnego 
ustawienia lasera poza uchem środkowym pacjenta 
i tym samym zwiększenie potencjału uzyskania sukcesu 
podczas operacji.

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Strefa bezkontaktowa

Redukuje ryzyko 
niedotlenienia

Strefa kontaktu

Bezpieczniejsze 
połączenie

Strefa

ThermoBlock

Minimalizuje ryzyko 
przegrzania błony 
śluzowej

Kowadełko

Błona śluzowa

Strefa elastyczna

Zapewnia 
równomierne ciśnienie

Płaska i szeroka

pętla opaski

Zwiększa bezpieczeństwo 
podczas przykładania ciepła. 

Minimalizuje ryzyko powstania 
punktów nacisku

Strefa termoaktywna

Dobrze zdefi niowane 
obszary przykładania 
ciepła

1

2

3

Film z dodatkowymi informacjami
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NiTiBOND® 
Proteza strzemiączka

Materiał: 
-Nitinol 
-Czysty tytan (ASTM F67 
  klasa medyczna)

Średnica: 
0,4/0,6 mm

Szerokość pętli opaski: 
0,25 mm

Długość: (L) 
Ø 0,4 mm

REF Długość: (L) 
Ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1007 103 3,50 mm 1007 153

3,75 mm 1007 104 3,75 mm 1007 154

4,00 mm 1007 105 4,00 mm 1007 155

4,25 mm 1007 106 4,25 mm 1007 156

4,50 mm 1007 107 4,50 mm 1007 157

4,75 mm 1007 108 4,75 mm 1007 158

5,00 mm 1007 109 5,00 mm 1007 159

5,50 mm 1007 111 5,50 mm 1007 161

Proteza strzemiączka NiTiBOND® oraz Thermo- 
Dummy® w pojemniku plastikowym.

Podnieść Thermo-Dummy® za pomocą 
delikatnego instrumentu (haczyk).

Laser można oszacować za pomocą  
Thermo-Dummy®.

Po określeniu optymalnego ustawienia lasera 
proteza strzemiączka NiTiBOND® jest gotowa 
do użycia.

Stosując ustawienie lasera określone 
za pomocą Thermo-Dummy® wykonać 
pierwszy strzał lasera do pierwszej 
strefy termoaktywnej na szczycie pętli. 

Zastosować kolejny strzał lasera do 
strefy termoaktywnej w położeniu 
centralnym.

Trzecia strefa umieszczona najbliżej 
trzonka protezy zostanie zamknięta.

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 

N
iti

no
l

Cz
ys

ty
 ty

ta
n

1
2

3

1
2

3

1
2

3

Uwaga!

Pełne informacje podano w Instrukcji użycia.
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K-Piston
Tytanowa proteza strzemiączka

Tytanowa proteza K-Piston została stworzona w ścisłej 
współpracy z Uniwersytecką Kliniką Otolaryngologiczną 
w Essen, Niemcy.

Aby uzyskać sterylny, zaokrąglony, atraumatyczny kształt 
w uchu wewnętrznym, oferujemy szeroką gamę długości.

Zaokrąglony obszar pomiędzy trzonkiem a trzpieniem 
minimalizuje ryzyko narastania tkanki łącznej, co 
mogłoby wywierać efekt tłumiący i negatywnie wpływać 
na przewodzenie dźwięku.

Proteza K-Piston jest znacznie bardziej miękka 
i łatwiej regulowana w obszarze pętli dzięki licznym, 
skomplikowanym procedurom produkcyjnym. W przy-
padku wąskiego kowadełka można łatwo zamknąć odsu-
niętą od linii centralnej pętlę i uzyskać doskonałe dopa-
sowanie wokół kowadełka.

Zalety:

• Niska masa

• Zmniejszone ryzyko martwicy dzięki bardzo szerokiej 
pętli opaski

• Budowa atraumatyczna

• W przypadku wąskiego kowadełka można łatwo 
zamknąć odsuniętą od linii centralnej pętlę i uzyskać 
doskonałe dopasowanie wokół kowadełka

• Dobrze udokumentowane w badaniach naukowych

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

K-Piston

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica:
0,4/0,6 mm

Długość: (L)
ø 0,4 mm

REF Długość: (L)
ø 0,6 mm 

REF

3,50 mm 1006 103 3,50 mm 1006 153

3,75 mm 1006 104 3,75 mm 1006 154

4,00 mm 1006 105 4,00 mm 1006 155

4,25 mm 1006 106 4,25 mm 1006 156

4,50 mm 1006 107 4,50 mm 1006 157

4,75 mm 1006 108 4,75 mm 1006 158

5,00 mm 1006 109 5,00 mm 1006 159

5,25 mm 1006 110 5,25 mm 1006 160

5,50 mm 1006 111 5,50 mm 1006 161

6,00 mm 1006 112 6,00 mm 1006 162

7,00 mm 1006 114 7,00 mm 1006 164

8,00 mm 1006 116 8,00 mm 1006 166

9,00 mm 1006 118 9,00 mm 1006 168

10,00 mm 1006 120 10,00 mm 1006 170

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 
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Soft  CliP®
Tytanowa proteza strzemiączka

Standardowe mocowanie na kowadełku bez 
„niebezpiecznego zaciskania” sprawia, że zasada 
działania elementu CliP® jest optymalnym rozwiązaniem 
w chirurgii ucha środkowego.

Na podstawie wyników uzyskanych dla protez CliP® Piston 
àWengen w ścisłej współpracy z dr G. Schimanskim oraz 
dr Ing Eiber/ITM Stutt gart, stworzony został nowy Soft  
CliP®, aby jeszcze bardziej zoptymalizować protezę pod 
kątem anatomicznych różnic w rozmiarach kowadełka.

Zalety:

• Samoutrzymujący się mechanizm CliP®
Standardowe i bezpieczne połączenie z odnogą długą 
kowadełka bez niebezpiecznego zaciskania

• 100% transmisja dźwięku

• Strefy bezkontaktowe wzdłuż odnogi długiej 
kowadełka, aby zapobiec niedotlenieniu błony 
śluzowej

• Środkowa i boczne strefy kontaktu
Optymalizują transmisję akustyczną (FSound), a tym 
samym efekty słuchowe

• Szerokie opaski mechanizmu CliP®, aby uniknąć 
punktów silnego nacisku i związanego z tym ryzyka 
uszkodzenia błony śluzowej

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Soft  CliP®

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica:
0,4/0,6 mm

Długość: (L)
ø 0,4 mm

REF Długość: (L)
ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1006 203 3,50 mm 1006 253

3,75 mm 1006 204 3,75 mm 1006 254

4,00 mm 1006 205 4,00 mm 1006 255

4,25 mm 1006 206 4,25 mm 1006 256

4,50 mm 1006 207 4,50 mm 1006 257

4,75 mm 1006 208 4,75 mm 1006 258

5,00 mm 1006 209 5,00 mm 1006 259

5,50 mm 1006 211 5,50 mm 1006 261

Proteza jest wciskana na kowadełko 
jednym ruchem

Ø 0.4 / 0.6 mm

L

© G. Schimanski

FSound

Film z dodatkowymi informacjami
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Piston CliP® àWengen

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica: 
0,4/0,6 mm

Długość: (L)
ø 0,4 mm

REF Długość: (L)
ø 0,6 mm

REF

3,50 mm 1006 803 3,50 mm 1006 853

3,75 mm 1006 804 3,75 mm 1006 854

4,00 mm 1006 805 4,00 mm 1006 855

4,25 mm 1006 806 4,25 mm 1006 856

4,50 mm 1006 807 4,50 mm 1006 857

4,75 mm 1006 808 4,75 mm 1006 858

5,00 mm 1006 809 5,00 mm 1006 859

5,50 mm 1006 811 5,50 mm 1006 861

Piston CliP® àWengen
Tytanowa proteza strzemiączka

Standardowe mocowanie na kowadełku bez 
„niebezpiecznego zaciskania“ sprawia, że zasada 
działania elementu CliP® jest optymalnym rozwiązaniem 
w chirurgii ucha środkowego.

Główna część protezy Piston jest pozycjonowana 
w zwykły sposób. Następnie – inaczej niż w zwykłych 
protezach – CliP® Piston àWengen jest po prostu 
wciskana na odnogę długą kowadełka, aby zapewnić 
pewne mocowanie. Zaciskanie nie jest konieczne i nie 
ma przyśrodkowego ruchu w stronę ucha wewnętrznego, 
a tym samym możliwości uszkodzenia odnogi długiej 
kowadełka podczas mocowania protezy.

Dalsze zalety CliP® Piston àWengen wiążą się 
z zastosowanym materiałem i budową protezy: 
tytan od dawna jest znany z tego, że zapewnia 
dobre przewodzenie dźwięku, nawet przy wyższych 
częstotliwościach, ze względu na swoją niewielką 
masę. Istnieje gładkie, zaokrąglone przejście pomiędzy 
elementem tłoka a trzonkiem, redukując powierzchnię 
potencjalnego mocowania tkanki łącznej.

Zalety:

• Samoutrzymująca się 

• Brak zaciskania

• Niska masa i bezpieczne umieszczanie

• Standardowe, proste łączenie

• Zmniejszone ryzyko martwicy

• Doskonała biokompatybilność 

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Ø 0.4 / 0.6 mm

L
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Piston CliP® MVP
budowa Haeusler

Materiał:
Czysty tytan (ASTM F67
klasa medyczna)

Średnica:
0,4/0,6 mm

Długość: (L)
ø 0,4 mm

REF Długość: (L)
ø 0,6 mm

REF

5,00 mm 1006 708 5,00 mm 1006 758

5,25 mm 1006 709 5,25 mm 1006 759

5,50 mm 1006 710 5,50 mm 1006 760

5,75 mm 1006 711 5,75 mm 1006 761

6,00 mm 1006 712 6,00 mm 1006 762

6,25 mm 1006 713 6,25 mm 1006 763

6,50 mm 1006 714 6,50 mm 1006 764

Piston CliP® MVP
Budowa Haeusler
Tytanowa proteza strzemiączka do
malleowestybulopeksji

Protezy strzemiączka są stosowane do pomostowania 
unieruchomionego strzemiączka. Normalnie osiąga 
się to z odnogi długiej kowadełka, ale można to także 
wykonać z rękojeści młoteczka (malleowestybulopeksja). 
W takim przypadku proteza o większej długości tworzy 
bezpośredni kontakt pomiędzy młoteczkiem a uchem 
wewnętrznym.

W ścisłej współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem 
Kantonu Berno (Szwajcaria) i na podstawie protezy CliP® 
Piston àWengen stworzona została przełomowa proteza. 
Jej największą zaletą jest możliwość manewrowania 
śródoperacyjnego.

W przeszłości do tego wskazania stosowane były tłoki 
o  wspólnej pętli, które ze względu na sytuację 
anatomiczną musiały być wyginane pod znacznym, 
trudnym kątem i były mocowane do rękojeści młoteczka 
poprzez zaciśnięcie.

Proteza budowy Haeuslera jest rozwiązaniem tych 
dwóch głównych problemów w malleowestybulopeksji. 
Zaawansowana budowa ze stawem panewkowym 
umożliwia optymalne dopasowanie śródoperacyjne, 
a mechanizm CliP® tworzy bezpieczne, bezzaciskowe 
połączenie z rękojeścią młoteczka.

Zalety:

• Zaawansowana budowa ze stawem panewkowym

• Optymalne dostosowanie śródoperacyjne

• Sprawdzona budowa mechanizmu CliP®

• Dla bezpiecznego, bezzaciskowego mocowania do 
rękojeści młoteczka

• Lekka

• Optymalne przewodzenie dźwięku

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

L

Ø 0.4 / 0.6 mm

Łatwe pozycjonowanie trzonka dzięki 
zaawansowanej budowie ze stawem 

panewkowym

Film z dodatkowymi informacjami
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Proteza kątowa Piston
Tytanowa proteza strzemiączka

Wskazaniem do zastosowania protezy kątowej Piston 
jest erozja odnogi długiej kowadełka i brak możliwości 
przyłączenia do niego tradycyjnego tłoka.

Ma to miejsce zwłaszcza podczas operacji rewizyjnych 
po stapedotomii, gdy w obszarze pętli tłoka występuje 
martwica kości odnogi długiej kowadełka.

Dwie opaski tytanowe pełnią rolę zacisku i są 
przymocowane do skróconej odnogi długiej kowadełka. 
Koniec z długim drutem odpowiada tłokowi sztandarowej 
protezy strzemiączka

Zalety:

• Może być stosowana także gdy odnoga długa 
kowadełka jest skrócona

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Proteza kątowa Piston

Materiał: 
Czysty tytan (ASTM F67 
klasa medyczna)

Średnica:  
0,4/0,6 mm

Długość: (L)
ø 0,4 mm

REF Długość: (L)
ø 0,6 mm

REF

4,25 mm 1006 600 4,25 mm 1006 650

4,50 mm 1006 601 4,50 mm 1006 651

4,75 mm 1006 602 4,75 mm 1006 652

L

Ø 0.4 / 0.6 mm 



31



32

KURZ Middle Ear Intelligence

Dreny 
Implanty do drenażu i napowietrzania 

jamy bębenkowej

Dreny odprowadzają płyn z jamy bębenkowej i wentylują 
tę przestrzeń w przebiegu wysiękowego zapalenia ucha 
środkowego.

W zależności od zastosowanego materiału i jakości, dreny 
są przeznaczone do różnych czasów wentylacji. Pozostają 
w błonie bębenkowej przez okres kilku tygodni do 
kilkunastu miesięcy.

Nie jest to jedyne kryterium jakości drenu: bardzo długi 
okres trwania wentylacji nie zawsze jest konieczny lub 
pożądany.

Ważna jest ich biokompatybilność i rozmiar wewnętrznych 
kołnierzy. Jeśli dren ulegnie okluzji kilka dni po implantacji, 
dłuższy czas przebywania w błonie bębenkowej nie ma 
znaczenia. Jeśli dren wywołuje lub ułatwia nawroty 
wycieku z ucha, efekt terapeutyczny jest wątpliwy.

Dreny KURZ®, produkowane od 1974 r., są zaprojektowane, 
aby spełnić wysokie wymagania terapeutyczne i kwestie 
ekonomiczne. Długi czas trwania wentylacji, niska 
częstotliwość występowania okluzji, dobra tolerancja, 
wysoka odporność na zakażenia i niskie koszty zostały 
połączone w jednym produkcie.

Firma KURZ systematycznie zwiększa swoją ofertę 
dotyczącą drenów, aby spełnić wymagania medyczne za 
pomocą specjalnych rozwiązań.

Dreny typu trokar (TVT, ang. trocar ventilation tube) 
wyróżniają się na rynku: umożliwiają doskonałe 
dopasowanie bez wcześniejszej paracentezy.



33

KURZ Middle Ear Intelligence

Przegląd

Dreny typu minimalnego

Materiał:

Stal nierdzewna pokryta złotem

Dreny typu trokar (Trocar Venti lati on Tubes, TVT)

• Srebro pozłacane 

• Czysty tytan (ASTM F67 klasa medyczna)

Dreny typu ściętego Diabolo

Materiał:

Złoto-platyna

Dreny z oczkami / długoterminowe

Materiał:

Złoto-platyna

Dreny typu Tuebingen

Wybór materiałów:

• Złoto-platyna

• Srebro pozłacane 

• Czysty tytan (ASTM F67 klasa medyczna)
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Dreny typu Tuebingen
Sprawdzony standard

Te dreny są często stosowane do średnio długiej 
i długotrwałej wentylacji. Duża średnica wewnętrzna 
i gładka powierzchnia sprawiają, że doskonale sprawdzają 
się w warunkach dużego zagrożenia okluzją. Dreny typu 
Tuebingen fi rmy KURZ® mają ponad 30-letnią historię 
wyjątkowo dobrego działania, dzięki swojej doskonałej 
biokompatybilności i tolerancji przez pacjentów.

• Doskonała biokompatybilność

• Gładkie powierzchnie ułatwiają odprowadzenie 
wydzieliny

• Złote dreny mają działanie antybakteryjne

• Szczególnie ekonomiczne

Dreny są dostępne w następujących materiałach: złoto, 
platyna, srebro, platerowane złotem, z powłoką z tytanu 
i wykonane z tytanu, z drutem lub bez.

Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Materiał:
Złoto-platyna

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Rozmiar  1 1,25 2,55 1,60 1015 001

Rozmiar 1 z drutem 1,25 2,55 1,60 1015 002

Rozmiar  2 1,50 2,80 1,60 1015 003

Rozmiar 2 z drutem 1,50 2,80 1,60 1015 004
	

Dreny typu 
Tuebingen

Materiał: 
Złoto-platyna, 
pozłacane srebro,
Czysty tytan (ASTM F67 
klasa medyczna)

Materiał: 
Srebro pozłacane

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Rozmiar  1 1,25 2,55 1,60 1015 010

Rozmiar 1 z drutem 1,25 2,55 1,60 1015 011

Rozmiar  2 1,50 2,80 1,60 1015 012

Rozmiar 2 z drutem 1,50 2,80 1,60 1015 013

Materiał:
Czysty tytan
(ASTM F67)

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Rozmiar  0 1,00 2,00 1,60 1015 036

Rozmiar  1 1,25 2,55 1,60 1015 030

Rozmiar 1 z drutem 1,25 2,55 1,60 1015 031

Rozmiar  2 1,50 2,80 1,60 1015 032

Rozmiar 2 z drutem 1,50 2,80 1,60 1015 033
	

Opakowanie jednostkowe 10 sztuk w pudełku

AD
ID

AD
ID

Porównanie średnicy wewnętrznej 
(ID) w skali 5:1

Rozmiar 0 Rozmiar 1 Rozmiar 2

ID - średnica wewnętrzna, AD - średnica zewnętrzna
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Dreny
z oczkami / długoterminowe

Do celów wentylacji długoterminowe, dreny typu 
Tuebingen są oferowane z jednym lub z dwoma oczkami.

Nacięcia oznaczają lokalizację oczek w umieszczonych 
drenach. Szczególnie zalecane jest użycie tych drenów 
w zaburzeniach napowietrzenia w wyniku anomalii warg 
lub ust bądź rozszczepienia podniebienia.

Ich zdecydowaną zaletą w porównaniu do plastikowych 
drenów długoterminowych jest obniżona podatność 
na okluzję wynikająca z bardzo szerokiego światła oraz 
gładkich powierzchni wewnętrznych.

Zalety:

• Mogą pozostawać na miejscu przez długi czas

• Gładkie powierzchnie ułatwiają odprowadzenie  
wydzieliny

• Działanie antybakteryjne

• Wyjątkowa biokompatybilność

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Materiał:
Złoto-platyna

ID
mm

AD1
mm

Długość
mm

REF

Dren (1 oczka) 1,50 2,80 1,60 1015 064

Dren (2 oczka) 1,50 2,80 1,60 1015 065

Średnica z oczkami

1 oczko (AD2): 3,80 mm 
2 oczka (AD3): 4,80 mm

Opakowanie jednostkowe 10 sztuk w pudełku

Dreny z oczkami / 
długoterminowe

Materiał: 
Złoto-platyna

AD1 ID

AD2 AD1 ID

AD3

ID - średnica wewnętrzna, AD - średnica zewnętrzna
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Dreny typu ściętego
Diabolo

Dren typu ściętego ułatwia chwytanie za pomocą 
małych krokodylkowych kleszczyków chirurgicznych 
dzięki ukształtowanemu w kształcie lejka kołnierzowi 
zewnętrznemu. Krótki kanał drenujący bardzo skutecznie 
odprowadza wydzielinę.

Dren jest dostępny w bardzo małych rozmiarach, 
często niezbędnych podczas leczenia małych dzieci lub 
pacjentów z bardzo wąskim kanałem słuchowym. Mimo 
to wentylacja uzyskiwana jest z powodzeniem dzięki 
dużemu światłu wewnętrznemu.

Zalety:

• Doskonałe odprowadzanie wydzielin

• Działanie antybakteryjne

• Wyjątkowa biokompatybilność

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com

Dreny typu ściętego Diabolo

Materiał: 
Złoto-platyna

Materiał:
Złoto-platyna

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Rozmiar 0 0,75 1,60 0,70 1015 051

Rozmiar 1 1,25 2,55 1,50 1015 053

Rozmiar 2 1,50 2,80 1,50 1015 055
	

Opakowanie jednostkowe 10 sztuk w pudełku

AD
ID

ID - średnica wewnętrzna, AD - średnica zewnętrzna
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Dreny typu trokar (TVT)
Doskonałe dopasowanie bez 
uprzedniej paracentezy

Samoprzecinający dren TVT jest umieszczany w błonie 
bębenkowej bez uprzedniej paracentezy poprzez 
przebicie błony bębenkowej końcówką trokara, na 
którym umocowany jest dren. Podczas wycofywania 
trokara dren zostaje poprawnie osadzony.

Ta technika chirurgiczna zapewnia doskonałe 
dopasowanie. Nacięcie idealnie pasuje do średnicy 
drenu: dzięki temu zapobiega się wykonaniu zbyt dużego 
lub zbyt małego nacięcia, co prowadziłoby do uzyskania 
niezadowalających wyników zabiegu. 

Dren TVT jest odpowiedni do długoterminowego 
napowietrzania i skutecznego odprowadzania wydzieliny. 
Aby ułatwić manipulację i umieszczanie, na drenie należy 
umieścić kroplę wody dejonizowanej.

Zalety:

• Bezpieczne umieszczanie dzięki precyzyjnemu 
dopasowaniu

• Samonacięcie bez uprzedniej paracentezy

• Oszczędności – brak konieczności zakupu noża 
i kleszczy do myringotomii

• Wysoce atraumatyczne 

• Bardzo odpowiednie do długoterminowego 
napowietrzania

• Łatwa i szybka manipulacja dzięki możliwości 
umieszczenia w znieczuleniu miejscowym

• Dobra kompatybilność tkankowa

• Złote dreny mają działanie antybakteryjne

• Informacje dotyczące MRI, patrz www.kurzmed.com
Dren typu trokar Rączka trokara

Dreny typu trokar 
(TVT)

Materiał: Srebro pozłacane

Czysty tytan (ASTM F67 
klasa medyczna)

Materiał: 
Srebro pozłacane

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Dreny typu trokar 1,25 2,80 2,50 1015 074
	

Materiał:
Czysty tytan
(ASTM F67)

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Dreny typu trokar 1,25 2,80 2,50 1015 075
	

Wymagany instrument dodatkowy REF

Rączka trokara
Stal nierdzewna, nadaje się do sterylizacji

8000 143

Opakowanie jednostkowe 10 sztuk w pudełku

AD
ID

3.9 m
m

ID - średnica wewnętrzna, AD - średnica zewnętrzna
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Dreny typu minimalnego
Benz

Do wprowadzania bez uprzedniej paracentezy.

Dren typu minimalnego zapewnia tymczasowe 
napowietrzanie u dorosłych z ostrą okluzją trąbki 
słuchowej, gdy wprowadzenie można wykonać  
w znieczuleniu miejscowym. Często jest stosowany  
w przypadku problemów z wyrównywaniem ciśnienia 
związanych z hiperbaryczną terapią tlenem. 

Dren może zostać umieszczony bezpośrednio w błonie 
bębenkowej ze względu na zaostrzone krawędzie. Może 
pozostawać w błonie przez kilka dni lub tygodni. Powinien 
być usuwany chirurgicznie, aby uniknąć możliwości 
uszkodzenia skóry kanału słuchowego.

Zalety:

• Szybkie, proste umieszczanie

• Nacięcie bez uprzedniej paracentezy

• Możliwość umieszczania w znieczuleniu miejscowym

• Na problemy z wyrównywaniem ciśnienia związanymi  
z hiperbaryczną terapią tlenową

• Działanie antybakteryjne

Dren typu 
minimalnego Benz

Materiał: 
Stal nierdzewna pokryta złotem

(nie jest bezpieczny w środowisku MRI)

Materiał: 
Stal nierdzewna 
pokryta złotem (nie jest 

bezpieczny w środowisku MRI)

ID
mm

AD
mm

Długość
mm

REF

Dren typu 
minimalnego Benz

0,60 0,90 6,00 1015 072

	
 Opakowanie jednostkowe 10 sztuk w pudełku

Ø 0.6 m
m

3.0 m
m

6.0 m
m

ID - średnica wewnętrzna, AD - średnica zewnętrzna 
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KURZ Middle Ear Intelligence

Instrumenty precyzyjne  
i akcesoria

Instrumenty KURZ® ułatwiają użycie pasywnych 
implantów ucha środkowego i drenów firmy KURZ®. 
Ułatwiają przeprowadzanie operacji, sprawiają, że 
zabieg wprowadzenia i implantacji jest prostszy  
i szybszy. Są także cennym dodatkiem do standardowego 
instrumentarium otolaryngologicznego.

Manipulacja nimi jest łatwa, często pozwalają na redukcję 
czasu operacji i przyczyniają się do optymalizowania 
wyników zabiegu chirurgicznego.

Instrumenty firmy KURZ® są produkowane z najwyższym 
stopniem precyzji z doskonałych materiałów, takich jak 
stal nierdzewna jakości instrumentarium i tytan.
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KURZ Middle Ear Intelligence

Przegląd

System ACsizer 
Sterylne sizery 
jednorazowego użytku do 
tympanoplastyki

System TTP-VARIAC 
Akcesoria

Sizer Ω CONNECTOR

Haczyk Soft CliP KURZ Precise  
nóż do chrząstki

Kleszcze do chrząstki 
Budowa Schimanski

PUNCH – przyrząd do 
przygotowania chrząstki z 
tacą na instrumenty

KURZ® Meter  
taca na instrumenty

Ekspander BELL Szczypce do zginania jamy 
rękojeści młoteczka
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System ACsizer

Sterylne sizery jednorazowego użytku 
do protez do tympanoplastyki KURZ® 

Wyjątkowy system ACsizer znacznie ułatwia wszystkie 
ważne, śródoperacyjne procedury określania długości 
protez do tympanoplastyki KURZ®. Sizery, które 
są przymocowane do obwodu dysku centralnego 
są używane, aby szybko, dokładnie i wiarygodnie 
określić wymaganą długość protezy. Ma to kluczowe 
znaczenie, ponieważ zbyt długa proteza napina ścięgna 
strzemiączka. Wybrany sizer jest po prostu odcinany 
za pomocą mikronożyczek, przenoszony do ucha 
środkowego i umieszczany pomiędzy błoną bębenkową 
a główką strzemiączka (proteza częściowa) lub podstawą 
strzemiączka (proteza całkowita). Lekka i delikatna 
budowa z plastiku oferuje łatwe, dobrze zrównoważone 
manipulowanie i doskonałą widoczność ucha 
środkowego. Odpowiednia długość protezy jest podana 
na główce sizera.

Indywidualnie pakowane sizery są dostępne dla protez 
całkowitych (8 sizerów w skoku co 0,5 mm) i częściowych 
(6 sizerów w skoku co 0,5 mm) i są dostarczane  
w praktycznym pudełku z podajnikiem.

Zalety:

• Dokładne określenie idealnej długości protezy pomaga 
zapobiegać powikłaniom pooperacyjnym, takim jak 
przemieszczenie i/lub protruzja, a także optymalizuje 
napięcie i przewodzenie dźwięku

• Proste, standardowe zastosowanie zapewnia 
wiarygodne i jasne pomiary

• Oszczędność – produkt jednorazowego użytku 
eliminuje wydatki związane z czyszczeniem  
i sterylizacją

• Praktyczna powierzchnia robocza ze skalą pomiarową 
i szablonami do określania najmniejszych rozmiarów 
wszczepu używanego do przykrycia główki protezy  
i ochrony błony bębenkowej

• Zintegrowany ekspander BELL do rozszerzania 
dzwonka protezy częściowej BELL

Produkt REF

System ACsizer Partial
sterylny, 10 sztuk w pudełku

8000 540

System ACsizer Total
sterylny, 10 sztuk w pudełku

8000 550

Akcesoria opcjonalne REF

Pinceta tytanowa 8000 136

Mikronożyczki, stal nierdzewna 8000 172 Ważna informacja: System ACsizer jest wykonany z polipropylenu i jest przeznaczony 
wyłącznie do chwilowego użycia podczas operacji w obrębie ucha środkowego.

ACsizer Partial ACsizer Total

ACsizer Disk Partial ACsizer Disk Total

Mikronożyczki Pinceta tytanowa

Pudełko z podajnikiem (opakowanie 10 sztuk)
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System TTP-VARIAC®

Akcesoria

Instrumenty TTP-VARIAC® ułatwiają manipulowanie  
i określanie/dostosowywanie długości protezy w celu 
bezpiecznego mocowania główki do trzonka.

Kleszcze tnące
Do odcinania dodatkowego fragmentu trzonka. 
Pozostający bolec na główce służy do mocowania 
wszczepu, umieszczanego pomiędzy główką protezy  
a błoną bębenkową dla zabezpieczenia.

Tytanowe mikrokleszcze zamykające 
Do mocowania głowy do trzonka za pomocą sprawdzo-
nego, zintegrowanego mechanizmu zamykającego.

Pinceta tytanowa
Do wyjmowania i delikatnych manipulacji protezą.

Mikronożyczki
Do odłączania wybranego sizera od dysku z sizerami.

Produkt REF

Pinceta tytanowa 8000 136

Tytanowe mikrokleszcze zamykające 8000 137

Kleszcze tnące, stal nierdzewna 8000 171

Mikronożyczki, stal nierdzewna 8000 172

Taca  TTP-VARIAC® (bez instrumentów) 8000 173

System TTP-VARIAC® na stronie 8 i 9

Pinceta tytanowa

Tytanowe mikrokleszcze zamykająceKleszcze tnące

Mikronożyczki

Materiały:

Tytan, nadaje się do wielokrotnej  
sterylizacji

Stal nierdzewna do instrumentów  
sterylizowalnych
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Sizer Ω CONNECTOR

Do określenia warunków przestrzennych na podstawie 
strzemiączka przydatny jest sizer porównawczy. Dlatego 
firma KURZ stworzyła sizer Ω CONNECTOR ze stali 
nierdzewnej. Główka pomiarowa dokładnie odpowiada 
podstawie elementu Ω CONNECTOR. Pomiar pozwala 
na śródoperacyjną, szybką i łatwą ocenę warunków 
przestrzennych na podstawie strzemiączka i pokazuje czy  
Ω CONNECTOR wpasuje się pomiędzy odnogi strzemiączka.

Odpowiednie warunki przestrzenne na podstawie 
strzemiączka to warunek niezbędny do użycia elementu  
Ω CONNECTOR

Produkt REF

Sizer Ω CONNECTOR 8000 555

Podstawa 
strzemiączka

Sizer Ω CONNECTOR

Ω CONNECTOR, patrz strona 14

Sizer Ω CONNECTOR na podstawie 
strzemiączka

Główka pomiarowa sizera 
Ω CONNECTOR

Materiał:  
Stal nierdzewna do instrumentów  
sterylizowalnych
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Haczyk Soft CliP®

Do umieszczania protezy  
strzemiączka Soft CliP®

Pewne i bezpieczne mocowanie protezy Soft CliP® 
na odnodze długiej kowadełka jest uzyskiwane bez 
zaciskania, co sprawia że jest to jedno z najbardziej 
efektywnych i skutecznych rozwiązań w stapedoplastyce.

W ścisłej współpracy z dr Johnem W. Housem, House 
Ear Institute, Los Angeles, USA, firma KURZ stworzyła 
haczyk Soft CliP®, instrument do wpychania protezy 
Soft CliP® na jej miejsce na odnodze długiej kowadełka. 
Główna część tłoka jest ustawiana w zwykły sposób. 
Następnie w przeciwieństwie do zwykłych protez Soft 
CliP® jest po prostu „zaklikiwany“ na odnodze długiej, 
aby uzyskać bezpieczne połączenie. Zaciskanie, jeden 
z najtrudniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych 
etapów mocowanie protezy strzemiączka, zostało 
wyeliminowane.

Specjalny koniec haczyka doskonale pasuje do dogodnej 
jamy do mocowania. Siła niezbędna do wepchnięcia 
protezy na miejsce jest przekazywana wzdłuż osi odnogi 
długiej kowadełka.

Produkt REF

Haczyk Soft CliP® 8000 127

Umieszczanie na kowadełku za pomocą 
pierwszego szerokiego otworu

Proteza jest wpychana na miejsce 
jednym ruchem

Haczyk  

Soft CliP®

Oś 
kowadełka

Soft CliP®, patrz strona 27

© G. Schimanski © G. Schimanski

Kowadełko

· – · — · – · — · – · 
— · —

Zagięta końcówka haczyka Soft CliP®

Materiał: 
Stal nierdzewna do instrumentów 
sterylizowalnych
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KURZ® Precise
nóż do chrząstki

Nóż do chrząstki KURZ® Precise jest przeznaczony 
do uproszczenia cięcia przeszczepów chrząstkowych  
o równej grubości, niezbędnych do myringoplastyki, 
tympanoplastyki, przykrywania protez ucha środkowego 
lub rekonstrukcji ściany kanału tylnego.

Chrząstka pacjenta (skrawek lub małżowina uszna) 
jest umieszczana pomiędzy dwuczęściowym blokiem 
tnącym. Blok jest zamykany i blokowany, a chrząstka jest 
przecinana za pomocą ostrza umieszczonego w uchwycie 
ostrza. W efekcie otrzymuje się fragment chrząstki  
o grubości 0,7 mm. Dodatkowe płytki dystansowe (0,1; 
0,2; 0,3 mm) mogą być użyte, aby zmniejszyć grubość 
chrząstki do 0,1 mm.

Jednorazowe ostrza są wyjątkowo stabilne. Dodatkowe 
nadruki oznaczają minimalny rozmiar transplantu 
konieczny do przykrycia główki protez częściowych  
i całkowitych KURZ® 

Zalety:

• Tnie chrząstkę skrawka i małżowiny usznej

• Łatwe i precyzyjne manipulowanie 

• Określona grubość chrząstki przy jednym cięciu 
(0,1 mm do 0,7 mm)

• Minimalne straty ograniczonych zasobów tkanki 
chrzęstnej

Produkt REF

Zestaw noża do chrząstki KURZ® Precise (uchwyt 
ostrza, blok do cięcia, płytki dystansowe, ostrza) 
wraz z tacą na instrumenty

8000 155

Płytka dystansowa 1 mm
(do kompresji powięzi)

8000 105

Materiały eksploatacyjne REF

Sterylne ostrza, pakowane pojedynczo, 10 szt. 8000 140

Części zamienne REF

1 zestaw płytek dystansowych 
(0,1/0,2/0,3 mm)

8000 102

Uchwyt ostrza 8000 103

Taca do noża do chrząstki Precise 8000 177

Śruba 8000 190

Zakrętka blok tnący Precise M6 8000 191

Ostrze z oznaczeniem minimalnego 
rozmiaru transplantu

Nóż do chrząstki KURZ® Precise  
w tacy na instrumenty

Materiał:  
Stal nierdzewna do instrumentów  
sterylizowalnych
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Kleszcze do chrząstki
Budowa Schimanski

Produkt REF

Kleszczyki do chrząstki, budowa Schimanski 8000 193

Cienkie wycinki chrząstki są stosowane w rekonstrukcji 
błony bębenkowej (myringoplastyka), kanału słuchowego 
i do przykrycia protezy ucha środkowego w zabiegach 
tympanoplastyki.

W przeciwieństwie do noża do chrząstki KURZ® 
Precise (REF 8000 155), który tworzy wycinki chrząstki  
o określonej grubości (0,1 - 0,7 mm), kleszcze do 
chrząstki są używane do rekonstrukcji plastycznej małych 
ubytków błony bębenkowej.

Kleszcze do chrząstki umożliwiają efektywną pracę 
dzięki temu, że pozwalają na szybkie, precyzyjne  
i śródoperacyjne wytworzenie niewielkich wycinków 
chrząstki.

Fragment chrząstki jest utrzymywany pomiędzy 
powiększonymi, prostokątnymi szczękami kleszczy, i jest 
oddzielany za pomocą skalpela. W efekcie otrzymywane 
są dwa cienkie wycinki chrząstki, które mogą być dalej 
dzielone, jeśli to konieczne.

Zalety:

• Proste i szybkie tworzenie cienkich wycinków chrząstki 
na niewielkie ubytki błony bębenkowej

• Ekonomiczne wykorzystanie ograniczonych zasobów 
chrząstki

• Szybka dostępność - element standardowego zestawu 
instrumentów

Prostokątne „szczęki“ do trzymania 
chrząstki

Cięcie chrząstki skalpelem

Materiał: 
Stal nierdzewna do 
instrumentów sterylizowalnych
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Części zamienne REF

Taca na instrumenty
z wkładką i podstawą plastikową

8000 176

Sprężyna 8000 198

Plastikowa podstawa POM (czarna) 8000 207

Produkt REF

PUNCH - przyrząd do przygotowania chrząstki  
z tacą na instrumenty

8000 200

Wycinek chrząstki z umieszczoną 
protezą całkowitą KURZ®

Inne części zamienne na życzenie

Gdy brakuje superstruktury strzemiączka i kowadełka,  
a podstawa jest nietknięta i ruchoma, łańcuch kosteczek 
słuchowych jest zwykle rekonstruowany przy użyciu 
protezy całkowitej.

Dzięki przyrządowi PUNCH do przygotowania chrząstki 
można zwiększyć bezpieczeństwo użycia. Podstawa  
z chrząstki może być łatwo i szybko utworzona w celu 
uzyskania optymalnej stabilizacji protezy całkowitej 
KURZ® AERIAL.

Centralna perforacja wycinka chrząstki stabilizuje protezę 
na podstawie strzemiączka. Można więc zapobiec 
potencjalnemu, pooperacyjnemu przemieszczeniu 
podstawy, które jest jedną z przyczyn niezadowalających 
wyników pod względem słuchu.

Zalety:

• Łatwe i szybkie tworzenie owalnych wycinków 
chrząstki do optymalnej stabilizacji protez całkowitych 
KURZ® AERIAL na podstawie strzemiączka

• Centralna perforacja wiodąca, która pasuje do 
trzpienia protezy całkowitej KURZ® znajduje się na 
środku podstawy

• Plastyczna podstawa POM

PUNCH – przyrząd do 
przygotowania chrząstki

do stabilizacji
protez całkowitych KURZ® AERIAL

PUNCH – przyrząd do przygotowania 
chrząstki w tacy na instrumenty

Materiał:  
Stal nierdzewna do instrumentów  
sterylizowalnych
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KURZ® Meter
Urządzenie pomiarowe do protez 
strzemiączka

KURZ® Meter to urządzenie do określania długości 
protezy strzemiączka podczas operacji strzemiączka.

KURZ® Meter upraszcza istotne pomiary podczas 
operacji i czyni ją bezpieczniejszą. Przy użyciu suwaka 
obsługiwanego palcem wskazującym można umieścić 
końcówkę pomiarową na podstawie precyzyjnie, bez 
ryzyka. Podczas tego procesu haczyk zatrzymujący 
jest umieszczany przy przyśrodkowej stronie 
odnogi długiej kowadełka. Mierzona odległość jest 
odczytywana na skali pomiarowej. Skala jest oznaczona 
z obu stron, umożliwiając łatwe odczytywanie pomiarów 
osobom prawo- i leworęcznym. Żądana długość 
protezy jest określana przez odległość pomiędzy 
odnogą długą kowadełka (strona przyśrodkowa)  
a podstawą strzemiączka plus głębokość w płynie ucha 
wewnętrznego.

Mechanizm suwaka umożliwia dokładne i bezpośrednie 
podejście do płytki strzemiączka.

KURZ® Meter może zostać zdemontowany na 
poszczególne elementy. To znacznie upraszcza 
czyszczenie i sprawia, że sterylizacja jest bezpieczna.

Zalety:

• Jeszcze prostsza manipulacja dzięki łatwemu  
w obsłudze mechanizmowi suwaka

• Odległość można odczytać dokładnie i prosto

• Wysoki stopień dokładności pomiarów

• Bezpieczne procesy czyszczenia i sterylizacji, 
instrument może być zdemontowany na poszczególne  
elementy

Produkt REF

KURZ® Meter z tacą na instrumenty 8000 106

Części zamienne REF

Taca na instrumenty 8000 174

L protezy = L 1 + L2

L 1 = Zmierzona odległość

L 2 = Głębokość zanurzenia* (tłok)

*Określenie głębokości zanurzenia L2 
protezy podlega decyzji chirurga.

Pomiar długości protezy

Końcówka pomiarowa z haczykiem 
zatrzymującym

Odnoga długa 
kowadełka

Sonda

Podstawa

KURZ® Meter 
(dren)

L2
L1

KURZ® Meter w tacy na instrumenty

Skala pomiarowa i łatwy w użyciu 
mechanizm suwaka

Materiał: 
Stal nierdzewna do instrumentów 
sterylizowalnych
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Ekspander BELL

Możliwość indywidualnego dostosowania protezy do 
aktualnej anatomii poprzez proste wygięcie kształtu jest 
jedną z podstawowych zalet protez ucha środkowego 
KURZ®.

Ten instrument dodatkowy ułatwia, gdy jest to konieczne, 
gładkie, delikatne rozszerzenie dzwonka podczas użycia 
protez częściowych BELL.

Stopień rozszerzenia można ograniczyć poprzez użycie 
regulowanej śruby motylkowej.

Produkt REF

Ekspander BELL 8000 107

Materiał:  
Stal nierdzewna do instrumentów  
sterylizowalnych
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Szczypce do zginania jamy 
rękojeści młoteczka

Aby zapewnić lepszy kontakt i poprawić odporność na 
ześlizgnięcie lub pochylenie protezy, protezy całkowite 
KURZ® AERIAL i częściowe BELL mogą zostać zaklinowane 
pod rękojeścią młoteczka. Bruzda może zostać zagięta na 
główkę protezy ucha środkowego KURZ® (z wyjątkiem 
systemów TTP-VARIAC® oraz TTP®- VARIO), w której 
będzie leżała błona bębenkowa.

Ta procedura jest znacznie ułatwiona dzięki użyciu 
tego instrumentu. Jednocześnie inne części protez są 
chronione przed przypadkowym wygięciem.

Należy zauważyć, że żądana długość protezy powinna 
być o 0,75 mm dłuższa gdy tworzona jest jama rękojeści 
młoteczka, w porównaniu z niezmienioną główką.

Produkt REF

Szczypce do zginania jamy rękojeści młoteczka 8000 109

Materiał: 
Stal nierdzewna do instrumentów 
sterylizowalnych
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