
Řešení Synthes. Inovativní řešení 
pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.

Nástroje a implantáty schválené  
nadací AO Foundation



A1 A2 A3

B1 B2 B3 B1 B2 B3

C1 C2 C3 C1 C2 C3

A1 A2 A3

Ramenní kloub a humerus 
AO klasifikace

Proximální humerus 11 Diafýza humeru 12



Ramenní kloub a humerus 
Indikace

– zlomeniny laterální části klavikuly

– akromioklavikulární luxace

– ruptura rotátorové manžety

– zlomeniny proximálního humeru

– zlomeniny diafýzy humeru



 Ramenní endoprotéza Epoca
– pro traumatologické i ortopedické indikace
– součást systému Epoca (resurfacing, 

náhrada glenoidu, rekonstrukce glenoidu)
– anatomická rekonstrukce kloubního povrchu
– snadná fixace hrbolů

 Expert proximální humerální hřeb 
a Expert humerální hřeb
– antegrádní či retrográdní zavádění humerál-

ního hřebu
– bezpečnější zavádění po vodícím drátu
– stabilní fixace díky velkému styčnému  

povrchu spirální čepele

 Úhlově stabilní zajišťovací systém
– úhlově i osově stabilní
– možnost volby zajištění během operace
– použití s titanovými kanylovanými hřeby

Ramenní kloub a humerus
Řešení Synthes



 TEN – titanový elastický hřeb
– miniinvazivní technika zavádění
– optimální vedení hřebu během zavádění
– zaslepovací hlavy
– použití u dětí a subtilních dospělých

 LCP dlahy na diafýzu klavikuly
– dlaha na diafýzu a dlaha s prodloužením 

na laterální konec klavikuly
– silnější profil než rekonstrukční dlahy
– anatomický tvar

 LCP klavikulární dlaha s háčkem
– stabilní fixace umožňující časnou rehabilitaci
– různé velikosti háčku
– anatomický tvar



Ramenní kloub a humerus
Řešení Synthes

 PHILOS a PHILOS Long
– možnost méně invazivního zavedení cíličem
– reponované fragmenty jsou pevně fixovány 

konvergentními a divergentními LCP šrouby
– dlouhé dlahy pro zlomeniny zasahující 

do diafýzy humeru
– anatomický tvar

 LCP periartikulární dlaha na proximální 
humerus
– reponované fragmenty jsou pevně fixovány 

konvergentními a divergentními LCP šrouby
– dlouhé dlahy pro zlomeniny zasahující 

do diafýzy humeru
– anatomický tvar

 Kanylované šrouby (4,0/4,5 mm)
– přesné a jednoduché zavádění



 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 Tužkové kostní stroje Air Pen Drive 
a Electric Pen Drive
– ergonomické pohonné jednotky s výkonným 

vzduchovým či elektrickým motorem
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací

 Bateriový kostní stroj Colibri
– ergonomická a výkonná pohonná jednotka
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací
– možnost frézování dřeňové dutiny



A1 A2 A3

B1 B2 B3 B1 B2 B3

C1 C2 C3 C1 C2 C3

A1 A2 A3

Loketní kloub a předloktí
AO klasifikace

Distální humerus 13 Proximální radius a ulna 21



B1 B2 B3

C1 C2 C3

A1 A2 A3

Diafýza radia a ulny 22



Loketní kloub a předloktí
Indikace

– intraartikulární zlomeniny distálního 
humeru

– suprakondylické zlomeniny distálního 
humeru

– paklouby distálního humeru

– komplexní extra- a intraartikulární  
zlomeniny olekranonu

– paklouby proximální ulny
– osteotomie

– zlomeniny hlavice radia

– zlomeniny předloktí



Loketní kloub a předloktí
Řešení Synthes

 TEN – titanový elastický hřeb
– miniinvazivní technika zavádění
– optimální vedení hřebu během zavádění
– zaslepovací hlavy
– použití u dětí a subtilních dospělých

 LCP dlahy na distální humerus
– možnost fixace dvěma dlahami
– pro komplexní zlomeniny distálního humeru
– anatomický tvar

 LCP extraartikulární posterolaterální 
dlaha na distální humerus
– pro jednoduché extraartikulární zlomeniny 

distálního humeru zasahující i do diafýzy
– silnější profil diafyzární části dlahy



Loketní kloub a předloktí
Řešení Synthes

 LCP metafyzární dlaha na distální 
mediální humerus
– vyšší počet otvorů v distální části dlahy umož-

ňuje stabilnější fixaci
– zaoblený konec dlahy vhodný pro miniinvazivní 

techniku zavádění

 LCP dlaha na olekranon
– tvarovatelná pro individuální anatomické  

poměry pacienta
– vhodná pro mininvazivní techniku zavádění
– anatomický tvar

 

 LCP dlaha s háčky
– pro jednoduché zlomeniny a osteotomie 

olekranonu
– optimální tvar háčků pro větší stabilitu fixace

 



 LCP dlahy na proximální radius
– kompatibilní se systémy LCP dlah na distální 

radius 2.4 a LCP Compact Hand 2.4
– anatomicky předtvarované pro hlavici  

a krček radia

 HCS zahloubené kompresní šrouby 
(1,5/2,4/3,0/4,5 mm) a kanylované šrouby 
(2,4/3,0/4,0/4,5 mm)
– přesné a jednoduché zavádění
– HCS: kontrolovaná komprese

 Cable System – cerklážní lanka
– spolehlivá a bezpečná fixace 
– ergonomický tvar nástrojů



Loketní kloub a předloktí
Řešení Synthes

 Střední zevní fixátor a kloubový 
fixátor pro loket
– svorky se samosvorným fixačním  

mecha nizmem 
– variabilita tvaru rámu
– řízená flexe/extenze pro časnou mobilizaci
– MR je možná

 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 

 Granule chronOS
– syntetická náhrada kosti z čistého ß-trikalcium-

fosfátu
– komunikující systém mikro- a makropórů
– osteokonduktivní
– kompletní přestavba v novou kost v průběhu 

6 až 18 měsíců



 Tužkové kostní stroje Air Pen Drive 
a Electric Pen Drive
– ergonomické pohonné jednotky s výkonným 

vzduchovým či elektrickým motorem
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací

 Bateriový kostní stroj Colibri
– ergonomická a výkonná pohonná jednotka
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací
– možnost frézování dřeňové dutiny



A1 A3

C1

B1 B2 B3

C2 C3

A2

Ruka a zápěstí
AO klasifikace

Distální radius a ulna 23



Ruka a zápěstí
Indikace

– zlomeniny distálního radia
– korekční osteotomie  

distálního radia

– posttraumatická artróza  
radiokarpálního kloubu  
a interkarpálních kloubů

– zlomeniny středního 
a distálního článku prstů  
a refixace roztržených vazů 

– zlomeniny metakarpů  
a karpálních kostí,  
artrodézy kloubů prstů 

– osteotomie



Ruka a zápěstí
Řešení Synthes

 LCP dlaha na distální radius, s volitelným 
úhlem zavedení šroubů, dvoupilířová
– možnost zavedení šroubů ±15° od osy otvoru
– pro fixaci distálního radia podle teorie tří pilířů
– dvě řady distálních šroubů s volitelným úhlem 

zavedení pro fixaci přizpůsobenou zlomenině
– leštěný povrch minimalizuje dráždění tkání

 LCP extraartikulární dlaha na distální 
radius, s volitelným úhlem zavedení šroubů
– možnost zavedení šroubů ±15° od osy otvoru
– pro ošetření extraartikulárních zlomenin
– minimalizuje dráždění vazů a měkkých tkání
– klinicky osvědčený tvar dlahy

 LCP volární dlaha na distální radius
– pro fixaci distálního radia podle teorie tří pilířů
– dvě řady distálních šroubů pro fixaci přizpůso-

benou tvaru zlomeniny
– minimalizuje dráždění vazů a měkkých tkání



 LCP dlahy na distální radius
– minimalizují dráždění vazů a měkkých tkání
– možnost fixace dvěma dlahami
– anatomický tvar

 LCP dlaha na distální radius, dia-meta-
fyzární
– pro extraartikulární zlomeniny distálního 

radia zasahující i do diafýzy
– silnější profil diafyzární části dlahy
– klinicky osvědčený tvar dlahy

 LCP dlaha na distální ulnu
– stabilní fixace zlomenin hlavy a krčku ulny
– s háčky pro processus styloideus
– anatomický tvar



Ruka a zápěstí
Řešení Synthes

 LCP dlaha pro artrodézu zápěstí
– pro radio-metakarpální artrodézy
– minimální potřeba tvarování během operace
– úhlově stabilní fixace

 Systém LCP dlah Compact Hand
– úhlově stabilní implantáty 1.5, 2.0 a 2.4
– tvarovatelné dlahy pro různé indikace
– široký výběr implantátů

 Dlahy pro korekci rotace
– pro zlomeniny a osteotomie proximálního 

článku prstů a metakarpů
– dlahy v klasickém nebo úhlově stabilním 

provedení
– leštěný povrch minimalizuje dráždění 

měkkých tkání



 HCS zahloubené kompresní šrouby 
(1,5/2,4/3,0 mm) a kanylované šrouby 
(2,4/3,0 mm)
– přesné a jednoduché zavádění
– HCS: kontrolovaná komprese

 Zevní fixátor pro distální radius
– rychlá a snadná aplikace
– dobrá přehlednost zlomeniny
– MR je možná

 

 Malý zevní fixátor
– libovolný směr zavádění šroubů s možností  

primární a sekundární repozice
– lze kombinovat s rtg-transparentními svorkami
– snadná aplikace zkracuje operační čas
– lehký, ale stabilní
– MR je možná



Ruka a zápěstí
Řešení Synthes

 Mini zevní fixátor
– lehký a komfortní pro pacienta
– lze kombinovat s malým zevním fixátorem

 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 chronOS Inject
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– kompletní přestavba v novou kost v průběhu 
6 až 18 měsíců

– jednoduché míchání a snadná aplikace



 Tužkové kostní stroje Air Pen Drive, 
Electric Pen Drive
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací
– ergonomická pohonná jednotka s výkonným 

vzduchovým či elektrickým motorem

 Bateriový kostní stroj Colibri
– ergonomická a výkonná pohonná jednotka
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací
– možnost frézování dřeňové dutiny



Proximální femur a diafýza femuru 
AO klasifikace

A1 A2 A3

B1 B2 B3 B1 B2 B3

C1 C2 C3 C1 C2 C3

A1 A2 A3

Proximální femur 31 Diafýza femuru 32



Proximální femur a diafýza femuru  
Indikace

– zlomeniny  
či osteotomie  
proximálního  
femuru

– zlomeniny  
diafýzy femuru



Proximální femur a diafýza femuru
Řešení Synthes

 PFNA a PFN – proximální femorální 
hřeby
– vysoká stabilita i v osteoporotické kosti 
– rotačně a úhlově stabilní zajištění
– anatomicky tvarovaný pro optimální zavedení 

do femuru

 Expert laterální femorální hřeb
– laterální vstupní bod minimalizuje poško zení 

měkkých tkání a cévního zásobení
– možnost rekonstrukčního nebo standardního 

proximálního zajištění 
– jeden anterolaterální a dva lateromediální 

otvory pro distální zajištění

 Expert R/AFN – retrográdní/antegrádní 
femorální hřeb
– stabilní při zatížení i v osteoporotické kosti
– možnost antegrádního nebo retrográdního 

zavedení



 Expert laterální femorální hřeb 
pro adolescenty
– laterální vstupní bod minimalizuje poško zení 

měkkých tkání a cévního zásobení
– možnost rekonstrukčního nebo standardního 

proximálního zajištění 
– jeden anterolaterální a dva lateromediální 

otvory pro distální zajištění

 TEN – titanový elastický hřeb
– miniinvazivní technika zavádění
– optimální vedení hřebu během zavádění
– zaslepovací hlavy
– použití u dětí

 Úhlově stabilní zajišťovací systém
– úhlově i osově stabilní
– možnost volby zajištění během operace
– použití s titanovými kanylovanými hřeby



Proximální femur a diafýza femuru
Řešení Synthes

 Reamer/irigátor/aspirátor
– frézování s nízkým rizikem systémových  

komplikací
– možnost odběru velkého objemu kostních 

štěpů
– možnost odstranění infikované tkáně

 LCP DHS a úhlově stabilní dlaha 
pro velký trochanter
– bezpečná fixace velkého trochanteru
– stabilní i v osteoporotické kosti
– osvědčený implantát

 LCP dlaha na proximální femur 
a LCP dlaha na proximální femur, s hákem
– úhlově stabilní fixace i v osteoporotické kosti
– velmi dlouhé dlahy pro ošetření segmentálních 

zlomenin
– anatomický tvar



 Kanylované šrouby (6,5/7,0/7,3 mm)
– přesné a jednoduché zavádění

 LCP pediatrické kyčelní dlahy
– pro úhlově stabilní fixaci zlomenin a varizač-

ních/valgizačních/derotačních osteotomií
– jednoduchá implantace
– anatomický tvar

 LCP široká zahnutá dlaha
– předtvarovaná pro diafýzu femuru
– ošetření periprotetických zlomenin



Proximální femur a diafýza femuru
Řešení Synthes

 Přídavné úhlově stabilní dlahy
– použití s LCP dlahami 4.5/5.0
– ošetření periprotetických zlomenin

 Cable System – cerklážní lanka
– ergonomické nástroje 
– spolehlivá a bezpečná fixace

 Velký zevní fixátor
– svorky se samosvorným fixačním  

mechanizmem
– variabilita tvaru rámu
– MR je možná



 MEFiSTO
– ideální pro ortopedické indikace
– modulární použití
– libovolné umístění svorek
– vysoká stabilita

 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 Kostní stroje Synthes
– Battery Power Line, Trauma Recon System, 

Air Power Line, Compact Air Drive
– optimální nástavce pro vrtáky a frézy Synthes
– snadné použití



A2 A3A1

B1 B2 B3 B1 B2 B3

C1 C2 C3 C1 C2 C3

A1 A2 A3

Kolenní kloub a tibie 
AO klasifikace

Distální femur 33 Proximální tibie 41



B2B1 B3

C1 C2 C3

A3A1 A2

Diafýza tibie 42



– zlomeniny distální části diafýzy  
 femuru

– intra- a extraartikulární zlomeniny 
femuru

– zlomeniny čéšky

– intra- a extraartikulární zlomeniny  
 proximální tibie

– zlomeniny diafýzy tibie

Kolenní kloub a tibie 
Indikace



Kolenní kloub a tibie
Řešení Synthes

 Expert R/AFN – retrográdní/antegrádní 
femorální hřeb
– stabilní při zatížení i v osteoporotické kosti
– možnost zajištění spirální čepelí
– úhlová stabilita

 Expert tibiální hřeb
– anatomický tvar pro snadné zavádění
– vysoká stabilita i v krátkém proximálním  

či distálním fragmentu

 Úhlově stabilní zajišťovací systém
– úhlově i osově stabilní
– možnost volby zajištění během operace
– použití s titanovými kanylovanými hřeby



Kolenní kloub a tibie
Řešení Synthes

 TEN – titanový elastický hřeb
– miniinvazivní technika zavádění
– optimální vedení hřebu během zavádění
– zaslepovací hlavy
– použití u dětí

 Reamer/irigátor/aspirátor
– frézování s nízkým rizikem systémových  

komplikací
– možnost odběru velkého objemu kostních 

štěpů
– možnost odstranění infikované tkáně

 LCP kondylární dlaha
– anatomický tvar
– spolehlivá fixace i v osteoporotické kosti
– nástroje umožňující miniinvazivní zavádění



 LCP/LISS DF – dlahy na distální 
femur a LCP/LISS PLT – dlahy na proximální 
laterální tibii
– spolehlivá fixace i v osteoporotické kosti
– nástroje umožňující miniinvazivní zavádění
– rentgentransparentní cíliče
– anatomický tvar

 LCP dlahy na mediální/laterální proxi-
mální tibii
– stabilní fixace
– optimální stabilita reponovaných úlomků
– anatomický tvar

 LCP dlaha na zadní mediální proximální 
tibii
– nízký profil hlavy dlahy
– optimální fixace zadního mediálního  

fragmentu
– anatomický tvar



Kolenní kloub a tibie
Řešení Synthes

 Dlahy Tomofix pro osteotomie kolene
– pro fixaci osteotomií kolene po korekcích  

varózních a valgózních deformit
– úhlově stabilní fixace umožňuje okamžitou 

mobilizaci
– možnost použití výplní chronOS

 Cable System – cerklážní lanka
– spolehlivá a bezpečná fixace
– ergonomický tvar nástrojů

 Kanylované šrouby (4,5/6,5/7,3 mm)
– přesné a jednoduché zavádění



 Hybridní kruhový fixátor 
– sofistikované ošetření zlomenin
– možnost korekce repozice i po naložení
– rychlá montáž

 Velký zevní fixátor
– svorky se samosvorným fixačním  

mechanizmem
– variabilita tvaru rámu
– MR je možná 

 MEFiSTO 
– ideální pro ortopedické indikace
– modulární použití
– libovolné umístění svorek
– vysoká stabilita



 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 chronOS Inject
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– kompletní přestavba v novou kost v průběhu 
6 až 18 měsíců

– jednoduché míchání a snadná aplikace

 Perfuzní systém chronOS
– vakuový perfuzní systém pro zlepšenou 

impregnaci implantátů chronOS (syntetické 
náhrady kosti z čistého ß-trikalciumfosfátu) 
kostní dření

– lepší vrůstání kostní tkáně a vaskularizace

Kolenní kloub a tibie
Řešení Synthes



 Kostní stroje Synthes
– Battery Power Line, Air Power Line, Trauma 

Recon System, Compact Air Drive, Colibri
– výkonné stroje se snadnou obsluhou



C1

A2A1 A3

B1 B2 B3 B2 B3B1

C2 C3 C1 C2 C3

A1 A2 A3

Distální tibie a noha 
AO klasifikace

Distální tibie 43 Zlomeniny hlezna 44



Distální tibie a noha 
Indikace

– zlomeniny diafýzy tibie

– zlomeniny distální tibie

– zlomeniny distální fibuly

– extra- a intraartikulární zlomeniny 
patní kosti
– víceúlomkové zlomeniny patní kosti
– „Joint depression“ zlomeniny
– „Tongue-type“ zlomeniny

– zlomeniny článků prstů
– zlomeniny metatarzů
– zlomeniny tarzálních kostí

– artrodézy hlezna
– trojitá fúze



Distální tibie a noha
Řešení Synthes

 Expert tibiální hřeb
– vysoká stabilita i v krátkém proximálním  

či distálním fragmentu
– anatomický tvar pro snadné zavádění

 Expert hřeb pro artrodézu hlezna
– optimální stabilita díky jedinečným  

možnostem zajištění
– laterální vyhnutí hřebu 
– vstupní bod ve středu laterálního pilíře 

patní kosti

 Úhlově stabilní zajišťovací systém
– úhlově i osově stabilní
– možnost volby zajištění během operace
– použití s titanovými kanylovanými hřeby



 Reamer/irigátor/aspirátor
– frézování s nízkým rizikem systémových  

komplikací
– možnost odběru velkého objemu kostních 

štěpů
– možnost odstranění infikované tkáně

 LCP anterolaterální dlaha na distální tibii
– umožňuje miniinvazivní techniku zavádění
– úhlově stabilní fixace Volkmannova trojúhel-

níku a Chaputova fragmentu
– anatomický tvar

 LCP dlaha na distální tibii, bez výběžku 
a LCP dlaha na distální tibii, s výběžkem
– umožňují miniinvazivní techniku zavádění
– úhlově stabilní fixace
– anatomický tvar



Distální tibie a noha
Řešení Synthes

 LCP metafyzární dlahy
– vyšší počet otvorů v distální části umožňuje 

stabilnější fixaci fragmentů
– zaoblený proximální konec dlahy pro miniinva-

zivní techniku zavádění

 LCP dlaha na pylon
– snadné tvarování
– variabilita fixace

 LCP dlahy na distální fibulu
– úhlově stabilní fixace
– anatomický tvar



 LCP dlaha s háčky
– pro jednoduché zlomeniny distální fibuly
– optimální tvar háčků pro větší stabilitu fixace

 LCP dlaha na patní kost
– snadno adaptovatelná na anatomickou situaci
– spolehlivá fixace reponovaných úlomků  

úhlově stabilními šrouby
– nízký profil minimalizuje dráždění měkkých 

tkání

 Systém LCP dlah Compact Foot
– vhodný pro přednoží a zadonoží
– tvarovatelné a adaptabilní dlahy
– speciální nástroje pro chirurgii nohy



Distální tibie a noha
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 Úhlově stabilní tarzální dlahy
– pro kominutivní zlomeniny člunkové, krychlové 

a hlezenní kosti
– stabilní fixace i v osteoporotické kosti
– snadno tvarovatelné

 Úhlově stabilní X-dlaha  
a dvouotvorová dlaha
– pro zlomeniny, osteotomie a artrodézy nohy
– tvar písmene X usnadňuje přizpůsobení dlahy 

anatomickým poměrům pacienta
– úhlově stabilní fixace

 HCS zahloubené kompresní 
šrouby (2,4/3,0/4,5/6,5 mm) a kanylované 
šrouby (2,4/3,0/3,5/4,0/4,5/6,5/7,0/7,3 mm) 
– přesné a jednoduché zavádění
– HCS: kontrolovaná komprese



 Čep pro fúzi středonoží
– nitrodřeňová fixace laterálního či mediálního 

pilíře nohy
– kontrolovaná komprese
– zahloubená hlava

 Hybridní kruhový fixátor
– sofistikované ošetření zlomenin
– rychlá montáž
– možnost korekce repozice i po naložení

 Velký a střední zevní fixátor
– svorky se samosvorným fixačním mechaniz-

mem
– variabilita tvaru rámu
– MR je možná



 Norian SRS
– injekčně aplikovatelná modelovatelná osteo-

konduktivní kostní náhrada z ß-trikalciumfos-
fátu vhodná pro minimálně invazivní přístup

– velká kompresní odolnost pro časnou mobilizaci
– plně automatický systém míchání

 Tužkové kostní stroje Air Pen 
Drive a Electric Pen Drive
– ergonomické pohonné jednotky s výkonným 

vzduchovým či elektrickým motorem
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací

 Bateriový kostní stroj Colibri
– ergonomická a výkonná pohonná jednotka
– rozsáhlý sortiment nástavců a nástrojů  

pro široké spektrum indikací
– možnost frézování dřeňové dutiny

Distální tibie a noha
Řešení Synthes
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Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com

Zastoupení: Synthes, s. r. o.
Radlická 740/113
CZ-15800 Praha 5
Tel. +420 220 515 006


