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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

PAKIET (CZĘŚĆ) 1 

 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego -  85 sztuk 

 
Trzpień:  
bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, pokryty porowatym tytanem i hydroksy 
apatytem, w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia 
lateralizowanego /offset/ 
 
Głowa:  
o średnicy 28, 32 i 36 tytanowa pokryta okładziną ceramiczną, w co najmniej czterech 
długościach szyjki 
 
Panewka: 
Bezcementowa, zewnętrznie porowata, tytanowa,  
w kształcie hemisfery /spłaszczonej hemisfery typu press-fit, z możliwością 
zastosowania 3 śrub, średnica  
zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, i panewka wkręcana o rozmiarach co  
najmniej jak wyżej, możliwość użycia do trzech śrub 
 
Śruby  
tytanowe o długościach od 20 do 45 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do zestawu, 
 
Wkład:  
polietylenowy, o wysokiej gęstości, z offsetem i bez offsetu. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach 

niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego, 
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, 
- napęd elektryczny na czas trwania umowy, 
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem 

karty wszczepu. 
 
 

PAKIET (CZĘŚĆ) 2 

 

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego – 85 sztuk 

 
Trzpień:  
bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, tytanowy o porowatej powierzchni , 
oraz opcjonalnie trzpień pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w co najmniej 10 
rozmiarach, stożek 12/14, w dwóch wersjach kata szyjkowo-trzonowego 130 i 125 stopni 
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Głowa:  
o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna , w co najmniej trzech długościach szyjki, dodatkowo 
głowa „mała" 24mm metalowa w trzech długościach szyjki 
 
Panewka 
 bezcementowa , Press-fit, zewnętrznie porowata, tytanowa napylana hydroxyapatytem 
średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm, z wcieciem mediocaudalnym 
chroniącym mieśnie i nerw udowy oraz zwiekszającym zakres ruchu, możliwość użycia 
do trzech śrub 
 
Śruby - 
tytanowe o średnicy 6,5mm i długościach od 15 do 40 mm, skok co 5 mm, 3 śruby do 
zestawu 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach 

niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego, 
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, 
- napęd elektryczny na czas trwania umowy, 
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem 

karty wszczepu. 
 


