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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
Pakiet 1- PROTEZY STAWU BIODROWEGO 

 
Zadanie 1. 
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 80 sztuk  
Trzpień: prosty, nieanatomiczny, pokryty porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem, 
w co najmniej 10 rozmiarach, stożek 12/14. 
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna, w co najmniej trzech długościach szyjki 
Panewka: bezcementowa, typu pressfit, z wycięciem na otwór zasłonowy, pokryta 
porowatym tytanem, napylana hydroxyapatytem, z możliwością zastosowania 3 śrub, 
średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 68 mm.  
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 
 co najmniej dwóch kompletnych zestawów fabrycznie nowego 

instrumentarium, z obligatoryjną wymianą frezów po każdych stu wykonanych 
protezach, 

 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, 
 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury 

 
Zadanie 2.  
Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 120 sztuk 
Trzpień: prosty, nieanatomiczny kołnierzowy co najmniej w 4 rozmiarach, konus szyjki 
12/14, korek do kanału 
Panewka: polietylenowa, w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 i 32 
mm, 
Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa lub pokryta okładziną ceramiczną, co najmniej 
4 długości szyjki, 
Cement kostny: 2 x 40g, do mieszania próżniowego opcjonalnie z antybiotykiem. 
Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki, 
Blokada kanałowa - korek polietylenowy w co najmniej dwóch rozmiarach. 
 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
 co najmniej dwóch kompletnych zestawów fabrycznie nowego instrumentarium, 

z obligatoryjną wymianą frezów po każdych stu wykonanych protezach, 
 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, 
 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury 
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Pakiet 2: Endoprotezy rewizyjne 
 
Zadanie 1:   
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego modularna - 3 sztuk 
Trzpień: bezcementowy typu Wagner, modularny, pokryty hydroksyapatytem, w części 
dystalnej mocowany śrubami, w co najmniej czterech średnicach i długościach, konus 
12/14mm, w części proksymalnej dwie opcje kąta szyjkowo-trzonowego, mechanizm 
regulacji antewersji co 5 stopni, części pośrednie umożliwiające regulację długości 
protezy, śruba łącząca, 
Panewka: bezcementowa typu press-fit w kształcie zbliżonym do hemisfery oraz 
opcjonalnie wkręcana z wkładem polietylenowym bez i z offsetem, w rozmiarach od 46 
do 68 mm, możliwość użycia śrub w panewce typu press-fit, 
Głowa: o średnicy 28 lub 32 ceramiczna Biolox delta lub pokryta okładziną ceramiczną 
w co najmniej pięciu długościach szyjki, 
Taśmy tytanowe do mocowania kości 3 sztuki, 
Śruby tytanowe - trzy w komplecie o średnicy 6,5mm, długościach od 15 do 60 mm 
Cement - z dwoma antybiotykami, 2 x po 40g, do mieszania próżniowego. Zestaw do 
mieszania i 
podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki i blokadę kanałową, 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletny zestaw fabrycznie nowego instrumentarium, 
- do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, 
- uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej 
faksem karty wszczepu, 
-płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury 
 
 
Zadanie 2.  
Endoproteza rewizyjna cementowana stawu biodrowego - 3 sztuk 
Trzpień - rewizyjny w długościach od 200 do 250 mm, 
Panewka - polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, znacznik rtg, możliwość 
zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej, 
Kosz rewizyjny panewkowy - anatomiczny i nieanatomiczny, w rozmiarach od 44 do 
58 mm, co dwa milimetry, 
Głowa ceramiczna delta Biolox ub pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 
długościach szyjki, Taśmy tytanowe do mocowania kości 3 sztuki, 
Cement - z dwoma antybiotykami, 2 x po 40g, do mieszania próżniowego. Zestaw do 
mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki. 
Korek do kanału kości udowej. Końcówki do pulse lavage - 2 sztuki  
Zamawiający wymaga dodatkowo: 

 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
 kompletny zestaw fabrycznie nowego instrumentarium 
 do każdego zabiegu jednego ostrza do piły, 
 uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci 

przesłanej faksem karty wszczepu, 
 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury 



 

Strona 3 z 3 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Pakiet 3- Elementy uzupełniające 

Zadanie 1 - System standardowych reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu 

biodrowego-20 koml 

1. Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 
mm, antewersji do 14 o i kata CCD do 14 o . Reduktory dopasowane do stożków 
12/14 i 14/16.  

2. Głowy metalowe CoCr o średnicach 28 m, 32 mm i 36 mm dostosowane do 
reduktorów stożka 

Zadanie 2  - System niestandardowych reduktorów stożka do operacji rewizyjnych 

stawu biodrowego-3 koml  

1. Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 
mm, antewersji do 14 o i kata CCD do 14 o . Reduktory dopasowane do każdego 
rodzaju stożków – na zamówienie.  

2. Głowy metalowe CoCr o średnicach 28 m, 32 mm i 36 mm dostosowane do 
reduktorów stożka 

 przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek, 
 uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci 

przesłanej karty wszczepu, 
 płatności za zużyty wszczep do 30 dni od dnia otrzymania faktury 

 


