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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Pakiet 1 / Endoproteza poresekcyjna bliższej części kości udowej  - 10 sztuk  
 
Modularna, umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej 

lub bezcementowej składająca się z: 
Element udowy – trzpień o różnych grubościach, heksagonalny w przekroju poprzecznym 

umożliwiający stabilizację antyrotacyjną, 

Część proksymalna – w dwóch długościach 50 i 70 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający 

ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14, części pośredniej umożliwiającej dopasowanie 

wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100mm. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej 

długości. Każdy element protezy pokryty antybakteryjną okładziną srebra. 

Głowa – o średnicy 28 i 32 mm, w czterech długościach szyjki, pokryta ceramiką TiNbN. 

Panewka – bezcementowa typu Press-fit w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do 68 mm co 2 

mm z wkładem polietylenowym lub panewki cementowanej w rozmiarach od 44 do 58 mm co 2 mm, 

oba typy panewek dla głowy 28 i 32 mm, lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w 

rozmiarach zewnętrznych od 44 do 60 mm. Możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i 

dysplastycznej. 

Siatka – wykonana z włókna PET o długości 300mm i średnicy 35 lub 55 mm, umożliwiająca doszycie 

tkanek miękkich. 

Cement – z dwoma antybiotykami, po 40g, osobno do panewki i części udowej, 

Cement kostny z antybiotykiem pakownay 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie,   
- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, 
-uzupełniania banku implantów do 48 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 
wszczepu. 
 
 
Pakiet 2 / Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego  –  20 sztuk 
 
Trzpień: bezcementowy, modularny ,  wykonany ze stopu tytanowego, pokryty hydroksyapatytem,  

składającu się z trzpienia typu Wagnera /stożek 2 stopniowy/ w części o przekroju heksagonalnym w 

róznych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający  dystalne otwory umożliwiające 

wzmocnieni śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości 

udowje.  W części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14mm, 

mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji  co 5 stopni,  części pośrednich 

umożliwiających  odpowiednie odtworzenie długości protezy. Całość łączona za pomocą śruby. 
Panewka: bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej  hemisfery z  fabrycznie 

wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, 

możliwość użycia trzech śrub. Wkład polietylenowy O lub z 10 stopniowym offsetem, 

Głowa: o średnicy 28  lub 32 cm wykonana ze stopu tytanowego  pokryta okładziną ceramiczną i 

metalowa w 4 d lu gościach szyjki, 

Taśma  metalowa o szerokości 8mm, wykonana ze stopu tytanowego służącą do zaciskania odłamów 

kostnych zabiegach ortopedycznych typu cerclage, możliwość użycia 4 sztuk. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
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- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie,   
- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, 
-uzupełniania banku implantów do 48 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 
wszczepu. 
 
 
Pakiet 3 / Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego – 20 sztuk 
 
Trzpień rewizyjny cementowy w długościach od 200 do 250 mm.  

Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, 

zaopatrzona w znacznik rtg, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej. 

Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny /nie anatomiczny/ wykonany ze stopu tytanowego 

posiadający otwory umożliwiające użycie śrub w rozmiarach od 44 do 58 mm co 2 mm. 

Śruby gąbczaste do koszyków, możliwość użycia 6 sztyk 

Głowa średnicy 28 lub 32 mm, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta okładziną ceramiczną w co 

najmniej 4 długościach szyjki, 

Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2 x 40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego 

Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 2 strzykawki oraz blokadę kanałową dla 

większej presuryzacji, 

Korek do kanału, 

Opaski stabilizujące złamanie kości udowej 4 sztuki na jeden komplet. 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie,   
- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, 
-uzupełniania banku implantów do 48 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 
wszczepu, 
 
 
Pakiet 4 / Endoproteza rewizyjna kolana związana /zawiasowa/ z rotacyjną wkładką  -  5 sztuk 
 
Część udowa:  anatomiczna/prawa, lewa/,  w co najmniej 3 rozmiarach, możliwość zastosowania 

podkładek udowych w dwóch grubościach, bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki 

przynasadowe kości udowej w pięciu rozmiarach, trzpieni przedłużających w dwóch długościach i 

sześciu średnicach, w wersjach prostych i zgiętych , 

Część piszczelowa: typu MB w co najmniej 5 rozmiarach , z możliwością zastosowania bezce-

mentowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe piszczeli w czterech roz-

miarach oraz trzpieni przedłużających w dwóch długościach i sześciu rozmiarach, 

Wkładka polietylenowa:  typu MB  wzmocniona rdzeniem metalowym, stabilizowana z możliwością 

związania protezy do systemu zawiasowego, w co najmniej  trzech rozmiarach i pięciu grubościach od 

12  do 30 mm dla każdego rozmiaru, 
Implant rzepkowy:  polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 

Cement:  z dwoma antybiotykami, 2 x 40g, + podajniki (mieszalnik do cementu) 

Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie,   
- jednego ostrza do piły do każdego zabiegu, 
-uzupełniania banku implantów do 48 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 
wszczepu. 
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Pakiet 5 /  Kosz rewizyjny stawu biodrowego wraz ze wszczepem uzupełniającym strop panewki – 
50 sztuk  /40 sztuk cementowanych, 10 sztuk bezcementowych/  
 
Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego wykonany z gąbki tytanowej. Przeznaczony do 

implantowania typu Press-Fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 mm ze skokiem co 2 mm. 

Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji  typu „cross lin king” z dystanserami 

zapewniającymi  równomierne rozmieszczenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28, 32 lub 

36 mm w zależności od rozmiaru kosza rewizyjnego. W opcji kosz rewizyjny z wkładem 

polietylenowym bezcementowy, zatrzaskowy/. 

Głowa metalowa 28 mm w 4 długościach szyjki 

Głowa metalowa 32 mm w 4 długościach szyjki 

Głowa metalowa 36 mm w 3 długościach szyjki 

Cement z gentamycyną  1 x 40g, zawierający barwnik /pigment/ do odróżnienia od pozostałych 

struktur tkankowych. + podajniki (mieszalnik do cementu) 

Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 

rozmiarach i 3 grubościach.  

Dodatkowo komplet posiada 4 śruby tytanowe 6,5mm w różnych długościach. 
Zamawiający wymaga  dodatkowo: 
- przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu instrumentarium na żądanie,   
-uzupełniania banku implantów do 48 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty 
wszczepu. 
 
 
 
 
 


