
Pakiet 2. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego 
 
Zadanie 1. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji 
Ceramika/polietylen z trzpieniem szyjkowym 120 sztuk 
 
Trzpień- krótki przynasadowy o kącie CCD w przedziale 125-145 stopni, wykonany w 
całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 
płaszczyznach pokryty czystym tytanem. Konus 12-14 mm. 
 
Panewka bezcementowa- tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej 
porowatości umożliwiającej wrost kostniny wgłąb porów panewki, dającej bardzo dobrą 
stabilność pierwotną i wtórna implantu. Panewki w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 
2mm w wersji Press-fit,  dostępna w wersji z 3 otworami, dla każdej panewki z 
otworami - śruba  lub zaślepka do każdego otworu 
 
Głowa ceramiczna BIOLOX  o średnicach 28, 32 i 36mm w 3 rozmiarach długości 
szyjki, głowa 22 pokryta okładziną ceramiczną 
 
 
Wkładka PE- system wymiennych wkładek  z crosslinkowanego polietylenu do głów 36 
mm w rozmiarach 52-68mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28mm 
w rozmiarach 46-60mm, do głów 22 w rozmiarze 40-44mm wersja asymetryczna z 
nadbudową 20 stopni 
 
Śruby/ zaślepki opcjonalnie. Zaślepka centralna 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-2 zestawy kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach 
niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-1 komplet instrumentarium do dostępu przedniego 
-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  
lub pocztą elektroniczną karty wszczepu 
 
 
Zadanie 2. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji 
Ceramika/ Ceramika z trzpieniem szyjkowym 30 sztuk 
 
Trzpień- krótki przynasadowy o kącie CCD w przedziale 125-145 stopni, wykonany w 
całości ze stopu tytanu, w co najmniej 9 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 
płaszczyznach pokryty czystym tytanem. Konus 12-14 mm. 
 
Panewka bezcementowa- tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej 
porowatości umożliwiającej wrost kostniny wgłąb porów panewki, dającej bardzo dobrą 
stabilność pierwotną i wtórna implantu. Panewki w rozmiarach 40-68mm ze skokiem co 
2mm w wersji Press-fit,  dostępna w wersji z 3 otworami i bez, dla każdej panewki z 
otworami - śruba  lub zaślepka do każdego otworu 



 
Głowa ceramiczna BIOLOX  o średnicach 22, 32, i 36mm w 3 rozmiarach długości 
szyjki 
 
 
Wkładka  ceramiczna 
 
Śruby/ zaślepki opcjonalnie. Zaślepka centralna 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach 
niewymagających dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-1 komplet instrumentarium do dostępu przedniego 
-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 
 

 




