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Znak postępowania: A.I.271-8/20        Załącznik nr 6 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Pakiet 1. Endoprotezy przynasadowe 
 
Zadanie 1. Endoprotezy przynasadowe,  /ceramika-polietylen/- 20 sztuk 

Trzpień - krótki, bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 
rozmiarach, z konusem 12/14mm 
Panewka - bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem lub warstwą 
hyroksyapatytu, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 62 mm, z 
przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów 
w komplecie.     
Wkład – polietylenowy z offsetem  
Głowa - ceramiczna Biolox delta alternatywnie tytanowa pokryta  okładziną 
ceramiczną w rozmiarach 28 , 32, 36 mm w minimum  trzech długościach szyjki. 
Śruby do panewki tytanowe i długościach od 20 do 45 mm. 
 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnych 2 zestawów 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. Endoprotezy przynasadowe,  /ceramika-ceramika/- 20 sztuk 
Trzpień - krótki, bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 
rozmiarach, konusem 12/14mm 
Panewka - bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem lub warstwą 
hyroksyapatytu, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 mm do 62 mm, z 
przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów 
w komplecie.     
Wkład – ceramiczny 
Głowa - ceramiczna Biolox delta w rozmiarach 28, 32, 36 mm w minimum trzech 
długościach szyjki. 
Śruby do panewki tytanowe i długościach od 20 do 45 mm. 
 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
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- kompletnego 1 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 
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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. 
 
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. 
 
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 
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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 
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Pakiet 3.IMPLANTY DO SZYCIA ŁĄKOTEK- 40 sztuk 

System szycia łąkotek  techniką all – inside. System zbudowany z dwóch implantów 

wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią wzmocnioną z 

samozaciskającym się węzłem o średnicy 2-0.  Implanty umieszczone w jednorazowej 

igle.  Blokowanie implantu odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o 

krawędź igły. Implant zaopatrzony w system pozwalający na ustawienie odległości 

przebicia łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z 

kolana. Igła penetrująca łąkotkę z laserowymi znacznikami głębokości. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- instrumentarium na żadanie z kompletem implantów 
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Pakiet 4. Półsztywny implant międzytrzonowy docinka szyjnego kręgosłupa – 5 szt. 
 

Implant jednoczęściowy osadzany w przestrzeni międzytrzonowej bez dodatkowych 

elementów mocujących. 

Anatomiczny kształt implantów odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata 

górna powierzchnia implantu. Implanty otwarte od przodu w celu zapewnienia 

optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń. 

Obecność na powierzchniach stycznych implantów ostrych karbów poprzecznych 

zapobiegających wysuwaniu się z przestrzeni międzytrzonowej. Implanty wykonane ze 

stopu tytanowego, dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.  

Rozmiary implantów: długość od 10 mm do 16 mm, szerokość: od 12 mm do 18 mm, 

wysokość od 5 mm do 7 mm. 

Data ważności implantu nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- instrumentarium na żadanie z kompletem implantów 
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Pakiet 5. Implanty do kręgosłupa 

Zadanie 1. Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa 

– 30 szt. 

Materiał stop tytanu. W zestawie śruby monoaksjalne i poliaksjalne oraz śruby 

redukcyjne. Śruby o stożkowym rdzeniu, cylindrycznym kształcie powierzchni 

zewnętrznej gwintu kostnego i trapezowym zarysie gwintu. Wyposażona w dwa 

zacięcia samogwintujące. Śruby atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem). Osadzenie 

pręta od góry (główka tulipanowa). Wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 

5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym do 14mm. Śruby 

monoaksjalne dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 

6,0mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm, 9,5mm i 10,5mm) a śruby poliaksjalne w 7 rozmiarach 

(4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm).  Zakres długości od 25mm 

do 100mm. Średnice kodowane kolorami. Śruby redukcyjne (z długimi ramionami 

gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie 

pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających.  

Zestaw musi zawierać dodatkowe śruby uniplanarne, a także śruby poliaksjalne do 

miednicy. Śruba uniplanarna o sztywności przyśrodkowo-bocznej śrub monoaksjalnych 

z ruchomością śrub poliaksjalnych w kierunku głowowo-ogonowym. Ruchomość śruby 

o rozpiętości minimum 30°.  Śruby poliaksjalne do miednicy umożliwiające mocowanie 

w talerzu kości biodrowej. Śruba o zwiększonym, niesymetryczny zakresie ruchu w 

jednej z płaszczyzn, ułatwiającym mocowanie śruby do pręta. Ruchomość śruby 

zawiera się w całkowitym zakresie kątowym 65° ( od -20° do +45°).  Blokowanie 

jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym 

(ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i 

zmniejszającym ryzyko przekoszenia. Mechanizm blokowania umożliwiający 

jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych, dokręcanie 

kluczem dynamometrycznym 12 Nm).  W zestawie pręty proste o średnicy 6mm, 

dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) 

oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 

500mm. Dostępność prętów odgiętych w 3 odmianach kątowych 50°, 60° i 70° oraz 

prętów zakrzywionych wygiętych lordotycznie. Łączniki poprzeczne prętowe 

klamrowe. Instrumentarium i implanty w tacach sterylizacyjnych i kontenerach. 

Dostarczenie zestawów nieodpłatnie na czas trwania umowy.  Skład kompletu: 8 śrub 

transpedikularnych, 8 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. 

Zadanie 2. Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka 

piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa – 5 szt. 

Śruby kaniulowane do stabilizacji przez skórnej do współpracy z drutem prowadzącym 

o średnicy 1,5mm.  W zestawie dostępność hiperelastycznych drutów prowadzących o 

długości min. 500mm, wykonanych z metalu z pamięcią kształtu (nitinol). Śruby 

implantowane poprzez system tulejowy umożliwiający małoinwazyjną ich aplikację. 

Śruby o cylindrycznym rdzeniu i cylindrycznym kształcie gwintu kostnego w części 

środkowej i trapezowym zarysie profilu gwintu. Gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) 
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do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części 

gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu.  Śruby o atraumatycznym 

zakończeniu (zaokrąglony koniec). Wszystkie śruby umożliwiające fenestrację cementu 

kostnego. Ilość fenestracji zależna od długości śruby minimum 4 przy śrubach krótkich 

i 8 przy śrubach dłuższych. Śruby poliaksjalne o ruchomości minimum 45°. Wysokość 

profilu głowy śruby poliaksjalnej max. 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad 

pręt nie większa niż 5,5mm, średnica łba wraz z elementem blokującym max.14mm. 

Śruby dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 

7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm), kodowane kolorami. Śruby w zakresie 

długości 30 do 90 ze skokiem co 5mm.  Osadzenie pręta od góry. Blokowanie 

jednoelementowe, wewnętrznym wkrętem blokującym o ujemnym zarysie gwintu, 

zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia 

gwintu. Mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie 

śruby (brak elementów zrywanych), dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm. 

Pręty wstępnie wygięte oraz proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu i 

stop kobaltu) o średnicy 6mm, posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający 

implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do jego aplikacji. Zakres długości 

pręta od 30 do 100 mm ze skokiem co 5mm oraz w zakresie długości os 100 do 200 ze 

skokiem co 10mm. Instrumentarium i implanty w tacach sterylizacyjnych i kontenerach. 

Dostarczenie zestawów nieodpłatnie na czas trwania umowy. W zestawie dostępne 

jednorazowe kaniule do cementu (adaptery), przystosowane do połączenia gwintowego 

ze śrubami fenestrowanymi i umożliwiające wstrzyknięcie cementu. Skład kompletu: 4 

śruby MIS, 4 blokery, 2 pręty kręgosłupowe, 4 adaptery do podawania cementu.  

Zadanie 3. Klatki międzytrzonowe PLIF PEEK – 10 szt. 

Klatki międzytrzonowe, wsuwane z dostępu tylnego techniką PLIF. 

Materiał – PEEK (polieteroeteroketon). Ząbkowane powierzchnie kontaktu klatki z 

blaszkami trzonów kręgowych. Kształt klatek w płaszczyźnie strzałkowej 

umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej w co najmniej trzech ustawieniach 

kątowych (0°, 4°, 7°). Dostępność specjalnej wersji wyprofilowanej anatomicznie (obły 

kształt implantu celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów). Zaokrąglony, 

atraumatyczny kształt naroży klatki w przekroju poprzecznym, dający możliwość 

implantacji skrajnie po bokach w obrębie przestrzeni miedzykręgowej. Zaokrąglony, 

klinowaty dziób klatki międzykręgowej, ułatwiający implantację i umożliwiający 

wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji. W środku implantu duży otwór w osi 

implantu, umożliwiający napełnienie wiórami kostnymi. Otwory boczne umożliwiające 

przerost tkanki kostnej. Dostępne dwie wersje długości implantów  20 i 25 mm. 

Wysokości implantów w zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). Implant zaopatrzony w 

nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne, w 

celu śródoperacyjnej i pooperacyjnej kontroli radiologicznej położenia implantu. 

Gwintowany otwór w części tylnej implantu oraz klinowo wyprofilowane kanałki na 

jego bokach, pozwalające na bardzo wytrzymałe i stabilne połączenie implantu z 

narzędziem do wprowadzania (aplikatorem). Implanty trwale oznakowane, dostarczane 
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w wersji sterylnej. Aplikator wyposażony w gwintowany trzpień mocujący implant oraz 

dodatkowe złącze klinowo-widełkowe umożliwiające mocowanie powierzchni 

bocznych implantu w celu zapewnienia maksymalnej wytrzymałości i stabilności 

połączenia podczas implantacji. Anatomiczny kształt rozszerzaczy (dystraktorów) 

celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki. Opcjonalnie 

dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni międzykręgowej: skrobaczki kostne, 

pilnik, osteotom, odgryzacze kerrison, cushing, spurling oraz statyw roboczy dla 

ułatwienia wypełnienia implantu przeszczepem kostnym,  

Zadanie 4. Klatki międzytrzonowe TLIF PEEK – 20 szt. 

Klatki międzytrzonowe typu TLIF, wsuwane z dostępu transforaminalnego (tylno-

bocznego); materiał – PEEK (Polieteroeteroketon). Kształt klatek w widoku wzdłużnym 

zakrzywiony, nerkowaty, w dwóch odmianach długościowych: 26mm i 30mm. 

Wysokości implantów w zakresie od 7 do 16 mm ze skokiem co 1mm. Klinowo 

ukształtowany dziób implantu, wspomagający wprowadzenie implantu i dystrakcję 

kręgów. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia implantu dla zapewnienia stabilności i 

zapobiegania migracji implantu. Kształt implantu w widoku poprzecznym prostokątny 

lub lordotyczny (ząbkowane powierzchnie implantu ustawione względem siebie 

równolegle lub pod kątem 5°). Klatka wyposażona w zintegrowany, obrotowy łącznik, 

pozwalający na połączenie z aplikatorem i na rotację implantu in situ, z możliwością 

zablokowania rotacji w dowolnym położeniu kątowym w zakresie minimum 75°. 

Gwintowe połączenie aplikatora z obrotowym łącznikiem implantu w celu zapewnienia 

pewnego, silnego mocowania. Duże otwory w widoku wzdłużnym implantu, 

przeznaczone na przeszczep kostny i umożliwiające przerost tkanki. Implant 

zaopatrzony w trzy nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki 

radiologiczne, w celu jednoznacznego skontrolowania położenia implantu. Implanty 

trwale oznakowane, dostarczane w wersji sterylnej. Aplikator do wprowadzania klatek 

pozwalający na rotację implantu in situ, z możliwością zablokowania rotacji w 

dowolnym położeniu kątowym w zakresie minimum 75° i posiadający niskoprofilowy 

kształt złącza z implantem w celu zapewnienia maksymalnej widoczności podczas jego 

wprowadzania. W zestawie wyprofilowane anatomicznie rozszerzacze, zapewniające 

możliwość dystrakcji lub dystrakcji ze skrawaniem powierzchni blaszek trzonów - w 

zależności od kierunku rotacji narzędzia. Dostępny statyw roboczy dla ułatwienia 

wypełnienia implantu przeszczepem kostnym. Komplet przymiarów dla ułatwienia 

doboru rozmiaru implantu. Wbijak- wybijak dla ułatwienia wprowadzania/usuwania 

przymiaru lub implantu, Opcjonalnie dostępne narzędzia do przygotowania przestrzeni 

międzykręgowej: skrobaczki kostne, pilnik, osteotom, odgryzacze kerrison, cushing, 

spurling.   

Zadanie 5. Cement do przezskórnej fenestracji – 5 szt. 

Cement kostny o niskiej lepkości z dodatkiem hydroksyapatytu i domieszką siarczanu 

baru, umożliwiający śródoperacyjną kontrolę radiologiczną. Czasy utwardzania w 

zależności od temperatury od 15,5min dla 25° do 21,5min dla 18°. W zestawie 

jednorazowe kaniule do cementu (adaptery), przystosowane do połączenia gwintowego 
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ze śrubami fenestrowanymi i umożliwiające wstrzyknięcie cementu. Kaniule 

wyposażone w złącze, umożliwiające połączenie z zestawem do mieszania i podawania. 

Dostępność przymiaru, pozwalającego na ocenę poprawności zamocowania kaniuli do 

cementu i śruby.  Zestaw do mieszania i podawania cementu (podajnik, pojemnik do 

mieszania, lejek, wężyk łączący z gwintem Luera).  Skład kompletu: Cement ok. 10ml, 

1 zestaw do mieszania, 2 igły do podania cementu.   

Zadanie 6. Klatki międzytrzonowe szyjne  - 10 szt. 

Klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie 

od C3 do C7, wykonane z PEEK (Polieteroeteroketon). Dwa rodzaje klatek: kątowe 

oraz wypukłe (anatomiczne). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 

13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 

do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia 

zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dostępne 

implanty w wersji wyposażonej w tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed 

wysunięciem się implantu z przestrzeni międzykręgowej. Duży otwór widoczny w 

płaszczyźnie poziomej przeznaczony na przeszczep kostny umożliwiający przerost 

tkanki kostnej. Nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla 

jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu. Trwałe oznakowanie 

implantów w celu ich identyfikacji. Dostępne klatki szyjne z kolcami wykonane w 

całości z polimeru PEEK (bez markerów metalowych) z domieszką siarczanu baru w 

celu ich identyfikacji radiologicznej. Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw 

narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, 

raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. 

Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi.  Substytut kości, 

nanożel – dostępny w postaci osteokonduktywnego apatytowego żelu przeznaczonego 

do wypełniania ubytków kości. Skład kompletu: 1 klatka międzytrzonowa, 1 

wypełnienie w postaci pasty. 

Zadanie 7. Dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa 

szyjnego – 10 szt. 

Płytki szyjne tytanowe o wymiarach 23-89 mm i rozstawem otworów ze skokiem max. 

2mm. Płytki  4-otworowe (23-28mm), 6-otworowe (37-46mm), 8-otworowe (50-

65mm), 10-otworowe (69-89mm). Niski profil (wys. max. 2mm w części środkowej 

płytki), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i 

poprzeczne). Wkręty samogwintujące oraz wkręty samowiercące wielokątne i sztywne, 

o średnicy 4mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm, oraz rewizyjne/osteoporotyczne o 

średnicy 4,5mm, dł. 12-18 mm ze skokiem co 2mm. Możliwość zastosowania 

stabilizacji hybrydowej, półsztywnej (z użyciem wkrętów sztywnych i wielokątnych). 

Ruchomość wkrętów wielokątnych w zakresie 20 stopni (±10) wzdłuż osi płytki i 20 

stopni (-4 i +16) w poprzek osi płytki. Wkręty blokowane wewnętrznie, zatrzaskowo 

(blokada musi zapobiegać wykręcaniu się wkrętu, pozostawiając możliwość 

mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów). Każdy wkręt blokowany niezależnie, 

bez dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki. Rodzaje wkrętów 



11 
 

kodowane kolorami. Wkręty o atraumatycznym zakończeniu i niskim profilu łba, nie 

wystającym ponad powierzchnię płytki. Mmożliwość dogięcia płytki bez utraty 

możliwości zablokowania/odblokowania wkrętu. Materiał wykonania: stop tytanu. 

Skład kompletu: 1 płytka szyjna, 4 wkręty szyjne. 

Zadanie 8. Stabilizacja potyliczno-szyjna, materiał stop tytanu – 3 szt. 
System potyliczno-szyny składający się z prętów, płytek potylicznych, wkrętów potylicznych 

oraz śrub wieloosiowych przeznasadowych a także haków laminarnych. Pręty o średnicy 3,5mm 

w zakresie długości od  40-240mm. Dostępność prętów dwuśrednicowych umożliwiających 

wykonanie stabilizacji długoodcinkowych. Płytki potyliczne o grubości maksymalnie 2,2mm, 

współpracujące z prętami o średnicy 3,5mm. Szerokość rozstawu prętów w zakresie 25-55mm. 

Łączenie z prętem systemem kielichowym. Możliwość doprofilowywania płyt do anatomii przy 

pomocy dedykowanych narzędzi gnących. Dostępne płytki potyliczne połączone z prętem. 

Mocowanie płyty do potylicy przy pomocy wkrętów potylicznych o średnicy 4 i 4,5mm oraz 

długości od 6 do 16mm (skok co 2mm). Wkręty posiadające gwint kostny trapezowy, główka 

musi licować się z płytką potyliczną. Średnice kodowane kolorami.  System umożliwia 

osadzenie pręta od góry z punktu widzenia operatora zakończenie tulipanowe. Śruby 

poliaksjalne kielichowe do odcinka szyjnego z pełnym gwintem w trzech średnicach 3,5 – 

4,5mm oraz częściowo gwintowane o dwóch średnicach 3,5 do 4,0. Długość śrub od 10–40mm 

ze skokiem co 2mm. Śruby częściowo gwintowane w zakresie długości od 24 do 36mm (skok 

co 2mm). Kielich śruby o średnicy nie przekraczającej 8,5mm oraz wysokości maksymalnie 

10mm. Możliwość kątowego wychylenia śruby w stosunku do kielicha ok. 45stopni w każdym 

kierunku. Gwintowany trzpień o zarysie cylindrycznym na końcu przechodzący w stożek 

zakończony powierzchnią sferyczną (śruba atraumatyczna) z trzema gwintującymi zacięciami, 

gwint kostny o zarysie trapezowym. Haki laminarne minimum 2 dwa rozmiary.  Wkręt 

blokujący o ujemnym zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion kielicha śruby. 

Wkręt blokujący jest wspólny dla śrub poliaksjalnych, haków, oraz płytek potylicznych. 

Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby kluczem 

dynamometrycznym 3,3Nm. Możliwość rewizyjnego usunięcia implantów. W systemie 

dostępne również łączniki poprzeczne prętów typu „head to head” mocowany do kielichów śrub 

poliaksjalnych za pomocą wkrętki wprowadzanej zamiast standardowego wkrętu blokującego. 

Łącznik pozwala na poprzeczne połączenie prętów ustawionych względem siebie skośnie. 

Różne długości od 29 do 55mm. Dostępność łączników przegubowych typu mocowanych na 

prętach.  Łącznik pozwala na poprzeczne połączenie prętów ustawionych względem siebie 

skośnie (do 90° w jednej płaszczyźnie). Różne długości od 29 do 55mm. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- instrumentarium na żadanie z kompletem implantów 
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Pakiet 6. Zestaw do wertebroplastyki, cement o zwiększonej gęstości – 10 szt. 

Wymagania: 1. Trokar do nakłucia trzonu, igły do podawania masy klejowej lub 

cementu kostnego; możliwość wyboru kilku (min. 4) różnych średnic igieł, 2 długości 

oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). 2. 

Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na automatyczne, sterylne 

mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku bez kontaktu wymieszanego 

cementu z powietrzem oraz wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, z pojemnikiem o 

objętości umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów min. 12 ml. 3. W zestawie 

powinien znajdować się przewód giętki łączący podajnik z igłą. Cement o 

podwyższonej lepkości (konsystencja „ciastoliny”) zawierający środek cieniujący -30% 

siarczanu baru. 

Komplet: mieszadło z podajnikiem i cementem – 1 szt., igła z trokarem – 2 szt., igła 

biopsyjna – 1 szt. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- zestaw dostarczany na żądanie 
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Pakiet 7. Pakiet na gwoździe śródszpikowego i płytki przykostne   

 

Zadanie 1. Gwoździe t. Gamma do zespolenia złamań bliższej nasady kości udowej- 5 

sztuk 

• Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu 
GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową 
antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm),  średnica 
10-12mm,kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości 
lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 
11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną. Możliwość opcjonalnego 
blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W 
części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty 
blokujące o średnicy 4,5mm. Wszystkie otwory w obrębie gwoździa  pokryte 
celownikiem. 

• Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu 
GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 
6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm, średnica 10-
12mm, kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej 
śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną. 
Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 
4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden 
dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. Wszystkie otwory w 
odcinku proksymalnym pokryte celownikiem.  Wskazany również celownik do 
otworów dystalnych (dodatkowa wycena punktowa np. 5 pkt.) 

• Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm 
• Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm 
• Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm 

 

Zadanie 2. Gwoździe do zespolenia złamań kości udowej- 5 sztuk 

• Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej: 
- gwóźdź prosty do kości udowej Ø 9-13mm, dł. 300-500mm, o przekroju 
okrągłym żłobiony części trzonowej gwoździa, w części proksymalnej gwoździa 
maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części 
dystalnej min. 2 maks. 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). 
- śruba zaślepiająca, 
- śruba kompresyjna 

• Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany 
przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany 
metodą  ante-i retrograde, średnica 9 ÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i 
prawy. Długość od 200mm do 500mm. W części dalszej posiadający min. 3 
otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W 
części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do 
blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy 
metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami 
samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie 
kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 
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wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. 
Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu 
złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części 
dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby 
zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm 
stopniowane co 5mm. Konieczny celownik pokrywający wszystkie otwory w 
części bliższej. Wskazany również celownik do otworów dystalnych (dodatkowa 
wycena punktowa np. 5 pkt.) 

• Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-
125mm 

• Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm 
 

Zadanie 3. Gwoździe do zespolenia złamań kości piszczelowej- 5 sztuk 
 
• Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej: 

- gwóźdź do kości piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju 
okrągłym żłobiony w części trzonowej gwoździa, w części proksymalnej 
gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 3 
otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). Blokowanie części bliższej z 
jednego celownika. Wskazany celownik do otworów dystalnych (dodatkowa 
punktacja np. 5 pkt). 
- śruba zaślepiająca, 
- śruba kompresyjna 

• Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – 
wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju 
okrągłym żłobiony w części trzonowej. Długość od 180mm do 400mm, średnica 
od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 
stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 
mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany 
wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory 
blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części 
dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby 
zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm 
stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. Wskazany celownik do otworów 
dystalnych (dodatkowa punktacja np. 5 pkt).  

• Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 
26-60mm 

• Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm 
 

Zadanie 4. Gwoździe do zespolenia złamań kości ramiennej- 5 sztuk 

• Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej: 
- gwóźdź do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym 
z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie 
śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden 
kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej 
dwupłaszczyznową stabilizację. Blokowanie części bliższej z jednego 
celownika. Wskazany celownik do otworów dystalnych (dodatkowa punktacja 
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np. 5 pkt). 
- śruba zaślepiająca, 
- śruba kompensacyjna 

• Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy 
(rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 
220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji 
kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące 
zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość 
zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji 
krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) blokowane z jednego 
celownika dla częsci proksymalnej, natomiast w wersji długiej posiadający 4 
otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową 
stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 
3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. 
Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w 
zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.  Wskazany celownik do otworów 
dystalnych (dodatkowa punktacja np. 5 pkt). 

• Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 
26-60mm 

• Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm. 
 
 
Zadanie 5. Płytki przykostne - Bliższa nasada kości ramiennej- 5 sztuk 

• Płytka anatomiczna typu LCP do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie 
płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco 
– kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 
3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną 
stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruby 
wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 
MIPO. Długość od 90±5mm do 270±5mm, ilość otworów od 3 do 12.  

• Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej 
nasady kości ramiennej, prawa i lewa, okołostawowa. Na trzonie płytki otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściowek, blokująco kompresyjne z 
możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5mm, podłużny 
otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego 
pozycjonowania płytki. W głowie płyty 8 otworów prowadzące śruby pod 
rożnymi kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną 
stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 90±5 mm do 
310±5 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie. 

• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 
gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice:  3±0,5mm.  

• Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.  
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Zadanie 6. Płytki przykostne - Bliższa nasada kości udowej- 5 sztuk 

• Płytka anatomiczna typu LCP do bliższej nasady kości udowej, lewa i prawa. Na 
trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 
korowych 4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki 
metodą MIPO. Długość od 110±5mm mm do 400±5mm mm, od 2 do 18 
otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokujących lub korowych 4,5 mm. W głowie płyty otwory 
prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 
5.0±0,5mm i 7,0±0,5mm.  Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 
(5.0±0,5mm /7,0±0,5mm), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego. 
Długość od 140±5mm  do 395±5mm,  od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory 
w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do 
drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji.  

• Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów  pod śruby 
blokowane 3±0,5mm lub korowe 3,5 mm wraz z zestawem do jej mocowania na 
płytce. 

• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,0±0,5mm. 

• Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem 
gwiazdkowym – średnice: 3,0±0,5mm.  

• Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.  
• Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym.  
• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5±0,5mm. 
• Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym 

na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7±0,5mm.  
 

Zadanie 7. Płytki przykostne - Dalsza nasada kości udowej- 5 sztuk 

• Płytka anatomiczna typu LCP do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, 
wprowadzana techniką MIPO, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na 
trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 
korowych 4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane w płytce z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki 
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odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość 
od 155±5mm  do 320±5mm , od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów 
w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty 
otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – 
kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 4,5 
oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory 
prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0±0,5mm /7,0±0,5mm) oraz 
2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0±0,5mm /7,0±0,5mm), 
samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby 
blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części 
trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 
MIPO. Długość od 170±5mm do 460±5mm mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 
6 otworów w głowie płytki. 

• Płytka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do dalszej nasady 
kości udowej od strony bocznej typu „T”. Na trzonie płyty otwory 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 
z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych4,5 oraz otwór do 
wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące 
śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do 
wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane(5.0±0,5mm), samogwintujące z gniazdem 
sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 100±5mm 
do 225±5mm, od 3 do 10 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. 

• Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 

• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0±0,5mm. 

• Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym 

na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7±0,5mm. 

Zadanie 8. Płytki przykostne - Bliższa nasada kości piszczelowej- 5 sztuk 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. 
Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 
korowych 3.5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W 
głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej 
stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 
Śruby blokowane(3.0±0,5mm), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 90±5mm do 
300±5mm mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. 
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• Płytka anatomiczna, typu LCP piszczelowa „T”. Otwory w płytce dwufunkcyjne 
nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0±0,5mm/4,5 mm. Otwory 
blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 
70±5mm do 210±5mm mm, od 3 do 12 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie 
płytki. 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. 
Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
5.0±0,5mm lub korowych 4.5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem 
Kirschera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 
otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z 
gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0±0,5mm), samogwintujące z 
gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za 
pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki 
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość 
od 105±5mm do 320±5mm mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w 
głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na 
trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 
korowych 3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane (3.0±0,5mm), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 80±5mm do 
235±5mm mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na 
trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
5.0±0,5mm lub korowych 4.5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem 
Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi 
kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami 
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane(5.0±0,5mm), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 
dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 80±5mm do 
260±5mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna, typu LCP piszczelowa podporowa „L”. Otwory w płytce 
dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 
z możliwością zastosowania śrub blokowanych 5.0±0,5mm lub korowych 4,5 
mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki 
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 
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cięcia. Długość od 705.0±5mm  do 1205.0±5mm, od 3 do 6 otworów w trzonie i 
2 otwory w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna typu LCP, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, 
wprowadzana techniką MIPO, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na 
trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 
blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 
5.0±0,5mm lub korowych 4,5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem 
Kirschnera. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod 
różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji 
drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 
blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec 
części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki 
metodą MIPO. Długość od 140±5mm do 300±5mm, od 5 do 13 otworów w 
trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. 

• Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, typu LCP do 
bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, 
z podcięciami od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie 
wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością 
zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5mm oraz podłużny otwór 
blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego 
pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby 
pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym 
profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem 
stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem 
sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 
śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 
wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą MIPO. Długość od 70±5mm 
mm do 180±5mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie 
płytki. 

• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 
gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 3,0±0,5mm. 

• Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 
• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5±0,5mm. 
• Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 
• Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0±0,5mm 
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Pakiet 8. Implanty ortopedyczne do leczenia złamań w obrębie kończyny górnej i 

dolnej 

Zadanie 1. Płytki do bliższej nasady kości ramiennej  

 Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na 

trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 

korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących 

śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające 

wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 

Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 

gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby 

wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części 

trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 

minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. – 2 

sztuk 

 Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady 

kości ramiennej, prawa i lewa, okołostawowa. Na trzonie płytki otwory 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściowek, blokująco kompresyjne z 

możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny 

otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego 

pozycjonowania płytki. W głowie płyty 8 otworów prowadzące śruby pod rożnymi 

kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację 

drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 91 

mm do 307 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie. – 3 sztuki 

 

Zadanie 2. Płytki do bliższej nasady kości udowej 

 Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej, lewa 

i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby 

blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej 

stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 

blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, 

wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części 

trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 

minimalnego cięcia. Długość od 108 mm do 396 mm, od 2 do 18 otworów w trzonie 

płytki i 6 otworów w głowie płytki. – 2 sztuki 
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 Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z 

możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 5,0/4,5 mm. W głowie 

płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych 

kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm  Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), 

samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane przy 

pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 139 do 391mm,  od 2 

do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe 

otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji – 3 sztuki. 

 Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów  pod śruby 

blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. – 5 sztuk 

 Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań. – 5 sztuk 

 

Zadanie 3. Płytki do dalszej nasady kości udowej 

 Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od 

strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu 

bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub 

blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby 

blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do 

wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. 

Śruby blokowane w płytce z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane 

za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 

Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w 

głowie płytki. – 1 sztuka. 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na 

trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 

korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie 

płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 

otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem 

stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym 

lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 

do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. – 1 sztuka. 
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 Płytka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do 

bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej od strony bocznej 

„T”. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 

korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie 

płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych 

kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory 

blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 

Długość od 99 do 225mm, od 3 do 10 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki 

-  1 sztuka 

Zadanie 4. Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, 

lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 

śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji 

drutem Kirschnera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 

2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem 

sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 

cięcia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w 

głowie płytki. – 1 sztuka 

 Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna piszczelowa „T”. Otwory w płytce 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 

z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. 

Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 

cięcia. Długość od 68 do 212 mm, od 3 do 12 otworów w trzonie i 3 otwory w 

głowie płytki. – 1 sztuka 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, 

lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 

śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji 
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drutem Kirschera. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 

otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z 

gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdem 

sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 

106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. – 1 

sztuka 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i 

prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 

śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące 

śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do 

wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem 

stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym 

lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta 

dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio 

wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 

81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. – 1 

sztuka 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i 

prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 

śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji 

drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod 

różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji 

drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 

blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. 

Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec 

części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki 

metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w 

trzonie i 3 otworów w głowie płytki. – 1 sztuka 

 Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna piszczelowa podporowa „L”. 

Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, 

blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub 

korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Koniec części 

trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą 

minimalnego cięcia. Długość od 69 do 117 mm, od 3 do 6 otworów w trzonie i 2 

otwory w głowie płytki. – 1 sztuka 
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 Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości 

piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu 

bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające 

zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania 

śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji 

drutem Kirschnera. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących 

śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej 

stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby 

blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub 

gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. 

Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania 

płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 

otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. – 1 sztuka 

 Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - 

kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-

przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty.  Na trzonie płytki otwory 

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne 

z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz 

podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność 

pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane 

prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o 

zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane 

z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem 

sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą 

śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki 

odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego 

cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 

otwory w głowie płytki. – 1 sztuka 

Zadanie 5. Wkręty 
 Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice:  3,5mm. – 48 szt. 
 Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z 

gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. – 80 szt. 
 Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem 

stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 
7,3mm. – 5 szt. 

 Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem 
gwiazdkowym – średnice: 3,5mm. – 18 szt. 

 Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym. – 12 szt. 

 Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub 
gwiazdkowym. – 20 szt. 
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Zamawiający wymaga dodatkowo: 
- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- instrumentarium na żadanie z kompletem implantów 

- kompletnych 2 zestawów fabrycznie nowego instrumentarium 
niewymagającego dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
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Pakiet 9. Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych-  10 sztuk 
Membrana posiadająca rejestracje w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-
kostnych stawów, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych 
ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i 
prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą 
zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji 
do 24 tygodni.  
 
Wymiary membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

- przeszkolenie personelu/lekarzy i instrumentariuszek/ 

- instrumentarium na żadanie z kompletem implantów 
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