
Pakiet 1. Protezy stawu biodrowego 

Zadanie 1. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego polietylen/ceramika – 150 szt 
Trzpień: bezkołnierzowy, uniwersalny, nieanatomiczny, o prostokatnym przekroju 
poprzecznym, pokryty porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w co najmniej 9 
rozmiarach, stożek 12/14, dostępność trzpienia lateralizowanego /offset/, 
Głowa: o średnicy 28, 32 i 36 ceramiczna Biolox delta /alternatywnie tytanowa pokryta 
okładziną ceramiczną/, w co najmniej 3 długosciach szyjki głów ceramicznych i 5 
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 44 do 68 mm 
Śruby: tytanowe o długościach od 20 do 45 mm,  3 śruby do zestawu, 
Wkład: polietylenowy, crosslinked, z offsetem i bez offsetu. 
Instrumentarium: jednakowe dla trzpieni cementowanych i bezcementowych umożliwiajace 
śródzabiegową konwersję rodzaju mocowania trzpienia 
 
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  
karty wszczepu 
 
 Zadanie 2. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna  
5 szt  
Panewka: bezcementowa , zewnętrznie porowata,  w kształcie pogłębionej 
hemisfery typu press-fit, średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, 
możliwość użycia do trzech śrub, 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa 
wewnętrzną  metalową /alternatywnie tytanowa pokryta okładziną ceramiczną/ dostosowaną 
do wymiaru w minimum 3 długosciach szyjki. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
 Zadanie 3. Endoproteza cementowana stawu biodrowego – 100 sztuk 
Trzpień: prosty, nieanatomiczny, co najmniej w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, w opcji 
standard i lateralizowanej,  
Panewka: polietylenowa dysplastyczna, w rozmiarach co najmniej od 44 do 58 mm, średnica 
wewnętrzna 28 i 32 mm., możliwość zastosowania panewki dysplastycznej zatrzaskowej 
Głowa: o średnicy 28 i 32 mm, metalowa /alternatywnie tytanowa pokryta okładziną 
ceramiczną/ co najmniej 5 długości szyjki, 



Blokada kanałowa: korek do kanału udowego. 
Instrumentarium: jednakowe dla trzpieni cementowanych i bezcementowych umożliwiajace 
śródzabiegową konwersję rodzaju mocowania trzpienia 
 
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  
karty wszczepu 
 
Zadanie 4. Endoproteza cementowana stawu biodrowego - panewka antyluksacyjna 
dwumobilna - 5 sztuk   
Panewka: cementowana , średnica zewnętrzna panewki co najmniej od 46 do 64 mm, 
Wewnętrznie polerowana 
Głowa: kompatybilna z systemem dwumobilnym, wykonana z polietylenu z głowa 
wewnętrzną  metalową /alternatywnie tytanowa pokryta okładziną ceramiczną/  dostosowaną 
do wymiaru w minimum 3 długosciach szyjki. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
Pakiet 2. Protezy przynasadowe stawu biodrowego 

Zadanie 1 Endoprotezy przynasadowe,  /ceramika-polietylen/- 80 sztuk 

Trzpień - krótki, bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 rozmiarach, 

konus szyjki 12/14 

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 lub bez 

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/, 



- 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  
karty wszczepu 
 
Pakiet 3. Protezy przynasadowe stawu biodrowego- monoblok   

Endoprotezy przynasadowe-20 sztuk 
Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu 
tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej,oraz min 12 rozmiarach 
dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym 
materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla 
przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia 
polerowany w celu unikniecia efektu tigh pain. Stożek 12/14 
Panewka bezcementowa, typu monoblok -bez konieczności użycia wkładki, wykonana w 
całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, rozmieszczonej równomiernie w całej 
objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica 
zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 
32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. 
Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w 
min 3 długościach szyjki. 
 
Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm. 
 
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  
karty wszczepu 
 
Pakiet 4. Protezy hipoalergiczne  stawu kolanowego 

Zadanie 1. Endoproteza hipoalergiczna cementowa  stawu kolanowego – 10 sztuk  

Modularna cementowa  endoproteza stawu kolanowego składająca się z części udowej, 

anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną  w 5 

rozmiarach, 

Części piszczelowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 5 rozmiarach pokrytej 

okładziną ceramiczną oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 

grubościach .  Mocowanie obu części cementowo.  

Rzepka 



Zadanie 2. Endoproteza hipoalergiczna bezcementowa  stawu kolanowego 5 sztuk  

Część udowa: anatomiczna/prawa, lewa/wykonana ze stopu metalowego pokryta okładziną 

ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji CR i PS, mocowanie pressfit.  

Część piszczelowa: uniwersalna, wykonana ze stopu metalowego pokryta okładziną 

ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach, mocowanie typu pressfit,  

Wkładka polietylenowa: typu rotating platform /MB/ w przynajmniej pięciu grubościach,w 

opcji CR i PS,  

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  
karty wszczepu 
 
 
Pakiet 5. Endoprotezy stawu skokowego 

Zadanie 1 Endoprotezy stawu skokowego typu mobile bearing - 6 sztuk  
 
Element piszczelowy: metalowy w co najmniej 4 rozmiarach mocowany 
bezcementowo posiadający dwie płetwy mocujące, 
 
Element skokowy: metalowy w co najmniej 3 rozmiarach mocowany 
bezcementowo, 
 
Wkład polietylenowy: kompatybilny dla każdego z rozmiarów. 
 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- instrumentarium w kontenerach - na żądanie 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
 

Zadanie 2. Endoproteza głowy kości promieniowej hipoalergiczna - 2 sztuki 

Trzpień do kości promieniowej bezcementowy z minimalna resekcją i pogłębioną, średnicy 6 

i 8mm w 2 długościach 

Głowa kości promieniowej modularna, z możliwością płynnej regulacji długości, pokryta 

okładziną ceramiczną. 



Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- instrumentarium w kontenerach - na żądanie 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
 
Pakiet 6. Trzpień rewizyjny niecementowany  niemodularny typu Wagner - 30 sztuk 

Trzpień rewizyjny niecementowany, monoblok, tytanowy z ożebrowaniem dystalnym 
zapewniającym pierwotną stabilizację w rozmiarach: długość 120-300mm i grubości13-
25mm. Trzpienie w wersji standardowej i high-offset, stożek 12/14mm 
Komplet przymiarów próbnych do implantów. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 
 
 
Pakiet 7. Endoprotezy przynasadowe,   

 

Zadanie 1. Endoprotezy przynasadowe,  /ceramika-polietylen/- 50 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 co najmniej 66 mm, z 

przynajmniej 3 otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w 

komplecie.     

Wkład – polietylenowy z offsetem lub bez 

Głowa - ceramiczna Biolox delta alternatywnie tytanowa pokryta  okładziną ceramiczną w 

rozmiarach 28 , 32, 36 mm w minimum  czterech długościach szyjki. 

Śruby do panewki tytanowe i długościach od 20 do 45 mm. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnych 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 
 

Zadanie 2. Endoprotezy przynasadowe,  /ceramika-ceramika/- 10 sztuk  

Trzpień - krótki, bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 rozmiarach, 

konusem 12/14mm 

Panewka - bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem , wykonana w technice 3D, 

w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 mm do co najmniej 70 mm, z przynajmniej 3 

otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie.     

Wkład – ceramiczny dodatkowo wkład metalowy dwumobilny 

Głowa - ceramiczna Biolox delta alternatywnie tytanowa pokryta  okładziną ceramiczną w 

rozmiarach 28, 32, 36 mm w minimum czterech długościach szyjki. 

Śruby do panewki tytanowe i długościach od 20 do 45 mm. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- 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 
 
 
Pakiet 8. Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego 

Zadanie 1.Endoproteza  rewizyjna modularna stawu biodrowego 10 sztuk  

Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, składający się z: 

trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych 

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

wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny 

kości udowej,   

części proksymalnej w dwóch opcjach kąta szyjki, posiadającej konus 12/14mm, posiadająca 

mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni 

części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości 

protezy, 



całość łączona za pomocą śruby  

 

Zadanie 2. Trzpień rewizyjny cementowany 2 sztuk  

Trzpień rewizyjny cementowany anatomiczny (prawy, lewy) standardowy i lateralizowany. 

Długości do 300 mm. 

 

Zadanie  3.  Panewka rewizyjna bezcementowa 7 sztuk  

Panewka rewizyjna  anatomiczna  bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadająca 

ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia śrub. Możliwość 

wyboru artykulacji śródoperacyjnie PE, Biolox Delta, Powłoki ceramicznej. 

Wkładka: polietylenowa bezoffsetowa i offsetowa minimum 15 stopni,  

Śruby: o długości od 20 do 45 mm, 6 śrub w zestawie 

 

Zadanie 4. Panewka rewizyjna bezcementowa 50 sztuk 

Panewka rewizyjna z utkaniem wysoce porowatym w technologii 3D  z możliwością użycia 7 

śrub, otwory fabrycznie zaślepione, dodatkowo bloczki uzupełniające ubytki panewki.  

Możliwość wyboru artykulacji śródoperacyjnie PE, Biolox Delta, powłoki ceramicznej. 

Wkładka: polietylenowa bezoffsetowa i offsetowa minimum10 stopni,  

Głowa: ceramika Delta Biolox /opcjonalnie tytanowa pokryta okładziną ceramiczną/, w 

rozmiarach 28, 32, 36 mm, w co najmniej trzech długościach,  

Śruby: o długości od 20 do 45 mm, 6 śrub w zestawie.  

Zamawiający wymaga dodatkowo: -przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, -

kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 

dodatkowego opakowania sterylizacyjnego -uzupełniania banku implantów do 24 godzin od 

zgłoszenia w postaci przesłanej faksem karty wszczepu  

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnych 2 zestawów 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. 
 



Zadanie 5. Taśmy - 30 sztuk  

Taśmy tytanowe do zespoleń złamań kości 8mm. 

 
Pakiet 9: ENDOPROTEZY KOLANA  

 
Zadanie 1.Endoproteza stawu kolanowego cementowana – 200 sztuk  w tym 190 FB i 10 
sztuk MB  
 
Część udowa:  
anatomiczna/prawa, lewa/ wykonana ze stopu metalowego, w co najmniej 5 rozmiarach, z 
możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, w opcji CR i PS. Możliwość dokręcenia 
trzpienia udowego bezcementowego o koślawości 5 i 7 stopni w trzech długościach oraz 
podkładek tylnych i dystalnych. Część piszczelowa: uniwersalna, w opcji FB w 5 rozmiarach 
Część piszczelowa: uniwersalna, w opcji FB w 5 rozmiarach i w wersji MB, w co najmniej 5 
rozmiarach, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. Wkładka polietylenowa: typu 

rotating platform /MB/ w przynajmniej czterech grubościach, w opcji, w opcji CR i PS oraz typu 
FB w pięciu grubościach. Rzepka: w minimum czterech rozmiarach  
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnych 2 zestawów 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. 
 
 
Zadanie 2 Endoproteza stawu kolanowego cementowana z opcją dla młodszych 
pacjentów–60 sztuk   
 
Element udowy anatomiczny cementowy w min. 14 rozmiarach w tym 10 standard oraz 4 
wąskie. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym sie promieniu 
zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr o stałej grubości tylnej. Wystepujący w opcji z 
zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego PS i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego 
CR 
Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCr w opcji MB i FB. W min. 10 rozmiarach. 
System zatrzaskowy minimalizujacy mikroruchy wkładki. Taca piszczelowa umożliwia 
zastosowanie trzpienia przedłużającego. 
Wkładka polietylenowa w rozmiarach od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS 
o przyroście 1-2mm w zależnosci od rozmiaru. Opcja MB oraz FB 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnych 2 zestawów 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. 
 
Zadanie 3. Endoprotezy stawu kolanowego z polietylenowym elementem piszczelowym -
100 sztuk  
Część udowa:  
anatomiczna/prawa, lewa/ wykonana ze stopu metalowego, w co najmniej 5 rozmiarach, z 
możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, w opcji CR i PS, 
Część piszczelowa:  
uniwersalna, wykonana w całości z polietylenu wysokiej gęstości, w opcji PS i CR , w co 
najmniej 5 rozmiarach, w co najmniej czterech grubościach tacy piszczelowej. 
 
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. 
 
Zadanie 4. Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi, kompatybilna 
z systemem pierwotnym endoprotezy -15 sztuk  
Część udowa:  
anatomiczna/prawa, lewa/, metalowa, w co najmniej 4rozmiarach, w opcji PS, Możliwość 
zastosowania podkładek wyrównawczych dystalnych i tylnych, dokręcenia  
trzpieni cementowanych i bezcementowych z zerowym lub 2 mm offsetem, w grubości od 10 
do 24 mm, skok co 2 mm,oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych, 
Część piszczelowa:  
metalowa, typu MB w co najmniej 4 rozmiarach, z możliwością zastosowania trzpieni 
piszczelowych cementowanych i bezcementowych, w grubości od 10 do 24 mm, podkładek 
wyrównawczych oraz kołnierzy piszczelowych.  
Alternatywnie typu FB, możliwość zastosowania podkładek wyrównawczych. 
Wkładka polietylenowa:  
typu MB i FB w rozmiarach od 10 do 30 mm, 
Implant rzepkowy:  
polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 
 
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 
 
Zadanie 5. Endoproteza rewizyjna kolana z mankietami uzupełniającymi  związana –  
8 sztuk 
Część udowa:  



związana za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczna w trzech rozmiarach, 
z możliwością zastosowania podkładek wyrównawczych dystalnych  
w dwóch grubościach 5 i 10 mm, możliwość dokręcenia trzpieni cementowanych i 
bezcementowych w trzech długościach oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy  
udowych, 
Część piszczelowa:  
Typu MB w co najmniej 4 rozmiarach, z możliwością zastosowania trzpieni piszczelowych 
cementowanych i bezcementowych co najmniej w trzech długościach o grubości od 10-24 
mm„ podkładek wyrównawczych w co najmniej trzech grubościach oraz kołnierzy 
piszczelowych. Opcjonalnie gruba taca piszczelowa w trzech rozmiarach oraz dwóch 
grubościach 15 i 25 mm, 
Wkładka polietylenowa:  
typu MB, wzmocniony rdzeniem metalowym o grubościach od 12 do 31 mm, 
Implant rzepkowy:  
polietylenowy w co najmniej czterech rozmiarach, 
 
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 
 
Zadanie 6. Protezy modularne umożliwiające resekcję całej kości udowej 1 sztuka  
 
Modularna, cementowana lub bezcementowa, umożlwiająca śródoperacyjnie różne  
poziomy resekcji, w wersji cementowanej i bezcementowej. 
 
Część udowa: proksymalna standardowa lub bocznie nadbudowana, z możliwością regulacji 
antewersji,i doszycia tkanek miękkich, konus 12/14,z trzpieniem prostym lub z krzywizną, 
 
Komponent udowy segmentowy: umożliwiający zastąpienie trzpienia kości udowej, 
 
Komponent udowy dystalny: anatomiczny w co najmniej dwóch rozmiarach, pasujący do 
różnych systemów rewizyjnych, 
 
Wkładka kolanowa: zawiasowa, w co najmniej 6 rozmiarach 
 
Element piszczelowy bliższy: pozwalający na zastąpienie rozległych ubytków części 
piszczelowej kończyny, 
 
Adapter udowy: w trzech długościach. 
 
Implant rzepkowy: polietylenowy, w co najmniej czterech rozmiarach, 
 
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 
 
 
Zadanie 7: Endoproteza rewizyjna kolana z kołnierzami przynasadowymi. 1 sztuka 
 
Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny 
(prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Wykonany ze 
stopu CoCrMo, dostępny w min. 6 rozmiarach dla każdej ze stron. 
Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej oraz 
rotacyjnej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w minimum 6 rozmiarach. 
Wkładka zatrzaskowa oraz rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem 
stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz 
pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, 
wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego. Wkładki zatrzaskowe i rotacyjne 
dostępne w wysokościach od 6 do 26 mm dla wszystkich rozmiarów. 
Komponent rzepkowy medializowany okragły, anatomiczny dla kolana w rozmiarach od 29 
do 41mm. 
Augmenty udowe dystalne oraz tylne cementowane. 
Augmenty piszczelowe, cementowane, o grubości 5mm. 10mm oraz 15mm a także augment  
Trzpień cementowany, uniwersalny o 30mm, 50mm, 80mm, 130mm  
Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. 
Dostępny o średnicy od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm i długościach 60mm, 110mm, 
160mm 
Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm 
Kołnierz udowy, z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na 
całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność 
rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary od 
30mm do 55mm.  
Kołnierz piszczelowy, z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz 
napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, przenoszący  
obciążenia poprzez schodkową budowę.  Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 
69mm 
 
Pakiet 10: ENDOPROTEZY CZASOWE /SPACER 

Zadanie 1. Endoproteza czasowa stawu biodrowego 20 sztuk  
Endoproteza stawu biodrowego, czasowa do operacji rewizyjnych w bakteryjnych 
zakażeniach okołopro-tezowych stawu biodrowego, wykonana z cementu chirurgicznego z 
antybiotykiem /gentamycyną/, wzmocniona wewnętrznym trzpieniem metalowym, w 6 
rozmiarach, o przekroju trzpienia prostokątnym i okrągłym, trzy średnice głów oraz dwie 
długości trzpieni, umożliwiających śródoperacyjne dopasowanie do wielkości panewki 
kostnej oraz kanału kości udowej. 
Pakowana w sterylne opakowanie. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 



-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
Zadanie 2. Endoproteza czasowa stawu kolanowego  20 sztuk  
Endoproteza stawu kolanowego, czasowa, składająca się z części udowej i piszczelowej do 
operacji rewizyjnych w bakteryjnych zakażeniach około protezowych stawu kolanowego, 
wykonana z cementu chirurgicznego z antybiotykiem /gentamycyną/, w 3 różnych 
rozmiarach. Pakowana w sterylne opakowanie. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
Pakiet 11:  Endoprotezy stawu kolanowego 

Zadanie 1. Endoprotezy połowicze stawu kolanowego: 20 sztuk 
 
Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 7 rozmiarach, z systemem 
antyrotacyjnym. 
 
Taca piszczelowa metalowa asymetryczna, typu FB lub w całości wykonana z polietylenu, 
dostępna w minimum 5 rozmiarach 
 
Wkładka polietylenowa w minimum 3 grubościach do każdego rozmiaru. 

 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 
 
Zadanie 2 Endoproteza kolana rewizyjna związana – monoblok. 5 sztuk 
 
Zestaw protezy rewizyjnej kolana składający się z części udowej, części piszczelowej , 
wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, cementowana, 
anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej rotującej z mechanizmem antyluksacyjnym. 
Część udowa oraz część piszczelowa tworząca monoblok wraz z trzpieniami przedłużającymi 
o długościach odpowiednio dla części udowej: 160, 182, 185, 190 mm oraz dla części 
piszczelowej : 120 , 160 mm. Dostępna w min 4 rozmiarach.  
Zestaw centralizerów do trzpieni cementowanych endoprotezy rewizyjnej kolana. 
Blokada cementu (zestaw) 
Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm 
 
 
 
 



Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 
 
Zadanie 3: Zestaw implantów do usztywnienia stawu kolanowego. 3 sztuki 
 
Komponent udowy do usztywnienia stawu kolanowego, anatomiczny w długościach 180, 220, 
260 mm. 
Komponent piszczelowy do usztywnienia stawu kolanowego w długościach 170, 210, 250 
mm. 
 
Pakiet 12: Cementy kostne  

 
1.Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem 
gentamycyny. Zawartość substancji  aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji 
sproszkowanej.  
Opakowanie 40 g  250 sztuk 
 
2.Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem 
gentamycyny. Zawartość substancji  aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji  
sproszkowanej. 
 
Opakowanie 2x40 g 100 sztuk 
 
3.Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej 
lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny. 
 
Opakowanie 40 g. 80 sztuk 
 
4.Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej 
lepkości z dodatkiem gentymycyny i wankomycyny. 
 
Opakowanie 40 g. 25 sztuk 
 
5.Mieszalnik próżniowy do cementu.  Zestaw podwójny (tzw. biodrowy) – zawierający 2  
mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). 
 
Objętość 2 x 80 g. 100 sztuk 
 
6.Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 
mieszalniko/strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). 
 
Objętość 1x80g. 50 sztuk 
 
 
 



Pakiet 13 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ceramika/polietylen 20 sztuk 

 
Trzpień - STANDARDOWY  bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie 
prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem 
po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem lub porowatym 
tytanem, kąt nachylenia szyjki  α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach  
Lub 
Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W 
części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części 
dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma 
kanałkami.  Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt 
nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w  minimum 9 rozmiarach.   
Panewka  - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub 
tytanem, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna 
w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o  średnicy od 
44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego 
stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. 
Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm  
lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza  15° ze znacznikiem.  
Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz 
o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). 
Wkręt panewkowy  o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm 40 sztuk 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletny zestaw 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 
 
Pakiet 14: Panewka rewizyjna z offsetem 

 
Zadanie 1. Panewka typu press-fit - 20 sztuk 
Panewka wykonana ze stopu tytanu w rozmiarach 44 - 66mm, panewka typ "multihole" z 
minimum 7 otworami, możliwość założenia wkładki polietylenowej, wkładu metalowego pod 
głowę dual mobility, możliwość założenia dodatkowego metalowego "spacera" z ofsetem 10 i 
20 stopni mocowanym do panewki za pomocą śruby  
Zadanie 2 Trójwymiarowy augment wykonany ze stopu tytanu kompatybilny z panewką 
rewizyjną dostępny minimum w dwóch szerokościach , i odpowiednio średnicach od 50mm 
do 62mm mocowany bezpośrednio do panewki za pomocą śrub - 10 sztuk  
Zadanie 3 Metalowy insert do panewki rewizyjnej umożliwiający pochylenie ceramiki o 10 i 
20 stopni i dodatkowo umożliwiający lateralizację centrum rotacji głowy - 15 sztuk  
Zadanie 4. Głowa polietylenowa typu dual mobility - 5 sztuk  
Zadanie 5. Wkład metalowy gładko polerowany pod głowę dual mobility - 5 sztuk  



Zadanie 6. Głowa ceramiczna biolox delta rewizyjna z metalowym kołnierzem, w rozmiarze 
28mm, 32mm i 36mm - 5 sztuk  
Zadanie 7. Głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w minimum 4 długościach 
szyjki - 15 sztuk  
Zadanie 8. Wkładka polietylenowa neutralna i z offsetem - 20 sztuk  
Zadanie 9. Śruby w rozmiarach 25-55mm 80 sztuk 
 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu 
 
 
Pakiet 15 Materiały kościozastępcze 

Syntetyczny biomateriał dwufazowy złażony z hydroxyapatytu i trójfosforanu wapnia. 
Przystosowany do mieszania z autologiczna kościa, szpikiem lub krwią. Wytrzymałość 5,5-
8,5 MPa, porowatość; 81%, rozmiar porów 200-800micm.  
Dostępny w formie cylindrów – 16 rozmiarów,  
klinów – 14 rozmiarów,  
bloczków – 14 rozmiarów  
 gruzu w objętościach :  
5,0 cm3 (+/- 1 cm3) 50 sztuk 
10,0 cm3 (+/- 1 cm3) 100 sztuk 
15,0 cm3 (+/- 1 cm3) 100 sztuk 
20,0 cm3 (+/- 1 cm3) 200 sztuk 
 
 
Pakiet 16: Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji 

anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego 8 sztuk  

 
Trzpienie cementowane lub bezcementowe w minimum 3 długościach i 3 średnicach trzpienie 
rewizyjne cementowane lub bezcementowe w minimum trzech długościach.; - trzpienie do 
dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z  
augumentem poresekcyjnym  
Element proksymalny z otworami ( minimum  3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – 
element proksymalny odwrócony– głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w 
rozmiarach 40-54mm. wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe ,metalowe bądź  
ceramiczne.     
Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe  w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i 
centryczne) ' opcjonalnie  glenosfery polietylenowe.  
Korekcyjne, - panewka cementowana lub bezcementowa wykonana ze stopu tytanu pokryty 
porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze 
śrubą w dwóch rozmiarach . 
 
 



Pakiet 17. Zestaw implantów do rekonstrukcji WKP/WKT: 

1. System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji 

korówkowej za pomocą  podłużnej płytki.  Płytka z  2 otworami wykonana ze stopu 

tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z 

pętlą z nici niewchłanianej  dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w 

kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na 

zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania  

długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość 

podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.  

SZTUK: 25 
2. Tytanowe śruby – System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL 

oparty na śrubach tytanowych. Implant zbudowany z tytanu. Śruba o konikalnym 

kształcie ułatwiającym wprowadzenie , dostępna w wersji z miękkim gwintem na całej 

długości. Implanty w rozmiarach od 6-10 mm średnicy długości 20-35 mm. Dostępna 

wersja z jednorazową kaniulą ułatwiającą wprowadzenie implantu. Implant w wersji 

sterylnej pakowany pojedynczo. 

SZTUK: 20 
3. Śruby biokompozytowe – System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i 

tylnego PCL  oparty na  śrubach Biokompozytowych.  Implant zbudowany w 30 % z 

dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym 

wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch 

materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi 

implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-

10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i 

precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w 

wersji sterylnej pakowany pojedynczo. 

SZTUK: 5 
4. Drut wiercący z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i 

wiertłem pod płytkę udową. Sterylny 

SZTUK: 5 
5. Drut piszczelowy 2,4 mm x 311 mm. Pakowany sterylnie 

SZTUK: 5 
6. Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane 

oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie 

SZTUK: 5 
7. Specjalistyczny wzmacniany szew chirurgiczny #2-0, długości w zakresie 40-50 cm i 

90-100 cm 

SZTUK: 10 

Zestaw do szycia łąkotek: 

8. System szycia łąkotek  all–inside. System zbudowany z dwóch implantów 
wykonanych z miękkiej taśmy połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0. Igły 
z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu. Blokowanie implantu 
odbywa się poprzez zsunięcie go z podajnika i obrócenie o krawędź igły. Implant 



zaopatrzony w przesuwną kaniulę pozwalającą na ustawienie odległości przebicia 
łąkotki. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści. Implant 
dostępny w wersji o prowadniku prostym, zagiętym pod kątem 12 stopni w górę, 
zagiętym pod kątem 24 stopni w górę oraz z odwrotnym wygięciem 
SZTUK: 10 

 

Zestaw implantów do barku: 

9. Guzik w kształcie prostokątnej płytki z zaokrąglonymi rogami i dwoma nacięciami do 

umieszczenia dwóch taśm ortopedycznych. Wygięty anatomicznie do powierzchni 

wyrostka kruczego i obojczyka ze znacznikiem laserowym do ustawienia osiowo na 

powierzchni kości 

SZTUK: 5 
10. Taśmy chirurgiczne wykonane z ultra mocnego materiału szewnego grubości min #2 

niewchłaniane o min. Szerokości 2 mm. Przeznaczone do augmentacji i szycia stożka 

rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. 

Taśmy zakończone typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej 

kotwicami bezwęzłowymi, dostępne w 2 kolorach.Długość robocza taśmy 18 cm +/- 

0,5 cm 

SZTUK: 5 
11. Implant bezwęzłowy wykonany z materiału PEEK lub PLLA do naprawy obrąbka 

stawowego, stożka rotatorów lub tenodezy ścięgna bicepsa i naprawy drobnych 

oderwanych przyczepów ścięgien i więzadeł. Wbijany/wkręcany wyposażony w 

specjalny podajnik z funkcją STOP umożliwiający wprowadzenie tkanek na 

odpowiednią głębokość z kontrolą siły wprowadzenia przez operatora i zapobiegające 

obluzowaniu tkanek podczas wbijania. Implant powinien być oferowany w minimum 

5 rozmiarach 3,5-9,0 mm wraz ze specjalnym wiertłem i narzędziem dedykowanym 

do konkretnego ,rozmiaru implantu. 

SZTUK: 15 
12. Implant w wersji PEEK, lub BioComposite do stabilizacji niestabilności stawu 

barkowego, implant bezwęzłowy wbijany o średnicy 3,0 mm długości 12,7 mm. 

Kotwica z dwiema nićmi niewchłanialnymi o dwurodzajowej strukturze, 

polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien 

zewnętrznych, z czego jedna służy do przeszywania tkanek miękkich, a druga jest 

nicią pomocniczą zakończoną pętlą do wprowadzania pierwszej nici do wnętrza 

kotwicy, gdzie jedna nić blokuje drugą. Zestaw to implant wbijany z dwiema nićmi na 

podajniku, z czego jedna zakończona pętlą – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami 

oznaczającymi optymalną zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu 

samoistna po zwolnieniu nici. Może występować również w wersji węzłowej 

SZTUK: 5 
13. Igły jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów lub obrąbka 

stawowego kompatybilne z urządzeniem „Scorpion” 

SZTUK: 5 



14. Śruba do tenodezy, materiał PEEK i BioComposite, średnica 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5 

mm, 6,25mm, 7mm, 8mm 

SZTUK: 5 
15. Pętla nitinolowa. Do przeszywania tkanek,  jednorazowa o   wymiarach 1,5x300 mm. 

SZTUK: 5 
 

 

Kaniule artroskopowe: 

16. Kaniule artroskopowe miękkie – elastyczne, z podwójnym kołnierzem 

uszczelniającym, łatwo wprowadzalne, do operacji artroskopowych stawu 

ramiennego. Dostępność w 3 rozmiarach 

SZTUK: 10 

17. Kaniule artroskopowe twarde, z manualnie rozwieranymi w przeciwległych 

kierunkach wypustkami, zapobiegającymi cofaniu się, bądź wypadnięciu kaniuli poza 

obszar stawu, łatwo wprowadzalne, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. 

SZTUK: 5 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-instrumentarium na żądanie z kompletem implantów – dot. zestawu do rekonstrukcji WKT, 
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego - dot. zestawu do rekonstrukcji WKP. 

 
Pakiet 18  Dynamiczny system do płytkowej stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego 

10 kompletów 

Płytki szyjne tytanowe blokowane wkrętami. 

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty:  Płytki: 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 samowiercące”, wielokątne  i  sztywne,  o  średnicy  4mm oraz 4,5mm 

dł.  12-18  mm  ze  skokiem  co  2mm.  Możliwość  zastosowania stabilizacji hybrydowej, 

półsztywnej.  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.   



Warunki dodatkowe: Implanty kodowane kolorami. Wkręty o atraumatycznym zakończeniu i 

niskim profilu łba,  nie  wystającym  ponad  powierzchnię  płytki.  Możliwość  dogięcia  

płytki  bez  utraty  możliwości  zablokowania/odblokowania wkrętu. Trwałe oznakowanie 

implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania 

umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: umieszczony w koszach umożliwiających przechowywanie 

oraz sterylizację narzędzi. 

Na komplet składa się 1 płytka szyjna i 4 wkręty szyjne 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 19  Stabilizacja międzytrzonowa szyjna 10szt 

Międzytrzonowa klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego 

na poziomie od C3 do C7.    

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty: trzy  rozmiary (szerokość  x  głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 

17x13mm, każdy dostępny w co najmniej 7 wysokościach w zakresie od 4 do  10mm.  Dwa 

rodzaje: kątowy i wypukły. 

Warunki dodatkowe: system przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: ząbkowana  

górna  i  dolna  powierzchnia  zabezpieczenie w postaci kolców na górnej i dolnej 

powierzchni. Technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające fuzji  bez 

konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. Trwałe oznakowanie implantów w 

celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 20  Płytki tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego wraz z klatkami 

międzytrzonowymi 5 kompletów 

Płytki tytanowe do stabilizacji odcinka szyjnego wraz z klatkami międzytrzonowymi 



Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty:  

 Płytka i wręty: płytka  niskoprofilowa : 2,3mm  wraz z  blokadą.   Rozmiary od 20 do 

80mm ze skokiem co 2,5mm, od  85 do 115mm ze skokiem co 5mm.  Wkręty  

„samogwintujące oraz samowiercące”   dostępne  w  trzech średnicach: 3,5mm, 4mm, 

4,5mm oraz długościach od 10 do  18mm  ze  skokiem  co  2mm. 

 Proteza międzytrzonowa: w przekroju strzałkowym wykonana w 4 odmianach 

kształtowych:  z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi 

lordotycznymi,  jednostronnie wypukłymi lordotycznymi dla najkorzystniejszego 

dopasowania do  przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych 

trzonów. Stopień  skosu 0 i 7 stopni.  Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 

wysokościach od 4 do 10 mm co 1  mm  dla  każdej  z  odmian  kształtowych. 

Warunki dodatkowe:  

 Płytka z owalymi  otworami  do  współpracy  z  wkrętami  szyjnymi.  Płytka  

symetryczna,  wyprofilowana  anatomicznie  w  przekroju  strzałkowym  i  

poprzecznym,  dla  najkorzystniejszego  dopasowania do anatomii kręgosłupa 

szyjnego.  Dynamiczna  konstrukcja  płytki  dzięki  owalnym otworom 

uwzględniającym efekt osiadania.   Wyposażona  w  co  najmniej  jeden  otwór  

centralny  umożliwiający  połączenie śrubą z implantem międzytrzonowym.  Gniazda  

wkrętów  umożliwiające  kątowe,  wielopłaszczyznowe  sytuowanie.    

 System przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: - płytka: obrotowe  

blokady zabezpieczające  przed  wycofywaniem  wkrętów; - klatka: porowate 

powierzchnie  styku  z  blaszkami  trzonów  i  obustronnie  sytuowane  płozy 

zapobiegające  migracji implantu oraz możliwość stabilizacji i fiksacji do płytki 

szyjnej.  

 Technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające fuzji  bez konieczności 

stosowania dodatkowych substytutów kości. Trwałe oznakowanie implantów w celu  

ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

 

 



Pakiet 21   Proteza trzonu/trzonów odcinka szyjnego wraz z kompatybilną stabilizacją 

płytkową. 5 kompletów 

Proteza trzonu/trzonów kręgów odcinka szyjnego. Kompatybilna stabilizacja  płytkowa.  

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty:  

 Proteza trzonu dopasowana anatomicznie do kształtu kręgu, o  wymiarach:  szerokość  

14mm,  głębokość 13mm, wysokość od 16 do 50mm stopniowana co 2mm oraz od 50  

do 80mm stopniowana co 5mm. Kształt protezy w płaszczyźnie czołowej  

anatomiczny,  odzwierciadlający  zarys  trzonów  szyjnych.  Proteza  dopasowana  do  

fizjologicznej  lordozy  szyjnej,  przednia  ściana  wyposażona w otwór do współpracy 

z narzędziem instalacyjnym i jednocześnie do połączenia z profilowaną płytką  szyjną.   

 Płytka i wkręty: płytka  niskoprofilowa : 2,3mm  wraz z  blokadą.   Rozmiary od 20 do 

80mm ze skokiem co 2,5mm, od  85 do 115mm ze skokiem co 5mm.  Wkręty  

„samogwintujące oraz samowiercące”   dostępne  w  trzech średnicach: 3,5mm, 4mm, 

4,5mm oraz długościach od 10 do  18mm  ze  skokiem  co  2mm. 

Warunki dodatkowe: protezy przeznaczone do poziomów C3-7, a płytki do poziomów C1-C7.  

 Płytka z owalymi  otworami  do  współpracy  z  wkrętami  szyjnymi.  Płytka  

symetryczna,  wyprofilowana  anatomicznie  w  przekroju  strzałkowym  i  

poprzecznym,  dla  najkorzystniejszego  dopasowania do anatomii kręgosłupa 

szyjnego.  Dynamiczna  konstrukcja  płytki  dzięki  owalnym otworom 

uwzględniającym efekt osiadania.   Wyposażona  w  co  najmniej  jeden  otwór  

centralny  umożliwiający  połączenie śrubą z implantem międzytrzonowym.  Gniazda  

wkrętów  umożliwiające  kątowe,  wielopłaszczyznowe  sytuowanie.    

 System przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: - płytka: obrotowe  

blokady zabezpieczające  przed  wycofywaniem  wkrętów; - proteza porowate  

powierzchnie  od  strony  blaszek  granicznych oraz możliwość stabilizacji i fiksacji 

do płytki szyjnej.  

Technologia wykonania i konstrukcja protezy sprzyjające fuzji  bez konieczności stosowania 

dodatkowych substytutów kości. Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. 

Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 



Pakiet 22   Tylna stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjna z systemem kotwic 5 kompletów 

Tylna stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjna z systemem kotwic 

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty: kotwice z łopatkami do mocowania w potylicy i masywie bocznym 

trzonu  przez obrót o 90°, dostępne w rozmiarach 4, 6, 8 mm,   haki szyjne dostosowane do 

anatomii w dwóch typach C1-C2 oraz C3-C7, dostępne również haki potyliczne i 

podpotyliczne oraz śruby  szyjne  wieloosiowe  o  średnicach  3,5;  4mm  i  długościach  od  

10÷50mm,  stopniowane co 2mm, pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-

szyjnego o długościach  w odcinku szyjnym od 50 do 120mm, a w odcinku potylicznym 

35mm. Pręty o średnicy 4mm. Wszystkie elementy blokowane uniwersalną nakrętką 

blokującą wyposażoną w mechanizm zapobiegający odkręcaniu się śruby. 

Warunki dodatkowe: zestaw musi również posiadać  łączniki  poprzeczne  w zakresie 

długości 35÷80mm, stopniowane co 5mm. Łączniki typu domino do prętów szyjnych i 

piersiowych. Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  

zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 23   Stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjno-piersiowa. 10 kompletów 

Stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjno-piersiowa z dostępu tylnego. 

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty: Śruby  szyjne  wieloosiowe  o  średnicach  3,5;  4; 4,5mm  i  długościach  

od  24-36mm,  stopniowane co 2mm. Śruby szyjne częściowo gwintowane o średnicach 3,5 i 

4mm.  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.  Stożek  śruby zakończony powierzchnią sferyczną (śruba 

atraumatyczna). Wkręty potylicznnpe o średnicy 4 i 4,5mm oraz długości od 6 do 16mm 

(skok co 2mm), muszą  licować się z płytką potyliczną. Pręty o średnicy 3,5mm w zakresie  

długości  od    40-240mm.  Dostępność  prętów  dwuśrednicowych  umożliwiających  

wykonanie  stabilizacji długoodcinkowych przejścia szyjno-piersiowego. Płytki potyliczne o 

grubości maksymalnie 2,2mm, współpracujące z  prętami  o  średnicy  3,5mm.  Szerokość  

rozstawu  prętów  w  zakresie  25-55mm. 



Warunki dodatkowe: Wszystkie elementy blokowane uniwersalną nakrętką blokującą 

wyposażoną w mechanizm zapobiegający odkręcaniu się śruby. Możliwość dogięcia płyt 

potylicznych. Dostępne płytki potyliczne połączone z prętem. Dostępność łączników 

poprzecznych prętów typu „head to head” mocowanych do kielichów śrub poliaksjalnych. 

Różne długości łączników poprzecznych od 29 do 55mm. 

Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  

nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dostarczenia haków laminarnych  prostych i skośnych, lewych i 

prawych. 

komplet składają się z: 2 płytki potyliczne (płytko-pręt), 4 wkręty potyliczne, 6 śrub 

poliaksjalnych/haki laminarne szyjne, 6 wkrętów blokujących, 1 łącznik 

przegubowy(poprzeczny). 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 24   Proteza trzonu w odcinku lędźwiowym lub piersiowym. 5 kompletów 

Implant  zastępujący  trzon  w odcinku piersiowym lub lędźwiowym wykonany w  postaci 

cienkościennej,  perforowanej  tulei  z  możliwością  docięcia  na  żądany  wymiar lub z 

systemem rozwierającym „ In situ” 

Materiał: stop tytanu  oraz  PEEK   

Rozmiary i kształty: średnica protezy   20, 25, 30mm. Średnice kodowane kolorami. Szeroki 

wybór wysokości, w  zależności  od  średnicy  do  88mm.  Talerzyki zabezpieczające – 

„stopy” w 2 wersjach płaskich i kątowych  2,5° i 5° montowane w siatce metodą  wciskową 

(press-fit), bez konieczności użycia dodatkowych elementów zabezpieczających.   

Warunki dodatkowe: system przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: protezy  

posiadające  talerzyki  oporowe/stopy  zmniejszające  ryzyko  osiadania  implantu  w  

trzonach  kręgowych.  Powierzchnia talerzy oporowych - ząbkowana. Zestaw  musi  posiadać  

regulowane  kątowo  przymiary  talerzy oporowych dla ułatwienia doboru ich kształtu do 

powierzchni granicznej trzonu.  Technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające 

fuzji  bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. 

Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  

nieodpłatnie na czas trwania umowy.     



Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 25   Implant międzytrzonowy ALIF 5 kompletów 

Lędźwiowy implant międzytrzonowy wprowadzany z dostępu  przedniego. 

Materiał: PEEK 

Rozmiary i kształty:  5 wysokości w zakresie od 12 do 19mm, kąt lordozy lędźwiowej (8° i 

12°) dwa rozmiary 32x26mm oraz 38x30mm. Implant ażurowy umożliwiający wypełnienie 

przeszczepami kostnymi lub materiałami kościozatępczymi. Kształt  powierzchni wypukły, 

dopasowany do anatomicznego kształtu przestrzeni miedzykręgowej. Implant stabilizowany 

blokowanymi wkrętami kostnymi, wkręty kostne o średnicy 4,5mm, wyposażone w gwint 

blokujący na łbie śruby, dostępny w długościach od 10 do 25 mm ze skokiem co 5mm. 

Wszystkie elementy blokowane uniwersalną nakrętką blokującą wyposażoną w mechanizm 

zapobiegający odkręcaniu się śruby. 

Warunki dodatkowe:  Autonomiczny implant, nie wymagający dodatkowych systemów 

stabilizacji. System przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: zęby na dogłowowej 

i doogonowej powierzchni implantu, stabilizacja wkrętami kostnymi. Nieprzezierne dla 

promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne. Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich 

identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Komplet składają się: 1 klatka trzonu, 4 wkręty blokowane. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

 



Pakiet 26   Implant międzytrzonowy XLIF z dostępną stabilizacją transpedikularną  30 

kompletów  

Implant lędźwiowy międzytrzonowy do zastosowania z dostępu bocznego wraz ze stabilizacją 

transpedikularną. 

Materiał: PEEK oraz stop tytanu 

Rozmiary i kształty:  

 XLIF - wysokości od 9mm do 15mm stopniowane co 2mm, dwóch szerokościach 

14mm i 18mm we wszystkich wysokościach i długościach 45mm do 55mm co 5mm.  

Dwa rodzaje lordotyzacji „0” i „6” stopni Opcjonalnie dostępne rozmiary w 

wysokości 7mm  w szerokości 14mm i 18mm, oraz 17mm w szerokości 14mm i 

18mm. 

 Stabilizacja transpedikularna - Śruby wieloosiowe/sztywne/wyciągowe/biodrowe 

samogwintujące, tytanowe.  Średnica śrub od 4,5 do 9,5mm ze skokiem co 1mm, 

śruby kodowane kolorami, wysokość głowy śruby 15,5mm. Długość śrub od 20 do 

60mm ze skokiem co 5mm, śruby podwójnie gwintowane. Śruby biodrowe 

wieloosiowe o średnicy 6.5, 7.5, 8.5 mm o długości od 65mm do 100mm ze skokiem 

co 5mm oraz śrub o średnicy 9.5 mm o długości od 70mm do 100mm ze skokiem co 

10mm. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wstępnie wygięte, długość od 35mm do 

80mm ze skokiem co 5mm oraz od 80 do 150mm ze skokiem co 10mm, pręty proste, 

długości od 35mm do 120mm stopniowane co 10mm, pręty tytanowe zakończone 

hexagonalnie o długości 150mm, 200mm, 400mm, oraz pręty cobaltowo chromowe 

zakończone hexagonalnie o długości 200mm, 400mm. Łączniki poprzeczne stałe o 

długości od 16mm do 40mm stopniowane co 3mm oraz rozsuwane o długości od 

37mm do 85mm umożliwiające ruchomość na różnej długości. Wszystkie elementy 

blokowane uniwersalną nakrętką blokującą wyposażoną w mechanizm zapobiegający 

odkręcaniu się śruby. 

Warunki dodatkowe: XLIF ma posiadać znaczniki tytanowe umożliwiające prawidłowe 

pozycjonowanie w badaniu techniką RTG.  System przeciwdziałający pooperacyjnej migracji 

implantu: ustawione do tyłu zęby zapobiegające przemieszczaniu się implantu. Wraz z 

zestawem narzędzi do implantacji dostępny retraktor brzuszny do prawidłowego 

umieszczenia implantu w technice XLIF, retraktor ten ma mieć funkcjonalność 

przytwierdzana do stołu operacyjnego.  Łopatki o rożnych długościach dopasowane do 

otworu roboczego z zmiennym katem przy podstawie do 10 stopni.  Każda łopatka retraktora 

regulowana indywidualnie.  Technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające fuzji  

bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. Trwałe oznakowanie 

implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania 

umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu. 



Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

W każdym komplecie wymagany łącznik poprzeczny. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 
Pakiet 27 Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa  30 szt 

Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa  

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty: śruby i poliaksjalne oraz śruby redukcyjne i unipanarne o  stożkowym 

rdzeniu, cylindrycznym kształcie powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego i trapezowym  

zarysie gwintu. Śruby z zaokrąglonym  końcem.  Wysokość łba śruby wystającej ponad pręt  

wynosi nie więcej niż 5,5mm. Śruby monoaksjalne i 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. Zestaw musi zawierać dodatkowe śruby 

uniplanarne, śruby redukcyjne,  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. 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.  Wszystkie elementy blokowane uniwersalną nakrętką blokującą 

wyposażoną w mechanizm zapobiegający odkręcaniu się śruby. 

Warunki dodatkowe: Łączniki poprzeczne prętowe klamrowe. Trwałe oznakowanie 

implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania 

umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Skład kompletu:  

8 śrub transpedikularnych, 8 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. (5 kompletów) 



8 śrub z  elementem blokującym, 2 śruby fenerstrowane (augmentacja) 2 elementy blokujące, 

2 adaptery do cementu, 2 pręty, 1 łącznik pręta (35 kompletów) 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 

Pakiet 28   System implantów typu PLIF umożliwiający repozycję kręgozmyku w 

odcinku lędźwiowym wraz ze stabilizacją transpedikularną odcinka piersiowo – 

lędzwiowego  15 kompletów 

System implantów typu PLIF umożliwiający repozycję kręgozmyku w odcinku lędźwiowym 

wraz ze stabilizacją transpedikularną odcinka piersiowo – lędzwiowego . Zestaw dwóch 

implantów międzytrzonowych jeden repozycyjny,  drugi  stabilizaujący.   

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty:  

 PLIF repozycyjny : repozycja w  zakresie  od  0  do  9mm.  Rozmiary - w  wersji  

standardowej  (cylindryczny)  9÷14mm o długości L=24mm; oraz w wersji z 

powierzchnią wypukłą  (beczkowaty) 8÷14mm o długości L=22mm. Implant 

stabilizujący  odpowiadający implantowi repozycyjnemu. 

 Kompatybilna stabilizacja transpedikularna: śruby transpedikularne z długimi 

ramionami wieloosiowe, cylindryczne z gwintem na całej długości i  stożkowym 

rdzeniem;   śruby jedno- i wieloosiowe o średnicach: 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm;  i  

długościach: 30÷60 mm ze stopniowaniem co 5 mm. Śruba niskoprofilowa: wysokość 

łba wystająca ponad prętem maksimum 5 mm. Wszystkie elementy blokowane 

uniwersalną nakrętką blokującą wyposażoną w mechanizm zapobiegający odkręcaniu 

się śruby. Pręty o średnicy 6.0 mm o długości większej od 160 mają posiadać 

zakończenia sześciokątne  umożliwiające derotację. Łącznik poprzeczny  mocowany 

na prętach, w zakresie długości 35÷80 mm. 

Warunki dodatkowe: PLIF: zestaw instrumentarium  umożliwiający  jednoczesne  

przesuwanie  trzonów  i  pozycjonowanie  stabilizatorów. System przeciwdziałający 

pooperacyjnej migracji implantu: profilowane zęby na powierzchniach dogłowowej i 

doogonowej implantu, wnikające w blaszkę graniczną podczas derotacji i repozyjcji. 

Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe z oknami  do  przerostów  kostnych,  od przodu oba 

implanty zwężąne celem ułatwienia wszczepienia. Technologia wykonania i konstrukcja 

implantu sprzyjające fuzji  bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. 

Zestaw transpedikularny musi zawierać łączniki typu domino dostosowane do prętów 6,0mm 

i odsadzone  dostosowane do prętów 6.0 mm umożliwiające przedłużenie stabilizacji bez 

konieczności stosowania śrub  rewizyjnych. Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich 

identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  nieodpłatnie na czas trwania umowy.     



Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 

Pakiet 29 Czopy  lędźwiowe  TLIF  25 szt 

Lędźwiowy implant międzytrzonowy wprowadzany z dostępu  transforaminalnego. 

Materiał: PEEK oraz stop tytanu 

Rozmiary i kształty: 3 długości implantu: 25, 30, 35mm.  Czopy płaskie dostępne w 

wysokościach od 7 do 13 mm ze skokiem co 1mm. Lordoza: czopy 5° dostępne w 

wysokościach od 8 do 16 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 25, 30 i 35 mm.  Czopy 10° 

dostępne w wysokościach od 9 do 13 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 35mm.  

Czopy 15° dostępne w wysokościach od 11 do 15 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 

35mm.   

Warunki dodatkowe: powierzchnie  nośne  implantu  zaopatrzone  w  specjalnie  

ukształtowane  płozy,  przeznaczone  do  samopozycjonowania  czopa  podczas implantacji.   

Czoło implantu zwężane celem łatwiejszego wszczepiania. System przeciwdziałający 

pooperacyjnej migracji implantu: płozy i zęby na powierzchniach dogłowowej i doogonowej 

implantu. Technologia wykonania i konstrukcja implantu sprzyjające fuzji  bez konieczności 

stosowania dodatkowych substytutów kości. 

Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  

nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 



Pakiet 30  Czopy  lędźwiowe PLIF 30szt 

Lędźwiowy implant międzytrzonowy wprowadzany z dostępu tylnego. 

Materiał: stop tytanu 

Rozmiary i kształty: 3 typy lordozy: 0°, 4°, 7°. Dostępne dwie długości implantów  20 i 25 

mm, natomiast w wersji wypukłej  dodatkowo rozmiar 30mm. Wysokości implantów w 

zakresie 9-18 mm (skok co 1mm). 

Warunki dodatkowe: Zaokrąglony,  atraumatyczny  kształt  naroży  klatki  w  przekroju  

poprzecznym. Czoło implantu zwężane, ułatwiające  implantację  i  umożliwiające  

wprowadzenie  implantu  bez  wstępnej dystrakcji. Powierzchnie boczne ażurowe ułatwiające 

fuzję kostną. System przeciwdziałający pooperacyjnej migracji implantu: płozy i zęby na 

powierzchniach dogłowowej i doogonowej implantu. Technologia wykonania i konstrukcja 

implantu sprzyjające fuzji  bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. 

Trwałe oznakowanie implantów w celu  ich identyfikacji. Dostarczenie  zestawów  

nieodpłatnie na czas trwania umowy.     

Narzędzia: zestaw  narzędzi niezbędny do przeprowadzenia zabiegu  

Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach 

umożliwiających przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone 

sterylne implanty w osobnych opakowaniach. 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających 
dodatkowego opakowania sterylizacyjnego 
-uzupełniania banku implantów do 24 godzin od zgłoszenia w postaci przesłanej faksem  
karty wszczepu. 

 

Pakiet 31 Zestaw do wertebroplastyki 

Zestaw do wertebroplastyki umożliwiający przez skórne, przez nasadowe uzupełnienie 
ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej gęstości w przypadkach 
złamań urazowych, patologicznych i nowotworów 
 
1. Trokar do nakłucia trzonu, igły/kaniule do podawania 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 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 
 
4. Zestaw biopsyjny wyposażona w trokar, kaniulę oraz strzykawkę 
 
Zadanie 1 Mieszalnik PCD + cement 40 szt. 
Zadanie 2 Igła 100 szt. 
Zadanie 3 Igła biopsyjna 15 szt. 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 

Pakiet 32  Zestaw przeznaczony  do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, 

lędźwiowego  z dostępu tylnego dla pacjentów onkologicznych w technikach otwartych 

oraz małoinwazyjnych: 

 Implanty: pręty i trzpienie śrub wykonane z kompozytu węglowo- peekowego 

umożliwiającego: optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak 

rozpraszania wiązki promieni  jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę 

promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia 

onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu 

planowania napromieniania.  

Śruby w części korowej pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu dla optymalnej 

osteointegracji.  

Śruby samotnące z markerem radiologicznym na końcówce implantu.  

Śruby z kielichem tytanowym.  

Układ śruba – pręt  mocowany jednym elementem blokującym.  

Samotnące poliaksjalne śruby transpedukularne wykonane z kompozytu węglowo- 

peekowego o średnicach 5.5, 6.5 i 7.5 mm i długościach odpowiednio dla rozmiaru od 25 do 

60 mm.  

Pręty proste wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm i 

długościach odpowiednio od 40 do 150 mm, ze skokiem co 10 mm.  

Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie 

wygięcia  r120 i długościach 30 do 100 mm  ze skokiem 10 mm.  

Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie 

wygięcia  r450  i długościach 100 do 160 mm  ze skokiem  20 mm.  



Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, 

częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia  r450, długości odcinaka prostego 50 

lub 60 mm przy długości całego pręta 100 mm.  

Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, 

częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia  r450, długości odcinaka prostego 60 

mm przy długości całego pręta 70 mm.  

Tytanowe łączniki poprzeczne o min. 4 długościach w zakresie 30 do 70 mm.  

Opcjonalnie dostępne pręty tytanowe, proste o średnicy 5.7 -6,0 mm i długościach od 100 do 

500 mm. W zestawie dostępna kaniula do podawania cementu kostnego przez śruby 

(augmentacja śrub). Wymagane paszporty do implantów dla pacjenta.  

Śruby, nakrętki oraz pręty dostarczane w formie sterylnej.  

Zadanie 1 Sterylna poliaksjalna śruba karbonowo – Perkowa 60 szt 
Zadanie 2 Opakowanie sterylnych prętów karbonowo - peekowych ( komplet 2szt) – 8 szt 
Zadanie 3 Opakowanie sterylnych prętów tytanowych  ( komplet 2szt) – 4 szt 
Zadanie 4 Opakowanie steylnych nakrętek tytanowych ( komplet 2szt) – 30 szt 
Zadanie 5 Sterylny poprzeczny łacznik tytanowy  wraz z systemem mocującym - 3 szt 
Zadanie 6 Kaniula do podania cementu/Igła biopsyjna – 2 szt 
Zadanie 7 Igły dostępowe 10 szt 
 
Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
Pakiet 33 Zestaw płytki i śrub do przedniej stabilizacji szyjnej dla pacjentów 

onkologicznych 

Implanty: płytki i śruby wykonane z kompozytu węglowo- peekowego umożliwiającego: 

optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania  wiązki 

promieni  jonizujących oraz zapewniające jednorodną  dawkę promieniowania  w przypadku 

zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego, precyzyjną kalkulację 

dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania, przenoszenie dużych obciążeń przy  

zmniejszonych nieprężeniach materiału. 

Płytki lordotycznie wygięte z markerami radiologicznymi w zakresie długości 21-94 mm z 
określonymi zakresami długości przypisanymi do ilości segmentów- 1-4 segmentowe.  

Skok długości w obrębie płytek dedykowanych dla 1,2,3 segmentów wynosi maksymalnie 3 
mm, dla płyt 4 segmentowych maksymalnie 4 mm, pomiędzy zakresami określonymi ilością 
segmentów skok wynosi maksymalnie 10mm. 

Śruby samogwintujące z markerem radiologicznym wykonane w całości z tego samego 
kompozytu węglowo-peekowego 

Samogwintujące śruby o średnicy 4 mm i długościach 13 i 15 mm, rewizyjne samogwintujące 
śruby o średnicy 4,25 mm i długościach 13 i 15 mm 



Zadanie 1 Płyta Szyjna - 2szt 

Zadanie 2 Śruba samogwintująca -  8 szt 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 
 
Pakiet 34 Modularna  Proteza trzonu szyjnego (C3-C7) wykonana z materiału  Carbon-

PEEK 

Implant wykonany w całości z przeziernego kompozytu węglowo-peekowego 

zapewniającego optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak 

rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę 

promieniowania  w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia 

onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu 

planowania napromieniania.  

Implant posiada  znaczników radiologicznych umożliwiających wizualizację w promieniach 

RTG. Rdzeń protezy o lordotycznym kształcie i przekroju 13 x 13 mm, pokryty w części 

przedniej cienką porowatą warstwą tytanu, tylna ściana gładka, bez pokrycia. Wysokość 

rdzenia 16-66 mm ze skokiem co 2 mm (z uwzględnieniem wysokości płytek granicznych). 

Płytki graniczne od przodu pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu, tylna ściana gładka, bez 

pokrycia. Dostępne trzy rozmiary o wymiarach: 14x13 mm, 16x13mm, 18x14mm, w trzech 

wariantach kątowych: 0, 3 i 6 stopni. Implant jest przeznaczony do zastosowania ze 

stabilizacją suplementarną, nie „stand-alone”. 

Zadanie 1 Śruba mocująca M6 x 7 mm  - 1szt 

Zadanie 2 Proteza szyjna w zakresie od 16mm do 66mm wykonana z materiału carbon-peek -  

1 szt 

Zadanie 3 Podstawa + Śruba, 0°, 3° oraz 6°  / 14 x 13 mm, 16 x 13 mm, 18 x 14 mm - 2 szt 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 
 
 
Pakiet 35 Piersiowo-lędźwiowa modularna proteza trzonu z materiału Carbon-PEEK 

rozszerzalny implant trzonu (Th1-L5) dla pacjentów onkologicznych i urazowych.  

Implant wykonany z przeziernego kompozytu węglowo-peekowego zapewniającego 

optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki 

promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania  w przypadku 

zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację 

dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania. Implant posiada 



znaczniki radiologiczne umożliwiające wizualizację w promieniach RTG. Możliwość 

implantacji protezy z 12 dostępów operacyjnych dzięki wariantowi montażu płytek 

granicznych do rdzenia protezy co każde 30 stopni. Implant przeznaczony do zastosowania z 

suplementarną stabilizacją tylną lub przednioboczną. Wysokość implantu w zakresie 19mm-

96 mm. Implanty o wysokościach w zakresach: 19-23 mm i 22-29mm z fabrycznie 

zintegrowanymi płytkami granicznymi, nie wymagające śródoperacyjnego montażu. Implanty 

o wysokościach „body” w zakresach mm: 28-32, 31-38, 35-45, 41-57 do śródoperacyjnego 

dopasowania z płytkami granicznymi o trzech możliwościach kątowych: 0, 4, 8 stopni i 

dwóch geometriach- anatomiczne i prostokątne do zastosowania w zależności od 

zastosowanej techniki operacyjnej. 

 

Zadanie 1. 

Podstawa, owalna/kwadratowaw rozmiarach S.M,L,XL i śruba w rozmiarach od 0 stopni x 26 

do 8 stopni x 52 mm  - 2 szt 

Proteza trzonu (adaptowalna) S,M,L,XL od 19mm x 20-24mm do 19 mm x33-49 mm-1 szt  

Zadanie 2. 

Podstawa, owalna/kwadratowa w rozmiarach S.M,L,XL i śruba w rozmiarach od 0 stopni x 

26 do 8 stopni x 52 mm- 2 szt 

Proteza trzonu (adaptowalna) S,M,L,XL od 19mm x 20-24mm do 19 mm x33-49 mm - 1 szt  

Extension, S  Śruba, Ø 19 mm x 20 mm; M & Śruba, Ø 19 mm x 35 mm – 1 szt 

Zadanie 3. 

Proteza podstawowa– 1 szt. 

Zadanie 4. 

Dodatkowa Śruba M8  x 6.0 mm– 1 szt 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
-zestaw dostarczany na żądanie 




