
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  lub  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 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 (25 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. 

 




