
Pakiet 1. Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego w artykulacji Ceramika/XLPE z 

trzpieniem szyjkowym 80 sztuk 

Trzpień- krótki szyjkowo- 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 i bonitem. 
 

Panewka bezcementowa- tytanowa napylana czystym tytanem o wysokiej porowatości ok.60%, 
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, gładko 
polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości 
panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, dla każdej panewki z otworami - śruba  lub 

zaślepka do każdego otworu 
 

Głowa ceramiczna BIOLOX  o średnicach 32,36 i 40mm w 3 rozmiarach długości szyjki  
 
Wkładka XLPE- system wymiennych wkładek XLPE(crosslinowany polietylen) 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 symetryczna i asymetryczna z nadbudową 20 

stopni 
 
Śruby/ zaślepki opcjonalnie. Zaślepka centralna  

 
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 
 

Pakiet 2. Implanty artroskopowe  

STOPA  

Zadanie 1.  

Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego- dwie płytki tytanowe 
(strona przyśrodkowa 3,5 mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą 

polietylenową ultra mocną #5, implant sterylny - 8 szt. 
Zadanie 2.  

Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszcze lowo-strzałkowego- dwie płytki tytanowe 

(strona przyśrodkowa 3,5 mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą 
polietylenową, nić typu  ultramocna #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kanilowane 3,5mm, 

celownik, drut prowadzący - 2 szt. 

Zadanie 3.  

Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo - 

skokowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3,5 mm z taśmą #2 ultramocną, 
kotwica biokompozytowa 4,75 mm, prowadnik 1,35 mm, wiertło kaniulowane 2,7 mm, 

gwintownik do kotwicy 3,5 mm, wiertło 3,4 mm, gwintownik do kotwicy 4,75 mm - 10 szt. 

 

 

 



Zamawiający wymaga dodatkowo: 

-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,  
- instrumentarium w kontenerach - na żądanie 

 

 

STAW KOLANOWY: 

Zadanie 4.  

System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej 

za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie 
prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł.  12mm stale połączona z pętlą z taśmy 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 - 40 szt. 

Zadanie 5.  

System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej 

za pomocą pętli z taśmy niewchłanianej pozwalająca na  zawieszenie przeszczepu w kanale 

udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania 
długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia 
przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.- 40 szt. 

Zadanie 6.  

Tytanowe guziki do zawieszenia piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL, okrągłe 

z wypukłą częścią środkową celem stabilizacji w kanale w rozmiarach: 11mm z 4mm 
wypukłością z dwoma otworami z nacięciami, 14mm z 7mm wypukłością i dwoma otworami z 
nacięciami i dwoma bez nacięć, 20mm z 9mm wypukłością i dwoma otworami z nacięciami i 

dwoma bez nacięć, 14mm bez wypukłości z dwoma otworami z nacięciami –  
40 szt. 

Zadanie 7.  

Super mocna nić ortopedyczna w postaci ciągłej pętli #2 nałożona na prostą igłę z oczkiem 

dedykowana do obszycia przeszczepu. Pakowana sterylnie. - 20 szt. 

Zadanie 8.  

Supermocna nić ortopedyczna w postaci plecionki, niewchłanialna, rozmiar #2 koloru 

niebieskiego zakończona igłą półkolistą - 40 szt. 

 

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 

 

BARK: 

Zadanie 9.  

Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach 
niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. W zestawie pętla 

nitinolowa do przeciągnięcia szwów - 10 szt. 

 

W skład zestawu wchodzi: 

- Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z 

zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie 

taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do 



powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie 

implantu względem kości – 2 szt. 

- Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej 

funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm – 1 szt. 

- Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo 

mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi 

końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm – 2 szt. 

 

Zamawiający wymaga dodatkowo: 

-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/,  

- instrumentarium w kontenerach - na żądanie 
 

Pakiet 3. Materiał kościozastępczy stosowany w infekcjach kostnych (10 sztuk po 10cm3 i 10 

sztuk po 5 cm3) 

 

Materiał syntetyczny, bioaktywny, osteokonduktywny, osteostymulacyjny,  hamujący rozwój bakterii 

przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. 

 

Materiał mający zastosowanie w : 

- infekcje kości  

-przewlekłym zapaleniu kości i szpiku 

-chirurgii urazowej 

- ubytkach kostnych 

-torbielach kostnych 

-łagodnych guzach kości 

-chirurgii kręgosłupa 

 

materiał w postaci: 

0,5-0,8 mm granulki 5cc            

1,0-2,0 mm granulki  5cc                 

1,0-2,0 mm granulki  10 cc          

 

 


