
 
 
 
 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Znak postępowania: A.I.271.1.16.2022 

 

Pakiet 1: Endoprotezy stawu kolanowego 

 
Zadanie 1. Endoproteza całkowita stawu kolanowego  100 sztuk 
 
Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej 
ze stron, wykonana ze stopu CoCr , którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w ceramikę, 
przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Możliwośc zastosowania podkładki udowej tylnej, 
dystalnej i L-wedge (dystalna i tylna w jednym) do elementu udowego pierwotnego oraz 
Część udowa cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, 
dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest 
przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów 
Taca piszczelowa tytanowa, anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko 
polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy 
rewizyjne, trzpienie oraz podkładki połowicze. 
Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, 
sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. 
Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami. 
 
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 rewizyjna stawu kolanowego 15 sztuk   
 
Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach 
dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i 
trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z 
doborem kąta koślawości od 5° do 7°. 
Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal 
pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek 
tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm 
przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7° 
Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau 
piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do 
organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca 
przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość 
stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak 
i z 2 mm, 4 mm i 6 mm 
Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla 
każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto. 
Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120,160 oraz 220mm. 
Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm 
Podkładki udowe- tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” mocowane do komponentu udowego za pomocą 
śruby. 
Podkładki piszczelowe – tytanowe proste,mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub. 
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Połowicze lub całkowite 
Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe-dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, 
dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające 
stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem 
offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o 
zaawansowanej strukturze 3D. Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli. 
 
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 połowicza stawu kolanowego  5 sztuk  
 
Część udowa asymetryczna, wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma płetwami 
antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt 
strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. 
Taca piszczelowa tytanowa asymetryczna, tytanowa lub w całości wykonana z polietylenu, dostępna w 6 
rozmiarach 
Wkładka polietylenowa o grubościach 8,9,10,11mm 

 
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 4: Endoproteza połowicza stawu kolanowego  hypoalergiczna  1 sztuka   
 
Część udowa asymetryczna wykonana ze  stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa została przekształcona w 
ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal, dostępna w 7 rozmiarach, z dwoma płetwami 
antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopni. Kształt 
strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. 
Taca piszczelowa tytanowa asymetryczna, tytanowa lub w całości wykonana z polietylenu, dostępna w 6 
rozmiarach 
Wkładka polietylenowa o grubościach 8,9,10,11mm 

 
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. 
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Pakiet 2: Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego 

 
Zadanie 1. 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 

 
Zadanie 2. Zestaw protezy rewizyjnej modularnej kolana  1 sztuka/komplet   
 
Zestaw składa się z części udowej, części piszczelowej , wkładki polietylenowej. Endoproteza rewizyjna 
stawu kolanowego, modularna, cementowana, anatomiczna, dostępna w wersji zawiasowej rotującej z 
mechanizmem antyluksacyjnym. Dostępna w  4 rozmiarach dla każdej ze stron ( lewa, prawa). Możliwość 
zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, polietylenowych lub tytanowych pod 
element piszczelowy oraz udowy. 
 
Trzpień przedłużający cementowany i bezcementowy 
 
Podkładka udowa polietylenowa , anatomiczna o grubościach: 50 mm 80 mm 
 
Segment udowy polietylenowy, wysokość: 10 lub 20 mm 
 
Podkładka piszczelowa tytanowa grubość 50 mm 
 
Segment piszczelowe tytanowy, wysokość: 10,20,40,60 mm 
 
Podkładki wyrównawcze tytanowe , piszczelowe o grubościach 5,10,15 mm 
 
Zestaw podkładek wyrównawczych, udowych polietylenowych o grubościach 20 lub 25 mm 
 
Zestaw centralizerów do trzpieni cementowanych endoprotezy rewizyjnej kolana. 
 
Blokada cementu (zestaw) 
 
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. 
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Pakiet 3: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego ceramika/polietylen 100 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 4: Endoproteza  poresekcyjna kości miednicy typu custom made wykonana ze stopu 
tytanowego w technice 3D na podstawie badań CT i MR. (Implant sterylny) 2 sztuki 
 
Implant w miejscach styku z kością posiada porowatą strukturę naśladującą ułożenie beleczek kostnych kości 
gąbczastej, ułatwiającą osteointegrację endoprotezy. Wydrukowany implant ma mieć opcję dodatkowego 
pokrycia przeciwzapalną i bakteriobójczą warstwą uwalniającego się srebra. Implant mocowany za pomocą 
porowatych drukowanych modularnych trzpieni ze stopu tytanu o średnicy 9mm oraz śrub o średnicy 8 oraz 
6,5mm a do kości łonowej i kulszowej śrubami 4,5 mm i 6,5mm. W komplecie z implantem należy dostarczyć 
antyluksacyjną panewkę dwumobilną, cementowaną o średnicach zewnętrznych 44-64mm ze skokiem co 
2mm, w wersji hypoalergicznej, pokrytej w całości warstwą ceramiki TiN, głowa polietylenowa z witaminą E 
w średnicach wewnętrznych 22, 28 i 32mm. Głowy wewnętrzne ze stopu tytanu z pokryciem warstwą 
ceramiki TiN. 
Wraz z implantem należy dostarczyć  wydrukowane w technice 3D i sterylne: model implantu, model kości 
miednicy oraz szablony do wykonania cięć i wierceń otworów pod śruby i trzpienie mocujące. 
Do implantu należy dostarczyć dedykowane instrumentarium. 
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Pakiet 5: Stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa 70szt 
 
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. 
 

Pakiet 6: System implantów typu PLIF umożliwiający repozycję kręgozmyku w odcinku 

lędźwiowym wraz ze stabilizacją transpedikularną odcinka piersiowo – lędzwiowego 50 

kompletów  
 
System implantów typu PLIF umożliwiający repozycję kręgozmyku w odcinku lędźwiowym wraz ze 
stabilizacją transpedikularną odcinka piersiowo – lędźwiowego . Zestaw dwóch implantów 
międzytrzonowych jeden repozycyjny,  drugi  stabilizujący.   
 
Materiał: stop tytanu 
 
Rozmiary i kształty:  

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

dryczny)  9÷14mm o długości L=24mm; oraz w wersji z powierzchnią wypukłą  (beczkowaty) 

8÷14mm o długości L=22mm. Implant stabilizujący  odpowiadający implantowi repozycyjnemu. 
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 Kompatybilna stabilizacja transpedikularna: śruby transpedikularne z długimi ramionami wieloosio-

we, 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 blo-

kowane 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. 
 

Pakiet 7 Czopy  lędźwiowe TLIF  40szt  
 
Lędźwiowy implant międzytrzonowy wprowadzany z dostępu  transforaminalnego. 
 
Materiał: 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  
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Przechowywanie i sterylizacja: zestawy implantów i narzędzi umieszczone w koszach umożliwiających 
przechowywanie oraz sterylizację narzędzi. Ewentualnie dostarczone sterylne implanty w osobnych 
opakowaniach. 
 

Pakiet 8 : Czopy  lędźwiowe   PLIF  40szt  
 
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. 
 

 

Pakiet 9 :  Implanty do rekonstrukcji WKP ze ścięgien mm. podkolanowych, ściegna m. 

czworogłowego oraz więzadła rzepki 
 

Zadanie 1 – System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty 
mocowaniu korówkowym -  10 szt. 
Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 
12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej 
z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla 
samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w 
kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej 
długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie 
długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony 
zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do 
przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki 
poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. 
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Zadanie 2 System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu 
korówkowym. - 5 szt. 
 
Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z  3 otworami wykonana ze stopu 
tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe 
połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o 
szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej 
masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą. System do rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym igłę długości 84mm w celu przełożenia przez 
bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej 
przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu 
na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie 
przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością 
zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części 
implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie 
pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim 
do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki 
poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją 
składania. 
 

Zadanie 3 System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu 
korówkowym. 50 szt.  
 
Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości  
12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z 
poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa 
z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym 
bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 
14mm  za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli 
powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. 
Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na 
zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. 
 

Zadanie 4 System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu 
korówkowym. 10 szt.  
 
Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm 
wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. 
Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie 
przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością 
zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. 
Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od 
strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed 
przypadkowym ściągnięciem pętli. 
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Zadanie 5 Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza  tytanowy 10 szt.  
 
Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza  tytanowy w trzech rozmiarach średnicy 
zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm . 
Guziki z  dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy 
zewnętrznej  14mm i 20 mm  dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy .  Implant w 
wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. 
 

Zadanie 6 Specjalistyczna nić  dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego i tylnego. 10 szt.  
 
Specjalistyczna nić  dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i 
tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej 
strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach 
zewnętrznych. Nić  w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici na  połączona z prosta igłą o 
długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym,  
dostępny w opakowaniach zbiorczych pakowany po 12 szt. lub pakowany pojedynczo. Produkt sterylny. 

 
Zadanie 7 Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. 5 szt.  
 
Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 
mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 
30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1mm.) 
 

Zadanie 8 Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. 40 szt.  
 
Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest 
drut nitynolowy 2 mm. Wymiary:  długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 
mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 
mm), 
 

Zadanie 9 Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i 
tylnego PCL. 20 szt.  
 
Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL.  Implant 
zbudowany w 30 % z  dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, 
posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch 
materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia 
przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i 
precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej 
pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w 
osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). 

 

Zadanie 10 Drut wiercący z miarką  5 szt. 
 
Drut wiercący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z 
otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny  
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Zadanie 11 Drut wiercący piszczelowy 5 szt. 
 
Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny.  

 
Zadanie 12 Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej 5 szt. 
 
Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w 
długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie  
 
Zamawiający wymaga dodatkowo:  
-przeszkolenia personelu /lekarzy i instrumentariuszek/, 
 -instrumentarium na żądanie z kompletem implantów  
- kompletnego zestawu fabrycznie nowego instrumentarium w kontenerach niewymagających dodatkowego 
opakowania sterylizacyjnego  
 

Pakiet 10. Implanty do rekonstrukcji stawu barkowo-obojczykowego 

 
Zadanie 1 Implanty do rekonstrukcji stawu barkowo-obojczykowego 5 kompletów 
 
System składający się z: 
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. Implant pakowany 
pojedynczo. (2 SZT) 
Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min 
#2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, 
niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą 
chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm 
+/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) 
Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości 
min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, 
niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą 
chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm 
+/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo.(1 SZT) 
Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. 
Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) 
 

Zadanie 2 Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z 
przełożoną regulowaną pętlą. 10 szt  
 
Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną 
regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w 
tytanowy guzik o kołnierzu 10mm i podstawie 5mm. Podstawa 5mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co 
zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik 
wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne. 
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Zadanie 3 Wiertło kaniulowane 1 szt. 
 
Wiertło kaniulowane o średnicy 5,1mm ze stopniem ograniczającym głębokość wiercenia. 
Wiertło używanie do wykonania otworu pod guzik przy procedurze naprawy stawu barkowo 
obojczykowego. 
 

Pakiet 11. Implanty do artroskopii barku 
 

Zadanie 1 Implant niewchłanialny tytanowy. 60szt.  
 
Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 
5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o 
dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach 
zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną 
głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. 

 
Zadanie 2 Implant niewchłanialny tytanowy. 10 szt  
 
Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 
5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o 
dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach 
zewnętrznych. Nici zakończone igłami. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami 
oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po 
zwolnieniu nici. Sterylny 

 
Zadanie 3 Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka. 30 szt.  
 
Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą 
supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. 
Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. 

 
Zadanie 4 Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji 
obrąbka. 2 szt  
 
Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do stabilizacji obrąbka o średnicach 1,6 
mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 1,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. 

 
Zadanie 5 Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki. 10 szt  
 
Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy 
podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego 
nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia loży. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami 
przesuwnymi. Kotwica wykonana z  poliestru  oplecionego  UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie 
cząsteczkowej. 
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Zadanie 6 Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka. 15 szt. 
 
Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w 
systemie chińskiej pułapki. Kotwica  założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z  poliestru  
oplecionego  UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej 

 
Zadanie 7 Wiertło elastyczne. 2szt.  
 
Wiertło elastyczne. Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy 
stabilizacji obrąbka. 

 
Zadanie 8 Wiertło proste. 2szt. 
 
Wiertło proste. Wiertło dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,8 mm używanych przy 
stabilizacji obrąbka. 

 
Zadanie 9 Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka. 10 szt. 
 
Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w 
systemie chińskiej pułapki. Kotwica  założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5 

 
Zadanie 10 Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego 10 szt. 
 
Implant w wersji PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, bezwęzłowy wbijany o średnicy 3 mm 
i długości 12,7 mm. Blokowanie bezwęzłowe za pomocą systemu typu „chińskiej pętli” przy użyciu nici #2 

 
 

Pakiet 12. Implant do szycia łąkotki 80 szt 
 
System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System 
zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-
0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE -  polietylenem o ultra wysokiej masie 
cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków 
powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł 
w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu 
umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w 
jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. 
Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji  umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie 
implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem 
dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 
mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji 
prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. 
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Pakiet 13. Kotwice ześlizgowe 

 
Zadanie 1: Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w 
kości, implant kaniulowany, wbijany  10 szt. 
 
Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant 
kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x  19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania 
przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę 
prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. 

 
Zadanie 2: Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej do stabilizacji tkanki w kości , 
implant kaniulowany, wbijany 10 szt. 
 
Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany 
dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na 
jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia 
implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. 

 
Zadanie 3: Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w 
kości, implant kaniulowany, wbijany 10 szt. 
 
Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant 
kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,9 mm x 15,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania 
przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę 
prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. 

 
Zadanie 4: Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w 
kości, implant kaniulowany, wkręcany 30 szt.  
 
Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant 
kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz  5,5 mm x 19,1mm z 
PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem 
pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia 
śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią 
pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. 

 
Zadanie 5: Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w 
kości, implant kaniulowany, wkręcany 5 szt  
 
Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant 
kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 7mm, 8mm i 9mm  x 19,5mm z PEEKowym początkiem w 
kształcie widelca do mocowania przeszczepu. Widelec z dodatkowymi otworami do przeładowania 
pomocniczych nici. Implant założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną 
kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli 
napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią umożliwiającą założenie 
dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. 
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Pakiet 14. Implanty do rekonstrukcji więzozrostu i niestabilności stawu skokowo-goleniowego 

 
Zadanie 1: Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki 
tytanowe  - 10 sztuk 
 
- dwie płytki tytanowe (strona przyśrodkowa 3,5 mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone 
samozaciskową pętlą polietylenową ultra mocną #5, implant sterylny 

 
Zadanie 2: Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego  - dwie płytki 
tytanowe -  1 sztuka 
 
Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-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 

 
Zadanie 3: Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo 
- skokowego przedniego -5 sztuk 
 
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 

 
Zadanie 4: Kotwica tytanowa 30 szt. 
 
Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, szew typu FiberWire zakończony igłami, implanty na jednorazowym 
podajniku 

 

Pakiet 15: Biowchłanialna śruba interferencyjna 
 

Śruba do tenodezy, materiał PEEK i materiału biodegradowalnego (biowchłanialnego) , średnica 
3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5 mm, 6,25mm, 7mm, 8mm 
 
 
 
 


