
 Część  4

Lp. J.m. Ilość Rozmiar

1 szt. 3 każdego rozmiaru

Wykonawca Zamawiający

Endoproteza cementowa stawu kolanowego

Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach, część 

piszczelowa tytanowa, uniwersalna w 10 rozmiarach, wkładki ślizgowe 

z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością 

mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości: 9 mm, 10 

mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm oraz dodatkowo 20 mm i 23 mm.

Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)

Nazwa przedmiotu zamówienia



 Część 7

Lp. J.m. Ilość Rozmiar

1 kpl.

Trzpień szt. 1

Panewka szt. 1

Głowa szt. 1

Wykonawca Zamawiający

Nazwa przedmiotu zamówienia

Endoproteza przynasadowa

każdego rozmiaru

Trzpień krótki tytanowy o kształcie 

pozwalającym zachować naturalną 

anatomię. W części pokryty mikroutkaniem 

tytanowym (plasma). Kształt- zbieżność w 

trzech płaszczyznach o przekroju 

trapezoidalnym. Cztery wersje kąta 

szyjkowego: 140, 137, 129, 127 stopni. Dla 

każdej wersji kąta szyjkowego trzpień w 14 

rozmiarach.

Tytanowa panewka w rozmiarach o średnicy 

zewnętrznej od 36 mm do 80 mm, skok co 2 

mm

Głowa o rozmiarze Ø 28 mm ceramiczna o 3 

długościach szyjki lub metalowa o 5 

długościach.



Część 9

Lp. J.m. Ilość Rozmiar

Trzpień bezcementowy szt. 2

Głowa bipolarna szt. 2

2

Endoproteza stawu biodrowego z 

głową bipolarną (Trzpień cementowy)

Prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający 

centralizera, cementowy trzpień. Występuje 

w 9 podstawowych rozmiarach:

7,5; 8,75; 10,0; 11,25; 12,5; 13,75; 15,0 i 

może być poszerzony o rozmiar 16,25; 17,5. 

Głowa wew. o średnicy 28 mm. Głowa zew. 

o średnicy od 44 mm do 72 mm.

Trzpień cementowy szt. 2 każdego rozmiaru

Wykonawca Zamawiający

każdego rozmiaru

Nazwa przedmiotu zamówienia

1

Endoproteza stawu biodrowego z 

głową bipolarną (Trzpień 

bezcementowy)

Trzpień bezcementowy (w minimum 12 

rozmiarach) w kształcie klina w 1/3 bliższej 

jest pokryty okładziną tytanową. Część 

dystalna polerowana i zwężona w celu 

uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta. 

Głowa wew. o średnicy 28 mm. Głowa zew. 

o średnicy od 44 mm do 72 mm.



Część 16

Lp. J.m. Ilość Rozmiar

1 szt. 1

2 szt. 1

3 szt. 1

4 szt. 1

5 szt. 1

6 szt. 1

7 szt. 6

8 szt. 1

9 szt. 1

Wykonawca Zamawiający

Nazwa przedmiotu zamówienia

Płytki krętarzowe średnie i duże

każdego rozmiaru

Siatka rewizyjna panewkowa 4- ramienna mała

Siatka rewizyjna panewkowa 6- ramienna duża

Siatka rewizyjna panewkowa 6- ramienna mała

Siatka rewizyjna udowa prosta

Siatka rewizyjna udowo - krętarzowa

Sterylna linka typu Dall - Miles 2,0 mm sterylna (z zaciskiem i 

oliwką)

Śruby o śr. 3,5 mm dł. 10 mm - 35 mm do siatek rewizyjnych

Śruby o śr. 6,5 mm dł. 16 mm - 25 mm



Część 14

1
kpl. każdego rozmiaru

Trzpień szt. 1 każdego rozmiaru

Głowa szt. 1 każdego rozmiaru

Wkładka szt. 1 każdego rozmiaru

Panewki szt. 1 każdego rozmiaru

Zatyczki szt. 1 każdego rozmiaru

Śruby tytanowe

szt. 1

każdego rozmiaru

2 szt. 1 każdego rozmiaru

3

szt. 1

każdego rozmiaru

4

szt. 1
każdego rozmiaru

5

szt. 1
każdego rozmiaru

Wykonawca Zamawiający

Wkładka CoCr liner min. 36-58 mm kompatybilna z panewką press-fit, 

otworową i bezotwotworową

Wkładki ruchome  z polietylenu III generacji do linerów  CoCr

Wkładka antyluksacyjna typu bipolar, związana do panewki 

bezcementowej, do głowy 22.2, 28mm zatrzaskiwanej wewnątrz 

panewki

Rozmiar

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego pierwotna
Trzpień uniwersalny , morfometryczny,  tytanowy, w 

kształcie klina, dostępny w dwóch kątach szyjkowo-

trzonowych 127º i 132º . Napylany hydroksyapatytem w 

części proksymalnej na porowatym tytanie. Trzpień 

wzrasta w płasczyźnie bocznej i przyśrodkowej Szyjka 

wzrasta wraz z wielkością trzpienia ; zmienny offset. 

min. 12 rozmiarów dla każdej opcji kąta szyjkowo-

trzonowego. Stożek 11.3/12.5 mm  . Głowa metalowa 

22.2, 28, 32,36 mm z min. 3 długościami szyjki.                                                                                                                                                                                                                                                               

Wkładka polietylenowa III generacji  bezokapowa oraz 

z 10-stopniowym okapem.                                                                                                                                                                                                                        

Panewki sferyczne, hemisferyczne 

bezcementowe,tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w 

rozmiarach średnicy zewnętrznej       od 46 do 64mm ( 

skok co 2mm) w trzech  opcjach:                           

Panewka pełna typu press-fit , panewka typu press-fit z 

otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za 

pomoca śrub                          

Głowa ceramiczna 28,32,36 mm

Ilość
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia J.m.


