
Załącznik Nr 1 do specyfikacji  

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

 

PAKIET NR I  

 

Lp NAZWA j.m Ilość Cena 
netto 

Warto ść 
netto 

VAT Warto ść 
brutto 

Nr 
katalogo

wy* 
1. Centrament z głow ą bipolarn ą 

 
Proteza bipolarna stawu biodrowego  
Trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki; stożek 12/14 dostępny w 6 rozmiarach 
(6-14) w zestawie trzpień rewizyjny o wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm). 
CENTRALIZER  
Opcja dodatkowa; wchłaniany korek do kanału szpikowego lub zestaw narzędzi do 
wycinania korków z materiału kostnego  
GŁOWA metalowa Ø 22,2 mm, 28 mm i 32 mm o 5 długościach szyjki.  
GŁOWA BIPOLARNA  
zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu, w co najmniej 13 średnicach na głowę 28 
mm, ze skokiem co 1 mm (43-55 mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed 
zwichnięciem. 

 

szt. 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

     

2. Endoproteza biodrowa cz ęściowa  

Endoproteza połowicza (częściowa) stawu biodrowego (typu, AUSTIN-
MOORE/THOMPSON) Standardowy trzpień modularny typu AUSTIN-MORE wykonana 
ze stopu tytanowego oferowany w 19 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 56 
mm (rozmiar, co 1 mm). Wąski trzpień modularny typu AUSTIN-MOORE wykonany ze 
topu tytanowego oferowany w 17 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 54 mm 
(rozmiar, co 1 mm).Trzpień modularny typu THOMPSON wykonany ze stopu 
tytanowego oferowany w 19 rozmiarach z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm 
(rozmiar, co 1 mm) 

 

szt. 

 

 

 

 

 

15 
 

 

 

 

 

     



3. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego  

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 1/3 bliższej pokryta napyleniem 
porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowo 
wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz 
ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 
128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. 
Trzpień min. w 11 rozmiarach. 
Głowica ceramiczna średnica 32 mm w trzech długościach szyjki.  
Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo Fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki.  
Panewka „PRESS - FITT” z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu  
w min. 15 rozmiarach (o skoku co 2 mm), oraz do wyboru operatora panewki bez 
otworów na śruby, a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Wkłady 
ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. 
Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy 
wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Śruby stabilizujące od 16 do 68 mm 
włącznie. 

 

 

 

szt 

 

 

 

 

50 

 

     

4. Endoproteza biodrowa cementowa   

Endoproteza cementowa: trzpień bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo -chromowo-
molibdenowego, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa 
łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. 
offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru.  
Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni  
i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 
rozmiarach. Głowa ceramiczna fi 32 w trzech rozmiarach długości szyjki.  
Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki. Korek 
żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej 
kości udowej, o średnicach w zakresie 8-18 mm włącznie, w minimum 6 rozmiarach 
Panewka polietylenowa cementowa, w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy 
endoprotezy o fi 28 lub 32 mm. Panewki w min. 12 rozmiarach (dla głów 28 mm)  
i w min. 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w znacznik widoczny w RTG. 

 

 

 

szt. 

 

 

 

2 

     



5. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim  trzpieniem 

Trzpień krótki modularny składający się z dwóch części. 

a) trzpień + modularna część szyjkowa. Trzpień wykonany z litego tytanu 2/3 części 
bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem 
wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75 cm do 12,25 cm, co 0,5 cm.  

b) Część szyjkowa modularna z konusem 12/14 dostępna w 9 rozmiarach – 3 różne 
projekcje (kąty nachylenia) szyjka – trzpień tj. 130, 135, 140 stopni -3 różne ante i retro 
nachylenia (nachylenie szyjki endoprotezy) + 7,5 stopni (ante), 0 stopni (neutral), -7,5 
stopni (retro). Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm w trzech rozmiarach. Zamiennie 
głowa metalowa 28 mm w pięciu rozmiarach. Panewka sferyczna, wkręcana z gwintem 
na całej wysokości lub panewka sferyczna typu „Press-fit” wykonane ze stopu tytanu. 
Wkład uniwersalny dla obydwu rodzajów panewek, wykonany z polietylenu symetryczny 
albo asymetryczny lub z tzw. nawisem. Zamiennie wkład ceramiczny. 

 

szt. 

 

2 

     

6. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 

Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, bezcementowa, ze stopu tytanu  
w bliższej części pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w wersji 
prostej oraz anatomicznej ( prawy i lewy ). Trzpienie proste w min 7- rozmiarach  
i długościach od 220 do 300 mm. Trzpienie anatomiczne  
w min 4 rozmiarach (dla każdej ze stron) i długościach od 290 do 380 mm.  
W części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące 
stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do 
ekstrakcji trzpienia oraz dwa otwory do mocowania masywu krętarza. Stożek konusa 
12/14. Możliwość podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi 
dynamiczny) - pokryte celownikiem. Śruby ryglujące o śr 5 mm i długościach od 24- 60 
mm (włącznie) 

 

kpl 

 

    1 

     

 

Razem:  

     

 
UWAGA:  
* Zamawiaj ący wymaga wyceny kompletnej endoprotezy, a tak że , cen za poszczególne elementy 
  wchodz ące w skład endoprotez wraz z podaniem numerów katal ogowych. 
 

.................................................................................................. 
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji  
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
 

PAKIET NR II  

 

Lp NAZWA j.m Ilość Cena 
netto 

Warto ść 
netto 

VAT Cena 
brutto 

Warto ść 
brutto 

1. Endoproteza całkowita stawu kolanowego    

komplet (komponent udowy, piszczelowy oraz wkładka polietylenowa)  
Warunki techniczne: 
Komponent udowy, w wersji z zachowaniem więzadeł lub z tylną stabilizacją, posiada 
wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotację, wykonany jest  ze stopu CoCr, 
anatomiczny: prawy, lewy i dostępny w 8 rozmiarach. 
Taca piszczelowa tytanowa, również anatomiczna / lewa, prawa/ z systemem 
zatrzaskowym, dostępna w 8 rozmiarach. 
Wkładka polietylenowa uniwersalna, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15 i 18 mm  
Wkładka polietylenowa do tylnej stabilizacji, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15,18, 
21 i 25 mm 
W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka 
polietylenowa. 
Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o trzpienie  
i podkładki. 
System oferuje również komponent udowy wykonany ze stopu cyrkonu (Zr Ni) 
przeznaczony dla młodszych pacjentów oraz dla pacjentów uczulonych na metale.  

 

 

kpl  

 

 

   40  
 

     

2. Kapoplastyka stawu biodrowego w wersji cementowej i  bezcementowej  

Warunki techniczne: 
Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu): 
- stop CoCr, - stop CoCr typu „as cast”- zarówno głowa, jak i panewka po odlaniu nie 
są poddawane dodatkowym procesom termicznym, takim jak np. napylanie czystym 
tytanem głowa protezy osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy 
kości udowej, - min. 11 rozmiarów głowy (od 38 do 58 mm),  
panewka pressfit, min 12 rozmiarów (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" 
będącymi częścią odlewu (integralne z korpusem) oraz HA, - opcja panewki 
stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 
do 88 mm, - opcja głowy modularnej do trzpienia o konusie 12/14, w min 6 

 

     

kpl 

 

 

 

 

   

1 

 

 

 

     



rozmiarach, każdy rozmiar z min 3 długościami szyjki (stosowana  
w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę),- opcja 
panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji 
panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę). 
 
- Opcja bezcementowa 
– Kapoplastyka Bezcementowa 
Proteza powierzchniowa odtwarzająca powierzchnie stawowe w przypadku znacznej 
martwicy głowy kości udowej, z trzpieniem zapobiegającym złamaniu szyjki głowy 
kości udowej 
Szczegóły techniczne systemu: 
- Trzpień szyjkowy typu press-fit,  dla optymalnego osadzenia  

w szyjce głowy kości udowej, oraz dopasowania do rozmiaru głowy modularnej; 
karby antyrotacyjne dla optymalnej pierwotnej stabilizacji implantu w szyjce głowy 
kości udowej; 1/3 bliższa trzpienia porowata, pokryta HA dla poprawy 
osteointegracji implantu 

- materiał Ti/Al./V 
- głowy modularne dużej średnicy, w artykulacji Metal-Metal, o średnicach  

38-58mm, konus 12/14, kompatybilne z trzpieniem protezy i panewką 
- panewka w rozmiarach 44-66 mm, ze skokiem co 2mm,  
- panewki dysplastyczne w rozmiarach 46-66mm 
- kompatybilna z instrumentarium dla protezy powierzchniowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego    

Opis przedmiotu zamówienia: 

Trzpień: 
Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty, stożkowy w trzech płaszczyznach, dostępny w 13 
rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 
mm, dostępny w wersji Standard Offset  i High Offset, bez zmiany kąta CCD. Trzpień 
w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny, 
natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem  12/14 o przekroju 
szyjki cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym) zwiększającym zakres ruchu. 
Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy 
antyrotacyjne –  
Zamiennie 
Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie  
o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo 
hydroxyapatyten na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej  
w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia 
cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego  

 

     

 

 

kpl 
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i bezcementowego. 
Opcje panewkowe: 
Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór 
artykulacji (metal – metal, ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – 
polietylen) napylana czystym tytanem,  w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 
mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem 
zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – 
śruba lub zaślepka do otworu.  
System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej 
uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków 
anatomicznych pacjenta. 
Wkładka panewkowa z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 
28, 32 i 36mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub wkładka metalowa 
ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56mm lub 
wkładka ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie –  
Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 i 32 mm lub ze stopu ZrNb  
o średnicy 28, 32 lub 36mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości 
szyjki lub głowa metalowa ze stopu CoCr przeznaczona do artykulacji metal – metal  
o progresywnej średnicy od 38 do 56 mm lub głowa ceramiczna do wyboru 
śródoperacyjnie. 
Lub zamiennie 
Panewka antyluksacyjna bezcementowa (opcjonalnie śródoperacyjnie możliwy wybór 
opcji cementowanej) – z stopu stali nierdzewnej  typu dual mobility – umożliwiająca 
ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze 
skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym 
brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na 
dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem  
z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. 
Brzeg gładko polerowany. 
Kołki o długości 13 mm. 
Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm 
Wkładka polietylenowa – ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm 
odpowiadającym rozmiarom panewki. 
Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67  

4. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z panewk ą antyluksacyjn ą    

Warunki techniczne: 
Modularny, dwuelementowy trzpień rewizyjny składający się  
z modułu dystalnego oraz modułu proksymalnego ze śrubą blokującą, wygięty 
anatomicznie do naturalnej krzywizny uda, kwadratowy w przekroju, posiadający na 
każdym rogu podwójne nacięcia optymalizujące kontakt trzpienia z korową warstwą 

 

 

      

kpl 

 

 

     

1 

     



kości, wykonany ze stopu tytanu, dostępny w przynajmniej 12 rozmiarach. 
W instrumentarium elestyczne rozwiertaki do kości udowej 
Panewka bezcementowa antyluksacyjna w wersji bezcementowej  
i cementowanej – z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility – umożliwiająca ruch 
głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze 
skokiem co 2mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym 
brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na 
dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem  
z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. 
Brzeg gładko polerowany. 
Kołki o długości 13 mm. 
Śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm 
Wkładka polietylenowa – ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm 
odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67 

5. System płyt i kabli do zespoleń złamań okołoprotezowych wielokrotnego zacisku- 
możliwość wielokrotnego, powtarzalnego zaciskania linki w zamku wbudowanym  
w płytce lub klemie linki. 
 
Płytki      
Linki      

 
 

 
 
szt 
szt 
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Razem:  

      

 
 
UWAGA:  
* Zamawiaj ący wymaga wyceny kompletnej endoprotezy, a tak że , cen za poszczególne elementy 
  wchodz ące w skład endoprotez wraz z podaniem numerów katal ogowych. 

 
 

 

 

 

................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji  
 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 
 

PAKIET NR III  

Lp NAZWA j.m Ilość Cena 
netto 

Warto ść 
netto 

VAT Cena 
brutto 

Warto ść 
brutto 

1. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa   

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z:  
trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym – elementu krętarza pokrytego 
napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V 40, możliwość rotacji 
po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm w min trzech 
rozmiarach długości szyjki.  
Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową  
i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość 
zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch 
rodzajach: bezotworowa lub z min 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za 
pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka 
polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm,  
z możliwością zastosowania wkładu ekscentycznego dającego, co najmniej 6 mm 
lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. 
Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi 
opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit 
pokryta hydrokyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji 
nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz min 4 otworami z możliwością dodatkowej 
stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 
mm. Wkładka polietylenowa z okapem. 
Skład zestawu:  
- element krętarzowy,  
- trzpień, 
- panewka,  
- wkład polietylenowy, 
- głowa metalowa,  
- śruby     5 szt . 
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2. Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodr owego  

Endoproteza anatomiczna , bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny 
(prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej 
hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 
100mm do 145mm, min.8 rozmiarów dla każdej strony. Głowa metalowa CoCr  
o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, w min. 3 rozmiarach długości szyjki. 
Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową  
i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość 
zastosowania środoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch 
rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji 
za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm.Wkladka 
polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm,  
36mm,40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, 
co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrain) 
zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze 
wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu 
press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością 
stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min.4 otworami z możliwością 
dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 
od 42 do 70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. 
Skład 1 kpl:  
- trzpień (lewy lub prawy ) 
- panewka press-fit lub wkręcana   
- wkładka polietylenowa 
- głowa metalowa 
- śruby, szpilki, obturatory 3 szt.- w różnych zestawieniach 

 

szt 

 

 
 

   25 

  

3. Endoproteza anatomiczna bez cementowa stawu biodrowego  
 

Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny 
(prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej 
hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 
100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Głowa metalowa CoCr  
o zmniejszonym współczynniku ścierania o średnicy 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 
40mm, 44mm lub głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm  
w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta 
porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem 
zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego 
lub polietylenowego, w dwóch rodzajach : bezotworowa lub z min.3 otworami  
z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy 

 

szt 

 
      
1 

  



zewnętrznej od 44 do 72mm lub panewka bezcementowa typu press-fit pokryta 
czystym tytanem w formie beleczek odwzorowujących strukturę kości gąbczastej 
bezotworowa lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna ) 
anatomiczna (prawa, lewa) pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem.  
Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem,  
o średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm lub wkład 
ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który 
zapobiega zjawisku tzw. ,,impingementu‘’ , ponadto średnica wkładu ceramicznego 
rośnie (od 28mm do 36mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki. 
Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla 
panweki press-fit. Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta 
hydroksyapatytem w dwóch rodzajach:  
bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz  
z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek,  
w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Wkładka polietylenowa  
z okapem.  
Skład 1 kpl:  
- trzpień   ( lewy lub prawy) 
- panewka press-fit lub wkręcana 
- wkładka polietylenowa lub ceramiczna 
- głowa metalowa lub ceramiczna 

4. Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowe go anatomiczna      

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez 
zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) 
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej 
ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część 
piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 
rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu 
procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej 
PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii 
zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. W skład kompletu wchodzić 
ma jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej oraz komplet napędów ortopedycznych.  

 

 

szt 

 

 

15 

     

5.  Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego typu Tri athlon TS  

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. 
Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy/lewy) o geomatrii jednoosiowej  
(w osi A/P) 
W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). 
System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową 
(prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostna do elementu udowego. 

 

 

szt 

 

 

1 

     



Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka 
piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia.  
W skład kompletu wchodzi:  
- część udowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego,  
- podkładka do elementu piszczelowego – 2 szt.,  
- wkładka polietylenowa o różnych grubościach,  
- bloczki do elementu udowego – 4 szt.,  
- przedłużka elementu udowego, 
- przedłużka elementu piszczelowego, 
- część piszczelowa,  
- mimośród – 2 szt. 

Razem: 

 

     

 
 
 
UWAGA:  
* Zamawiaj ący wymaga wyceny kompletnej endoprotezy, a tak że , cen za poszczególne elementy 
  wchodz ące w skład endoprotez wraz z podaniem numerów katal ogowych. 

 
 

 

 

 

............................................................................. 
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji  
 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 

PAKIET NR IV 

 

Lp NAZWA j.m Ilość Cena 
netto 

Warto ść 
netto 

VAT Cena 
brutto 

Warto ść 
brutto 

1. Cement kostny z antybiotykiem op. a’40 g  
Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylantem MA  
z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość 
substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. 

 

szt.  

 

90 

     

2. Cement kostny rewizyjny z  dwoma aktywnymi antybiotykami op. a’40 g  
Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, 
sterylizowany tlenkiem etylenu 

 

szt. 

 

2 

     

 

Razem:  

 

     

 

 

 
 

 

.............................................................................................. 
podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym 
 do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 



FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
 

PAKIET NR V 

 

Lp NAZWA j.m Ilość Cena 
netto 

Warto ść 
netto 

VAT Cena 
brutto 

Warto ść 
brutto 

1. Modularny trzpień tytanowy, w kształcie klina, porowata na całej powierzchni, 
zwężający się dystalnie, o przekroju prostokątnym wraz z szyjką umożliwiającą 
niezależną regulację długości kończyny, offsetu i antetorsji dla każdego rodzaju 
trzpienia. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach o długości od 126 do 166 mm. 
Wszystkie typy szyjek o różnym pochyleniu dostępne w przynajmniej dwóch 
długościach. Konus szyjki/głowy 12/14. Opcjonalnie trzpień przedłużony  
w przynajmniej 9 rozmiarach, do zastosowań rewizyjnych. 

 

kpl  

 

10 

     

2. Panewka tytanowa Press-fit, o strukturze powierzchni porowatej, z możliwością 
dodatkowego mocowania śrubami przy wykorzystaniu trzech, fabrycznie 
zaślepionych otworów zlokalizowanych w ćwiartce panewki. Panewka  
w rozmiarach 44-68 mm. Wkładka do panewki wykonana z usieciowanego 
polietylenu, standardowa lub z 15 stopniowym okapem antyluksacyjnym, do 
wyboru śródoperacyjnego. Wkładki przystosowane do głów: 28,32 oraz 36 mm. 

 

kpl 

 

10 

     

3. Głowa wykonana z chromokobaltu o średnicach 28, 32, 36 mm, w przynajmniej 
4 długościach każda. 

kpl 10      

 

Razem:  

 

     

 

UWAGA:  
* Zamawiaj ący wymaga wyceny kompletnej endoprotezy, a tak że , cen za poszczególne elementy 
  wchodz ące w skład endoprotez wraz z podaniem numerów katal ogowych. 

 
 


