
Opis przedmiotu zamówienia      Załącznik nr 1 

 
PAKIET I 
 
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.  
 
 
2. 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 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 
uszkodzania, 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 
56mm 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  
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PAKIET II 
 
 
1. Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowego 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. 
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