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Pakiet nr 1. Mieszalnik do cementu

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa  

handlowa
Nr katalogowy j.m.

Przewidywana ilość 

zamówienia (szt.) na 

okres 18 m-cy

Cena jedn. 

netto

Wartość 

netto
% VAT

Wartość 

brutto

1

Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw 

pojedynczy - zawierający 1 mieszalniko/ 

strzykawki zaopatrzony w filtr powietrza i 

dyszę o 2 długościach ( długa i krótka) W 

zestawie: uszczelniacz kretarzowy 

umożliwiający presuryzację cementu, wąż 
łączący mieszalnik z wytwornicą  próżni 

wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik 

próżni. Objętość 80 g.

szt. 50
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Pakiet nr 2. System endoprotezoplastyki stawu biodrowego bezcementowy pierwotny

Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa  

handlowa

Nr 

katalogowy
j.m.

Przewidywana 

ilość zamówienia 

na okres 18 m-cy

Cena 

jedn. 

netto

Wartość 

netto
% VAT

Wartość 

brutto

1

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny 

wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym 

czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać 
wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-

trzonowego (127 i 132st) w 13 rozmiarach dla każdego z kątów.

szt. 50

2

Panewki bezcementowe w  rozmiarach 44-72mm, o powierzchni 

zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. W 

części równikowej dodatkowe poszerzenie zwiększające brzeżny 

press-fit o 1,8m.  Panewka pełna lub otworowa do wyboru 

śródoperacyjnego. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub. 

System blokowania panewki uniwersalny dla wkładki polietylenowei, 

ceramicznej i metalowej. Opcjonalnie panewka wkręcana.

szt. 50

3

Wkład panewkowy z polietylenu wysoko usieciowanego o 

zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie 

dzięki trzykrotnemu procesowi radiacjii i anielingu; z okapem 

zwiększającym pokrycie głowy protezowej dla głów  32mm lub 

symetryczne dla głów 36-40-44mm; opcjonalnie możliwość 
zastosowania wkładki ceramicznej.

szt. 50

4

Głowy metalowe w rozmiarach 32-36-40-44mm w minimum 4 

długosciach szyjki. Opcjonalnie możliwość alternatywnego 

zastosowania głowy ceramicznej o średnicach rosnących 

proporcjonalnie ze wzrostem średnicy panewki w zakresie 28 – 32 – 

36 mm

szt. 50

5
ostrza do piły kompatybilne z posiadanym napędem  STRYKER 

SYSTEM 7
szt. 50

6
Śruby panewkowe o fi 6,5mm i długościach 16-60mm ze skokiem co 

5mm
szt. 20

Instrumentarium musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Razem wartość pakietu:
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Pakiet nr 3. Proteza ścięgna

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 18 m-cy

Cena jedn. 

netto za                       

1 szt.

Wartość netto % VAT Wartość brutto Producent Nr katalogowy

1.

Silikonowa czasowa proteza ścięgna typ 

Huntera / nietoksyczna, jałowa/od nr 3,5 - 

6,0

60
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Pakiet nr 4. Membrana do rekonstrukcji ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych

Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Przewidywana ilość 

zamówienia (sztuk) 

na okres 18 m-cy

Cena jedn. 

netto za 1 szt.

Wartość 

netto 
% VAT

Wartość 

brutto
Producent

Nr 

katalogowy

1

Membrana do rekonstrukcji ubytków 

chrząstki stawowej na bazie kwasu 

hialuronowego- nie wymaga się 

dodatkowej fiksacji. Membrana 2x2 cm.

2

2.

Membrana do rekonstrukcji ubytków 

chrząstki stawowej na bazie kwasu 

hialuronowego- nie wymaga się 

dodatkowej fiksacji. Membrana 5x5 cm.

2

Razem wartość pakietu


