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Ilość % VAT

1 szt 18

2 szt 2

3  szt 18

4 szt 2

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, wielopromieniowa, dwukłykciowa, uniwersalna z zachowaniem więzadeł lub tylną stabilizacją. Wykonana ze stopu 
standardowego (z chromokobaltu) i hypoalergiczna (z chromokobaltu, powleczona wielowarstwowo ZnO). Część udowa anatomiczna (prawa, lewa) w co najmniej 8 
rozmiarach dla każdej ze stron oraz w wersji wąskiej w minimum 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa uniwersalna, przynajmniej w 9 rozmiarach, z 
możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek o minimum 2 grubościach. Wkładka polietylenowa realizująca 3 - stopniowe tyłopochylenie, dostępna w 
minimum 5 grubościach, mocowana na zasadzie zatrzaskowej zarówno zachowująca więzadła, jak i z tylną stabilizacją. Element rzepkowy w 4 rozmiarach ze stabilnym 
mocowaniem 3 – bolcowym. Każdy element fabrycznie sterylny, w podwójnym opakowaniu, z samoprzylepnymi metrykami do umieszczenia w dokumentacji. 
Instrumentarium dające możliwość wyboru resekcji piszczelowej, śródszpikowej lub zewnętrznej; refrakcyjny system pomiaru  szpary stawowej w wyproście i zgięciu. 
Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki z zachowaniem więzadeł, jak i tylną stabilizacją. Wykonawca dostarczy kompletne instrumentarium 
umieszczone w kontenerach do sterylizacji, niezbędne do implantacji dostarczonych protez. Instrumentarium to zostanie dostarczone wraz z pierwszą dostawą protez i 
będzie przechowywane w siedzibie zamawiającego przez okres trwania umowy. Wykonawca w pierwszej dostawie dostarczy jeden komplet endoprotez. Wykonawca 
uzupełni zużyte elementy odpłatnie do pełnego kompletu, pozostałe elementy endoprotezy pozostaną w użyczeniu u Zamawiającego.  Wykonawca zapewni szkolenie  
zespołu – 2 lekarzy i 2 instrumentariuszek. Wykonawca zapewni obecność doświadczonego operatora przy wykonywaniu  5 – ciu  pierwszych zabiegów w siedzibie 
zamawiającego. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL oraz wersji dla osób uczulonych. 

L.p. Nazwa artykułu - Endoprotezy cementowe stawu kolanowego J.m. Cena jedn. 
Netto

Cena jedn. 
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Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana ze stopu 
kobaltowo chromomowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla 
każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych (oprócz 
standardowych) wąskich rozmiarów elementu udowego w min. 6 
rozmiarach dla każdej ze stron
Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) przynajmniej w 7 
rozmiarach dla każdej ze stron dla osób uczulonych.

Część piszczelowa uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo 
chromowego modularna (nie związana na stałe z wkładką 
polietylenową) przynajmniej w 9  rozmiarach, z możliwością 
zastosowania elementów przedłużających i podkładek 
augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Resekcja części 
piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. 
Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i 
zgięciu.

Część piszczelowa uniwersalna, modularna (nie związana na 
stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w dziewięciu  
rozmiarach dla osób uczulonych.



5 szt 20

6 szt 20

7 szt 20

Razem

Wartość netto razem..... Wartość brutto razem....

data..

podpis oferenta...

Wkładka polietylenowa realizująca trójstopniowe, fabryczne 
tyłopochylenie, dostępna w grubościach: 10mm, 12mm, 14mm 
oraz 16mm, przynajmniej w pięciu rozmiarach dla każdej grubości. 
Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie 
zatrzaskowej. Dodatkowo dostępne wkładki pogłębione, wkładki o 
podwyższonej zwartości (z przednim nawisem), wkładki rotacyjne. 
W wersji ze stabilizacją tylną dodatkowe mocowanie śrubą do 
części piszczelowej.

Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i 
podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony 
wewnątrz cement z antybiotykiem o wadze 60g. System nie 
wymagający stosowania pompy próżniowej.
Brzeszczot szybkozłączny do nasadki  piły oscylacyjnej  Synthes 
nr katalogowy 05.001.224, długość 90mm, szerokość 8-13-19-
25mm, szerokość cięcia: 1,27mm
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