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Dot. postępowania na dostawę implantów do zespoleń kości i endoprotezo plastyki stawu 
barkowego.

                                       (Nr sprawy SPSSZ/ 29 /D/18)

Pakiet 5 – Endoprotezo plastyka barku
Kompletny zestaw do endoprotezo plastyki stawu łopatkowo-ramiennego zmożliwością 
płynnej konwersji śródoperacyjnej z systemu połowiczej endoprotezoplastyki do wersji 
całkowitej i odwróconej oraz konwersji z protezy anatomicznej do odwróconej i z odwróconej 
do anatomicznej bez wyrywania elementów z tkanek.
1A. Trzpień ramienny wykonany z tytanu, możliwość zastosowania z cementem lub bez 
cementu, w średnicach od 11mm. do 24mm. w dwóch długościach wraz z elementem 
proksymalnym w przypadku protezy urazowej w trzech różnych długościach z możliwością 
doszycia tkanek, elementem proksymalnym anatomicznym bądź elementem proksymalnym 
odwróconym ( standard, trauma lub konwersja )
1B. Panewka cementowa w 4 rozmiarach z trzema pegami lub w trzech rozmiarach z 
centralnym gwintownikiem,wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie.
1C. Panewka bezcementowa, w czterech rozmiarach płyty i centralnego pega pokryta 
hydroksyapatytem, zotworami do śrub o średnicy 6,5 mm lub o średnicy 4,5 mm; w opcji 
panewka  modularna wykonana w technologii trabecular titanium ( oddzielnie płyta i peg ) 
wraz z dostosowanym do niej instrumentarium do pobierania przeszczepów.
1D. Wkładka polietylenowa w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 
1E. Główka ramienna -  wykonana z CoCrMo lub – dla pacjentów alergicznych ze stopu 
tytanu, symetryczna o średnicach od 38 do 54 mm. z możliwością offsetowania głowy w 
ponad pięćdziesięciu pozycjach, w różnych wysokościach
1F. Miseczka ramienna/GLENOSFERA o rozmiarze 36mm. –chromokobaltowa lub dla 
pacjentów alergicznych tytanowa lub z odwróconą trybologią  40mm lub 44mm – 
polietylenowa; mocowana do panewkibezcementowej za pomocą śruby
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1G. Insert ramienny polietylenowy w trzech wysokościach dla glenosfery 36mm lub 
metalowy dla glenosfer 40mm i 44m., każdy w trzech wysokościach, wciskany dotrzpienia. 
W opcji inserty lateralizowane i przedłużenie
1H. Śruby korowe Ø 6,5 długość od 20mm do 60mm. skok co 5mm.
1I. Śruby korowe Ø 4,5 długość od 18mm do 52mm. skok co 2mm.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.
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