
Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia 

IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO STAWU KOLANOWEGO, ZESTAW DO 

SZYCIA ŁĄKOTKI ALL INSIDE 

 

L.p. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 

1. 2. 3. 4. 

   1. Opis kompletu 

Mocowanie udowe:  

a)podłużna płytka metalowa trwale, bezwęzłowo związana z pętlą plecioną o 

wysokiej wytrzymałości na zerwanie (Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający 

zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce oraz płytka wydłużona o ok. 5mm, 

stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową) implant na giętkim podajniku służącym 

do kontroli prowadzenia i osadzenia implantu, usuwalny, jednorazowy  . 

b)podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4 mm trwale, bezwęzłowo związana z 

podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością 

regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od 

strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 

białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania 

przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nić służąca do 

przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na 

zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w 

kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał 

piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o około 5 mm stanowiąca 

nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. 

Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa i bioabsorbowalna o 

średnicach od 7 do 12 mm, i długościach 20-35 mm – pełna opcja rozmiarów 

długości i średnic dla każdego rodzaju śruby 

Ilości: 

Mocowanie udowe z pętla lub bez – 50 szt  

Śruba biowchłanialna – 50 szt 

Śruba tytanowa  - 5 szt 

 

szt 

 

50 

2. Zestaw do szycia łąkotki all inside 

Zestaw do szycia łąkotki all inside, z dwoma implantami, umożliwiającymi 

przeszywanie zarówno jedną jak i dwoma rękoma. Zestaw umożliwiający zagięcie 

prowadnicy do 45stopni przy zachowaniu możliwości wystrzelenia implantów, 

sterylny. 

szt. 10 

 



Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium (bez 

dodatkowych opłat  ze strony Zamawiającego). 

Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres 

trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany 
powyżej. 

 
 

   

 


