
L.p. Przedmiot zamówienia Rozmiar
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1 3,5 10 szt.

2 4,0 10 szt.

3 5,0 10 szt.

4 8,0 10 szt.

5 2,0 10 szt.

6 2,5 10 szt.

7 3,0 10 szt.

8 3,5 10 szt.

9 4,0 10 szt.

10 4,5 10 szt.

11 2,0 10 szt.

12 2,5 10 szt.

13 3,0 10 szt.

14 3,5 10 szt.

15 4,0 10 szt.

16 4,5 10 szt.

17 5,0 10 szt.

18 8F-8cm 10 szt.

19 10F-8cm 10 szt.

20 0,7 mm G 22 5 op.

21 0,8 mm G 21 5 op.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 36

Cewniki do tętnicy pępowinowej 

poliuretanowe z kranikiem

Wentylacja-rurki neonatologiczne.

Rurka bez balonu do krótkotrwałej intubacji, 

przezroczysta, z kontrastującym rtg 

paskiem, oznaczenie dł. co 0,5cm

Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do 

podawania surfaktantu lub monitorowania 

ciśnienia w drogach oddechowych, 

przezroczysta, z kontrastującym w rtg 

paskiem i 25mm końcówką dystalną 

kontrastującą w rtg, oznakowanie długości, 

co 0,5cm

Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu 

opłucnej, przezroczysty cewnik z 

kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem 

długości w centymetrach, dystalna 

końcówka z bocznym otworem, 

proksymalna końcówka z nasadką Luer 

Lock i z gryfem, metalowy trokar z 

zaostrzoną końcówką

Igły do bezpiecznego pobierania krwi żylnej 

u noworodków. Igła jednomotylkowa. 

Opakowanie zbiorcze zawiera 50 szt.igieł



22 70 szt.

23 100 szt.

24 2 szt.

25 100 szt.

Złączka VYGON ,REF 200.01 dla o/Noworodków

Zestaw do transfuzji wymiennej

Kraniki neonatologiczne: jednorazowe, sterylne, 

bezlateksowe kraniki trójdrożne Luer – Lock z wyczuwalnym 

indykatorem, znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub 

tętnicy. Jeden koniec połączeniowy kranika wykonany ze 

specjalnego antyzapiekowego materiału. Po podłączeniu z 

możliwością o 360o .Wszystkie wyjścia kranika 

zabezpieczone koreczkami.

RAZEM

Bezigłowy, zamknięty systemem do stosowania z wszelkiego 

rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawkami, kurkami, 

zatyczkami, drenami przedłużającymi, cewnikami i kaniulami. 

Posiada łatwą do dezynfekcji membranę (bez silikonu), która 

zamyka się automatycznie. Przydatność przez 7dni i 360 

użyć, samo opróżniający się 0,03ml.

-miękki rozwidlacz 2 kanałowy zakończony 2 systemami 

bezigłowymi  na  7 dni i 360 użyć 


