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Przedmiot zamówienia

Rozmiar

Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych z
G27 – 0,42 x 88
pryzmatem zmieniającym barwę po
wypełnieniu PMR. Pencil Point z
2
G25 – 0,53 x 88
prowadnicą
G27 – 0,42 x
3
103
4
G27 – 120
Zestaw do cewnikowania żył centralnych – trzykanałowy,
metodą Seldingera z kablem umożliwiającym identyfikację
położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w
5 zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, igła V z na stałe
zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami
zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i
wypływem krwi. 7F/20cm oraz 7F/15 cm
Zestaw do cewnikowania żył centralnych – cztweokanałowy
antybakteryjny, metodą Seldingera z kablem umożliwiającym
identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z
zastawkami w zestawie, prowadnica niklowo-tytanowa, igła V
z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym. Cewnik
6 wykonany z poliuretanu z poliheksanidem metakrylanu (z
chemicznie wbudowaną substancją czynną biguanid zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający
charakter hydrofilny). Cewnik z zastawkami
zabezpieczającymi przed wnikaniem powietrza do systemu i
wypływem krwi 8F/20cm oraz 8F/15cm.
Mocowanie do cewnika Z-0, jałowe; skladające się z
7
płaskiego pierścienia mocującego oraz foliowego opatrunku;
Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego , igła
Touchy 18G , kateter epiduralny 20G z trzema otworami
8 bocznymi i miękką końcówką SOFT, filtr przeciwbakteryjny
0,2 µm, płaski, strzykawka niskooporowa, zatrzaskowy
system mocowania filtra do skóry pacjenta
Sterylny zestaw osłony na głowicę USG z żelem. Osłona na
głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm. Żel sterylny Parker.
9
Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy.
Niebieska sterylna serweta 40 x 40 cm.
10 Łącznik typu Combifix męsko-męski
1

Nazwa handlowa,
kod, producent

Cena
jednostko
wa netto

Ilość

Jednostka Wartość netto

1500

szt.

80

szt.

80

szt.

20

szt.

200

zestaw

100

zestaw

20

szt.

10

zestaw

250

zestaw

100

szt.

Stawka
VAT [%]

Wartość brutto

11 Łącznik typu Combifix żeńsko-żeński
12 Łącznik z końcówką Luer - żeńską i Rekord - męską
13 Łącznik miedzystrzykawkowy Luer Lock
Ostrza pobierające / przyrząd do aspiracji z butelek / z
zastawką zapobiegającą ekspozycji personelu na toksyczne
lub alergiczne dla skóry substancje, uniemożliwiającą wyciek
14
płynu po odłączeniu strzykawki; posiadające zintegrowany
filtr bakteryjny 0,45 µm; posiadające zatyczkę zamykającą z
osłoną; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo
Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy,
15 kompatybilny z pompą objętościową Space B Braun
(potwierdzone instrukcją obsługi)
16

Strzykawka trzyczęściowa 50 ml, bursztynowa lub żółta,
kompatybilna z pompą strzykawkową Bbraun

Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
17 kompatybilny ze skalą wielorazowego użytku do pomiaru
OCŻ
Skala wielorazowego użytku do pomiaru OCŻ, skala od +35
18 do -15 cm H2O z wskazówką punktu zerowego ruchomą na
obie strony
Dren skalibrowany z pompą objeętościową Infusomat Space
19 B Braun do krwi przezroczysty, jałowy z filtrem przeznaczony
dla noworodków (potwierdzone instrukcją obsługi pompy)
Gaziki do dezynfekcji i odkażania produktów medycznych
• gazik nasączony 2% glukonianem chlorheksydyny w 70%
alkoholu izopropylenowym
• pakowany pojedynczo
• zwalcza bakterie i drożdze
• wymagany czas dezynfekcji dla produktów medycznych 15
20 sek.
• rozmiar gazika 42mm x 32 mm ( złozony) i 162 mm x 150
mm (rozłożony)
• przydatność do użycia 24 miesiace od daty produkcji
• opakowanie handlowe 100 szt
• opis na opakowaniu w języku polskim
Opakowanie zawiera 100szt
Koreczek z zawartością 70% izopropanolu (IPA). Pakowany
pojedynczo w sterylnychm opakowaniu. Do dezynfekcji
21
zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający
długotrwałe, ale do 7 dni zabezpieczenie zaworów igłowych.
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Filtr infuzyjny 0,2 µm zatrzymujący bakterie, endotoksyny,
cząsteczki nie zawierający DEHP i lateksu, z mozliwością
22 stosowania do 96 godzin bez utraty jakosci terapii.
Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm 10 cm; objętość
wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnienia 3,1; Zamknięcie
luer lock.
Filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia 1,2 µm w systemie allin-one zatrzymujący mikroorganizmy, w szczególności grzyby
23 i zarodniki. Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm; objętość
wypełnienia 2,4 ml. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1;
zamknięcie luer-lock. Bez zawartośći DEHP i lateksu.
Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera. Skład
zestawu: cewnik dotętniczy wykonany z FEP, automatyczny
zawór hemostatyczny zapobiegający wstecznemu
przepływowi krwi,, igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej
wyposażona w złącze luer-lock, miękkie skrzydełka
24 mocujące wykonane z PUR z 3 otworami na szew fiksujący,
prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej ze sprężystym
prostym zakończeniem, dren łączący z PUR o długości 7 cm
umożliwiający zwiększenie odległości między miejscem
wkłucia a podłączeniem, serweta do zawinięcia zestawu i
zabezpieczenia pola zabiegowego 45 x 75 cm; cewnik 20G,
80 mm; Kaniula 0,95 x 50 mm, prowadnik 25-0,025"
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