
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1
Ostrze pobierające z zastawką silikonową typu Spike z

Clirlinkiem
5000 szt

2

Zestaw do przetoczeń bez odpowietrznika z komorą

kroplową o pojemności 20 ml z filtrem 15 µm wykonane z

PCV wolnego od DEHP (ftalanów)

50 szt

3
Przyrząd do przygotowania monodawki leku kompatybilny z

workiem Viaflo
50 szt.

4

Przyrząd do transfuzji leków cytostatycznych z fiolki,

wyposażony w odpowietrznik z filtrem hydrofobowym

0,2μm, wyposażony w zastawkę aktywowaną strzykawką

LuerLock, o płaskiej powierzchni do dezynfekcji, długość

przyrządu 6,3cm,produkt bezlateksowy i bez PVC. 

500 szt.

5

Łącznik bezigłowy z obojętnym przemieszczaniem płynu na

pojedynczej przedłużce o łącznej długości 19,3cm i

objętości wypełnienia 0,79ml. Łącznik niespojony z linią

przedłużającą. Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock

przesuwany kołnierz. Przedłużka zaopatrzona w zacisk

ślizgowy. Wyrób zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200

aktywacji. Bez zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu.

Odporny na lipidy. Łącznik Onelink wyposażony w

podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę

przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. 

1000 szt.
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6

Linia przedłużająca potrójna o standardowej objętości

wypełniania z neutralnymi łącznikami bezigłowymi, o łącznej

długości 22,3cm i objętości wypełnienia 1,8ml. Łączniki

niespojone z linią przedłużającą. Na adapterze ze złączem

mękim Luer-Lock przesuwany kołnierz. Przedłużki

zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób zdatny do użytku

przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez zawartości PVC,

DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy. Łącznik Onelink

z obojętnym przemieszczaniem płynu, wyposażony w

podwójną zastawkę zapewniającą dodatkową ochronę

przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi.

1000 szt.

7

Linia przedłużająca typu Y z neutralnymi łącznikami

bezigłowymi Onelink, o łącznej długości 22,3cm i objętości

wypełnienia 1,4ml. Łączniki niespojone z linią przedłużającą. 

Na adapterze ze złączem mękim Luer-Lock przesuwany

kołnierz. Przedłużki zaopatrzone w zaciski ślizgowe. Wyrób

zdatny do użytku przez 7 dni lub do 200 aktywacji. Bez

zawartości PVC, DEHP, metalu i lateksu. Odporny na lipidy.

Łącznik Onelink z obojętnym przemieszczaniem płynu,

wyposażony w podwójną zastawkę zapewniającą

dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami

mikrobiologicznymi.

1000 szt.
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