
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Przyłącze/adapter jednorazowgo użytku do układów

pacjenta, kompatybilne z układem Fisher&Paykel oraz

respiratorem Maquet; umożliwiający przepływ wdechowy i

wydechowy; przyłącze z możliwością regulacji konta

nachylenia adaptera do mocowania końcówek do nosa.

30 szt.

2

Silikonowe końcówki donosowe do mocowania przy

adapterze/przyłączu, kompatybilne z respiratorem Maquet,

przeznaczone dla noworodków 500 gr.-5 kg wagi ciała, min.

5 rozmiarów

80 szt.

3

Silikonowe maseczki do zamocowania przy adapterze/

przyłączu, kompatybilne z respiratorem Maquet,

przeznaczone dla noworodków 1 kg - 5 kg wagi ciała, min. 3

rozmiary

40 szt.

4

Czapeczki jednorazowego użytku z poliamidu w komplecie z

parą tasiemek do zamocowania przyłącza/ adapteru wraz z

maseczkami lub końcówkami donosowymi, kompatybilne z

respiratorem Maquet.

130 szt.

5
Dodatkowe tasiemki o długościach dostosowanych do

rozmiarów czapeczek (w op.10 szt.)
100 op.

6
Układ oddechowy jednorazowego użytku do resuscytacji

noworodków kompatybilny z  Neopuffem
10 szt.

7 Filtry przeciwbakteryjne 20 szt.

8

Plaster ochronny owalny do bezpośredniego naklejania na

noski kaniul nosowych CPAP lub innych adapterów

mosowych, zapobiegający odleżynom oraz podrażnieniom

okolic nosa. Niesterylny, wolny od BPA, LATEX, DEPH.

Długość 25 mm, szerokość 12,5 mm (op. 300 szt.)

2 op.
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9

Jednorazowa opaska do mocowania noworodkowych

czujników pulsoksymetrycznych, nieprzylepna

(beztosowania kleju) wykonana z pianki, bez lateksu,

miękkie mocowanie na rzep, w kolorze białym. Wolny od

BPA, LATEX, DEPH. Długość 125 mm, szerokość 25 mm

(op.200 szt.)

2 op.

10

Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków o niskim

przepływie do 4 litr. z pułapką wodną oraz drenem

ciśnieniowym i zestawem adapterów. Odcinek wdechowy

podgrzewany, odcinek wydechowy niepodgrzewany z

pułapką wodną. Układ wyposażony w jednorazową komorę

nawilżacza z automatycznym wprowadzeniem wody

współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR

850.kompatybilny z respiratorem Maquet

40 szt.
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