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3 Preparat do usuwania przylepca

4 Pierścień uszczelniający

5 Puder

Pakiet 3

1

Pakiet 4

1

Pakiet 5

1

Pakiet  6

1

2

3

Pakiet 7

1

2

3

4 Termometr elektroniczny

5 Mankiet ciśnieniowy dziecięcy

6 Mankiet ciśnieniowy dwu końcówkowy

7 Mankiet ciśnieniowy jedno końcówkowy

8 Gruszki z  zaworkami do aparatów do mierzenia ciśnienia
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Materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS 
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Pakiet  12

1 Worki foliowe hermetyczne zamknięcie/zamek. Rozmiar A5.

2 Worki foliowe hermetyczne zamknięcie/zamek. Rozmiar A3.

Cewnik do ciągłej hemodiafiltracji :11,5 Fr ,długość 20 cm, wysokoprzepływowy  /powyżej 
400ml/min/, dwuświatłowy, bez otworów bocznych. Powłoka antybakteryjna  z dodatkiem 
bizmutu ,nie uwalniająca czynników aktywnych  ,nie oddziałująca z błonami komórkowymi 
lub białkami.

Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 
32 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath )

Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 
28 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath )

Jednoczęściowy sprzęt stomijny otwarty, zapinany na rzep. Płytka wykonana z elastycznego 
przylepca, dopasowujaca sie do kształtu ciała, zapewniająca bezpieczne przyleganie. 
Powinna posiadać filtr, który zabezpiecza p/balonowaniem worka. Sprzęt dostępny w wersji 
przezroczystej i pokrytej materiałem oraz w różnych rozmiarach.

Pasta uszczelniająco-gojąca

Filtr bakteryjny do przepływu gazów kompatybilny z układem oddechowym do respiratora 
SLE

Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy we krwi do aparatu Glucose  201

Komora nawilżacza sterylna do grzałki  Grundler Humicare 200

Czujnik temperatury centralnej  do inkubatora  otwartego  Drager Baby theam 8010

Czujnik temperatury obwodowej do inkubatora  otwartego  Drager Baby theam 8010

Jednorazowy pokrowiec na materac do lampy Neo Bluecozy 1 op = 50 szt
Układ oddechowy jednorazowego użytku do pracy z modułem reanimacyjnym, opcją w 
inkubatorze Rssuscitare Radiant Warmer

Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dorosłych. Zakres pomiarowy: 0 – 300 mmHg. 
Metalowa obudowa. Czytelna tarcza o śr. 50-70mm. Zegar ( manometr) zintegrowany z 
pompką i zaworem. Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych.

Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny  Wyświetlacz : cyfrowy, ciekłokrystaliczny. 
Metoda pomiarowa : oscylometryczna. Zakres pomiarowy : ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 
40-180 uderzeń/min. Pamięć: min.30 pomiary z datą i godziną. Dokładność : ciśnienie +/-3 
mmHg, tętno +/- 5%.Pompowanie : automatyczne. Wypuszczanie powietrza : automatyczne 
przez sterowany zawór spustowy. polska instrukcja obsługi, gwarancja min. 36 miesięcy    

Automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy  Wyświetlacz : cyfrowy, ciekłokrystaliczny. 
Metoda pomiarowa : oscylometryczna. Zakres pomiarowy : ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 
40-180 uderzeń/min. Pamięć: min.30 pomiary . Dokładność : ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 
5%.Pompowanie : automatycznem , przy pomocy pompki elektrycznej. Wypuszczanie 
powietrza : automatyczne przez sterowany zawór spustowy. polska instrukcja obsługi, 
gwarancja min. 36 miesięcy    

Stetoskop dwustronna obrotowa głowica, wykonana z aluminium lub chromowanego 
mosiądzu. Wyposażony w jedną membranę o śr. 48 mm. Aluminiowa lira ze sprężyną 
umieszczoną na zewnątrz.

Opaska uciskowa staza automatyczna, wyposażona w specjalny zaczep umożliwiający 
regulację oraz blokowanie opaski.

Elektroda neutralna, Jednorazowa, przystosowana do pracy w trybie monopolarnym. 
Kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym  EMED.

Naboje z tlenkiem etylenu do sterylizacji masa gazu – 100 gramów (minimalna masa brutto 
– 112 gramów) 100% tlenek etylenu do sterylizatora gazu 3M  STERI-VAC 5XL

Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk do lampy do fototerapii  neoBLUE cozy 
NATUS 

Filtr oddechowy dla noworodków Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny,  
elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów  nie mniejszej niż 
99,99%, zakres objętości oddechowych ograniczony do  zakresu 30 – 100ml, z portem 
kapno, opór przepływu nie wyższy niż  0,6cmH20 przy 5l/min, masa filtra nie wyższa niż 8g . 
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