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Pakiet I – Instrumentarium Laparoskopowe
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1 Długość 150 mm SZT 2
2 Długość 120 mm SZT 2
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Optyka laparoskopowa o średnicy 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 460mm. Wielorazowa z 
możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC.
Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16 mm, blansze 
płaskie, atraumatyczne, wielofunkcyjne, drobnoząbkowane. Trzyczęściowe rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem 
do obrotu, rączka z przyłączeniem monopolarnym), składane na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów), 
bezskokowy obrót narzędzia o 360o. Rękojeść umożliwiającą zmianę chwytu narzędzia. Możliwość wymiany 
poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z 
możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 21 mm, blansze 
płaskie, atraumatyczne, z prześwitem, wielofunkcyjne, drobnoząbkowane. Trzyczęściowe rozbieralne (wkład, 
tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z przyłączeniem monopolarnym). Składane na zasadzie szybkozłącza. 
Możliwość wymiany poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. 
Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, typ 
Johann z okienkiem. Rączka z zamkiem. Składane na zasadzie szybkozłącza. Możliwość wymiany 
poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z 
możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 430 mm, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, typ 
Johann z okienkiem. Rączka z zamkiem. Składane na zasadzie szybkozłącza. Możliwość wymiany 
poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z 
możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość 430 mm, długość ramion końcówki chwytającej 35 mm, typ 
DeBakey. Rączka bez zamka. Składane na zasadzie szybkozłącza. Możliwość wymiany poszczególnych 
elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z możliwością 
sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Szczypce preparacyjne, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm, typ 
Meryland z poprzecznym wzorem ząbkowania. Trzyczęściowe rozbieralne (rączka bez zamka, wkład).  Składane 
na zasadzie szybkozłącza. Możliwość wymiany poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część chwytna) z 
narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. Obrotowe płynnie 
360o.
Nożyczki, średnica 5 mm, długość 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16 mm. Typ Mini-
Metzenbaum. Rączka bez zamka. Możliwość wymiany poszczególnych elementów (wkład, płaszcz, część 
chwytna) z narzędziami z firmy Olympus. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC.
Elektroda HF, Hak długi, średnica 5 mm, długość 400 mm. Kompatybilna z elektrogeneratorem Olympus ESG-
400. Wielorazowa z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC.
Uchwyt  do tuby ssąco-płuczącej, kanał ssący o średnicy 5 mm. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w 
temperaturze 134oC.
Tuba ssąco-płucząca, średnica 5,3 mm, długość robocza 450 mm. Otwory na końcu. Wielorazowe z możliwością 
sterylizacji w temperaturze 134oC.
Igła  Veress'a. Nierozbieralny kurek zaworu insuflacji. Wielorazowa z możliwością sterylizacji w temperaturze 
134oC.

Laparoskopowe bipolarne kleszczyki chwytające, średnica 5mm, długość 330mm, typ Johann z okienkiem. 
Długość ramion końcówki chwytającej 16,5mm. Trzyczęściowe, rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, 
rączka z przyłączeniem bipolarnym, bez zamka). Składane za zasadzie szybkozłącza (brak gwintów). 
Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. Kompatybilne z elektrogeneratorem Olympus 
ESG-400.
Szczypce preparacyjne bipolarne laparoskopowe, typ Meryland, długość ramion końcówki preparacyjnej 
14,7mm, średnica 5mm, długość 430mm. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temperaturze 134oC. 
Kompatybilne z elektrogeneratorem Olympus ESG-400. 
Imadło laparoskopowe proste do szycia średnica 5 mm, długość 430 mm. Wielorazowe z możliwością sterylizacji 
w temp. 134oC.



16 SZT 1

RAZEM:
Pakiet II – Profilatyka przeciwzakrzepowa

1 Asortyment do aparatu do profilaktyki przeciwzakrzepowej Kendall SCD Express: 

1 PARA 150

2 SZT 2

RAZEM:
Pakiet III – Elektrody

1

1 Przedłużona do konizacji, pólpętla drutowa 15x15mm, 137mm SZT 1
2 Przedłużona do konizacji, półpętla drutowa 20mm x 15mm, 137mm SZT 1

RAZEM:
Pakiet  IV – Sprzęt elektrochirurgiczny

1 SZT 3

2 SZT 40

3 SZT 1

4 SZT 2

5 SZT 1

RAZEM:
Pakiet V – Narzędzia Operacyjne

1 SZT 4

2
1 Odgięte o długości 125 mm. Delikatne. Skok ząbków 0,6 mm. SZT 5
2 Mocno odgięte o długości 155 mm 6 1/8” Skok ząbków 0,5 mm. SZT 5

Pakiet  VI – Podkład żelowy

1 SZT 2

RAZEM:
Pakiet VII -  Dreny

1 SZT 3

2 SZT 2

RAZEM:
Pakiet VIII – Uszczelki do Trokara

1 SZT 50

RAZEM:

Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych, dwuwtykowy o rozstawie 28,58mm, Długości 3,5m. Kompatybilny 
z diatermią UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd. Wielorazowy z możliwością 
sterylizacji.

Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii 
przeciwzakrzepowej, lekki, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w 
rozmiarach S, M, L. Kompatybilny z urządzeniem Kendall SCD Express.
Zestaw przewodów trójświatłowych do podłączenia aparatu Kendall SCD Express z mankietami. 2 sztuki w 
opakowaniu, pakowane oddzielnie.

Elektrody. Kompatybilne z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w 
temp. 134OC            

Przewód elektrody neutralnej. Długość 4,6m. Łącznik stykowy z systemem  monitorowania jakości przylegania 
elektrody biernej. Kompatybilny z elektrogeneratorem ESG-400Olympus.
Uchwyt elektrody czynnej dla wszystkich elektrod z trzonkiem 2,4mm. Ostrze ze stali nierdzewnej, przewód 
długości 4,6 m, złącze 3-stykowe.  Kompatybilny z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowy z 
możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134OC
Elektroda. Cienkoigłowa ze stali nierdzewnej. Długość całkowita 6,6cm, długość robocza 2,54cm, promień 
końcówki 0,51mm. Kompatybilne z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus. Wielorazowe z możliwością 
sterylizacji w temp. 134OC            
Pinceta bipolarna z izolacją, gładkie końcówki. Całkowita długość 17,8cm, końcówka robocza 1,5mm. Do 
amputacji piersi i cięć cesarskich. Kompatybilny z elektrogeneratorem ESG-400 Olympus i aparatem EMEDES-
300. Wielorazowa z możliwością sterylizacji w temp. 134OC. 
Przewód do pincety bipolarnej długość 4,5m. +/- 10cm. Do amputacji piersi i cięć cesarskich. Kompatybilny z 
elektrogeneratorem ESG-400 Olympus i aparatem EMEDES-300. Wielorazowy z możliwością sterylizacji w 
temp. 134OC.

Hak operacyjny Koher. Wymiary 60mm x 20mm, długość 230 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wielorazowy 
z możliwością sterylizacji w temp. 134OC
Kleszczyki naczyniowe Typ Halsted-Mosquito. Wielorazowe z możliwością sterylizacji w temp. 134oC.

Pozycjoner przeciwodleżynowy pod głowę o wymiarach 260x250x50xmm z podwójnym żelem. Elastyczny. 
Powłoka silikonowa łatwa do dezynfekcji.       

Zestaw drenów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, 
krótki dren do filtra CO2. Kompatybilny z insuflatorem firmy Stryker. Wielorazowy z możliwością sterylizacji w 
temperaturze 134oC.
Zestaw drenów do pompy ssąco-płuczącej. Kompatybilny z pompą firmy Stryker. Wielorazowe z możliwością 
sterylizacji w temperaturze 134oC. Kompatybilny z pompą firmy Stryker

Uszczelki do trokarów. Typ pokrywka (50/40). Kompatybilne z trokarami firmy Storz. Wielorazowe z możliwością 
sterylizacji  w temp. 134oC. 
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