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L.P. Nazwa
Cena netto Wartość netto % VAT Wartość brutto

Nr katalogowy 

Pakiet 1 CPV 33141220-8

1 24G/d³ 0,7x19 mm (żółty)   szt

2 22G/d³.0,9x25 mm (niebieski) szt

3 20G/d³. 1,1x32 mm lub 1,1x33mm (różowy) szt

4 18G/d³.1,3x32mm  lub 1,3x33mm (zielony) szt

5 18G/d³.1,3x45mm lub 1,3x51mm (zielony) 100 szt

6 16G/d³.1,8x45mm lub 1,7x50mm (szary) 50 szt

7 14G/d³. 2,0x45mm lub 2,2x50mm lub 2,1x51mm (pomarańczowy) 150 szt

8 szt

RAZEM:

Pakiet 2 CPV 33141220-8

1 600 szt

RAZEM:

1 szt

RAZEM:

Pakiet 4 CPV 33141320-9

1 szt 0,22

RAZEM:

Pakiet 5  CPV 33141642-2

1 szt

2 szt

RAZEM:

 na potrzeby  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. „

Szacunkowa 
ilość

J.m.
Wartość netto

Razem w Pakiecie
Wartość brutto

Razem w Pakiecie
Nazwa 

asortymentu 

Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do 
iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, kompatybilna ze sprzętem typu luer i luer 
lock, wykonana z  poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające 
zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed 
wypływem krwi w momencie wkłucia; bez zawartości ftalanów, bez dodatkowego bocznego 
otworu na końcu cewnika kaniuli; na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, 
rozmiar oraz przepływ. Posiada automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły 
stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem. W 
rozmiarach :

3 000

9 000

12 000

5 000

Kaniula do długotrwałych wlewań dożylnych bez dostępu do iniekcji , bez stałej poprzeczki 
umieszczonej prostopadle do „skrzydełek” j. uż.  24 G 0,7 x 19 mm, 13 ml/min

5 500

Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do 
iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, kompatybilna ze sprzętem typu luer i luer 
lock, wykonana z  poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające 
zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed 
wypływem krwi w momencie wkłucia; bez zawartości ftalanów, bez dodatkowego bocznego 
otworu na końcu cewnika kaniuli; na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, 
rozmiar oraz przepływ. Posiada automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły 
stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem. 
W rozmiarze 26G 0,62 x 19 mm 17ml/min (fioletowy)

Pakiet 3 CPV 33141220-8

Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków bez  dodatkowego  portu do 
iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, kompatybilna ze sprzętem typu luer i luer 
lock, wykonana z  poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające 
zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed 
wypływem krwi w momencie wkłucia; bez zawartości ftalanów, bez dodatkowego bocznego 
otworu na końcu cewnika kaniuli; na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, 
rozmiar oraz przepływ. Posiada automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły 
stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem. 
W rozmiarze 24 G 0,7 przepływ 22  mm/1 min (żółty )

2 000

Igła domięśniowa jednorazowego użytku.  Igła pokryta cienką warstwą silikonu. Wykonana z 
nierdzewnej stali chromowo-niklowej. 
Rozmiar ø 0,8 x 80mm, 21G zielona. 

2 500

Koreczki Luer Lock do kaniul , sterylny, j. uż,, trzpień schowany, niepirogenny, 
nietoksyczny . Opakowanie jednostkowe – 1 szt, zapakowane w blister papierowo-foliowy

50 000

Sterylny uniwersalny koreczek j. uż. z końcówkami: męską i żeńską. Zakręcany służący do 
zabezpieczenia wenflonu lub strzykawki Luer

12 000



Pakiet  6  CPV  33141320-9

1 Igła kątowa do vascuportu bez linii infuzyjną rozmiar 22 G x 20  mm 20 szt

2 Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 20 mm 20 szt

3 Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 17 mm 20 szt

4 40 szt

5 20 szt

1 200 szt

2 300 szt

Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar  20 G x 25 mm

Port z komora tytanową o wysokości 12,5mm (+/-0,7mm)  w kształcie Delty ułatwiający 
umieszczenie w kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu 
szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 800-810mm z oznakowaniem długości co 1 cm z 
opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, 
rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę 
do przepłukiwania portu x 2, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do 
przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami.

Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, 
powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór 
centralny, sterylny CH 4 dł. 350Mm

Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, 
powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór 
centralny, sterylny CH 6 dł. 350mm



3 600 szt

4 szt

5 5 szt

6 5 szt

7 5 szt

8 5 szt

9 5 szt

10 15 szt

11 50 szt

12 10 szt

13 300 szt

14 50 szt

15 20 szt

16 Sonda jw.  nr 6 20 szt

17 Sonda jw. nr 8 20 szt

18 10 szt

19 5F 10 szt

20 6F 10 szt

21 7F 10

RAZEM:

Pakiet 8 CPV  33141000-0

1 Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F 15 szt

2 30 szt

RAZEM:

Pakiet 9 CPV  33141000-0

1 2 szt

RAZEM:

 Pakiet 10 CPV 33141000-0

1 1 szt

Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, 
powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór 
centralny, sterylny CH 8 dł. 350mm

Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, 
powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór 
centralny, sterylny CH10 dł. 350mm

1 000

Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 10F

Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 12F

Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 14F

Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 16F

Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 18F

Dren do dwubutlowego zestawu drenażu opłucnowego

Folia operacyjna wykonana z poliestru, rozciągliwa, oddychająca, grubość folii 0,025 mm, 
całkowity wymiar folii 60 x 45 cm; rozmiar powierzchni lepnej- 50x45 cm

Folia operacyjna wykonana z polietylenu, elastyczna, półprzepuszczalna, grubość folii 0,05 
mm, całkowity wymiar folii 60 x 35 cm; rozmiar powierzchni lepnej- 35x35 cm

Dren do odsysania pola operacyjnego z otworem kontrolującym siłę ssania, końcówka 
zakrzywiona, wyjmowana z drenu.o śr wewn. ok.5,6 mm, dl 200 cm, śr zewn. 8,0 mm, 
końcówka zakończona otworem centralnym i małymi otworkami na końcu końcówki ssącej, 
sterylna, j.uż. Pakowany podówjnie w worek foliowy i opakowanie typu folia-papier. Typu 
Yankauer.

Zestaw do lewatyw j. uz.  

Sonda  do cewnikowania pęcherza moczowego dł . 18 cm dla noworodka nr 4

Katater pediatryczny cieniujący  do żyły pępowinowej  z podziałką i koncówką Luer -Lock dł 
40 cm: 4F

Prowadnica z końcówką typu coude do trudnej intubacji, długość 50cm

Zestaw elektrod do przezskórnej czasowej stymulacji serca kompatybilny 
 z defibrylatorem BeneHeart D6 

Zestaw do drenażu opłucnej,
Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej ze strzykawką i workiem na wydzieliny
SKŁAD ZESTAWU:  
- skalowalny worek 1700 ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym,
- dren na elastycznej prowadnicy,
- strzykawka luer-lock 20 ml,
- skalpel nr 10,
- opakowanie szwów nr 0 (3,5, długość 1 m),
- sterylna serweta,
- opakowanie z paskiem na ramię.



2 4 szt

3 2 szt

RAZEM:

Pakiet 11 CPV 33141000-0

1 2 szt

2 4 szt

RAZEM:

Pakiet 12  CPV 33141000-0

1 szt 35

RAZEM:

PAKIET 13  CPV 33141000-0

1 5 op

Zestaw do konikotomii dla dorosłych. Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. 
Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w 
momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy 
użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.

Zestaw do konikotomii dla dzieci Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. 
Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w 
momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy 
użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.

Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 15 mm 
(15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie 
zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do 
magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze 
sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i 
opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, 
jałowym opakowaniu.

Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 45 mm 
(15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie 
zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do 
magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze 
sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i 
opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, 
jałowym opakowaniu.

Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z nastawną głębokością wkłucia.
Bezpieczna I prosta w użyciu igła do pobierania szpiku z mostka I talerza biodrowego. 
Z uchwytem typu “twist-lock”, z ostrą kaniulą i mandrynem, w uchwycie umieszczone złącze 
typu “luer”. Ogranicznik głębokości wkłucia z mołżiwością ustawienia głębokości wkłucia. 
Pakowane pojedynczo. Rozm. 15 GA (1,8 mm) x max 68mm

Elektrody jednorazowe - system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG 
do defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dorosłych. (1op=2 szt



2 2 op

RAZEM:

Pakiet 14 CPV 33172000-6

1 szt

2 100 szt

3 15 szt

4 Dzierżawa pompy kompatybilnej z drenami z pkt. 1 i 2 (opłata roczna) 2 szt

RAZEM:

Elektrody jednorazowe - system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG 
do defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dzieci. (1op=2 szt)

Dren do pompy objętościowej Infusomat Space Line Standard 1 500

Dren do pompy objętościowej Infusomat Space do leków światłowrażliwych

Dren do pompy objętościowej Infusomat Space do podawania krwi

Pakiet 15  CPV 33100000-1



1 800 szt

2 100 szt

3 200 szt

4 80 szt

5 800 szt

6 400 szt

7 40 szt

RAZEM:

Pakiet 16 CPV 33140000-3

1 240 op

RAZEM:

Pakiet 43  CPV 33100000-1
Pakiet 17 CPV 33141641-5 Sondy

1 5 szt

RAZEM:

1 15 szt

2 15 szt

RAZEM:

Pakiet 19 CPV 33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji

Przyrząd do transferu leku z filtrem bakteryjnym 0,45 μm  oraz zastawką zapobiegającą 
wyciekaniu leku po odwróceniu fiolki, który umożliwi wielokrotne pobieranie leku przy 
zachowaniu aseptyki, z końcówką łatwą do odkażenia w kolorze zielonym 

Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, niepirogenny, nietoksyczny, bez 
ftalanów, Luer-Lock, do leków światłoczułych, ( 20 kropli =^1 ml ± 0,1 ml )

Aparaty grawitacyjny do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, niepirogenny, nietoksyczny, 
bez ftalanów, Luer-Lock, z filtrem 15 µm, ( 20 kropli =^1 ml ± 0,1 ml )

Łącznik strzykawka-strzykawka Luer-Louk

Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z 
możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem 
wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez 
zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock. Koniec drenu 
zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, 
wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System 
drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z 
personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test 
potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system 
w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do 
otoczenia.

Zestaw drenów bursztynowych do leków światłowrażliwych (nie zawierających PCV i 
DEHP) do podaży  leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do 
przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym 
metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez 
konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo 
korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków -  oraz 
dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - 
do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego 
materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. 
Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający 
przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do 
oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią 
zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych 
zanieczyszczeń do otoczenia. 

Zestaw drenów przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży  leków 
cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość 
podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do 
przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 
zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia 
krótkich drenów do przygotowania leków -  oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie 
dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna 
komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony 
w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr 
hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas 
jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty  test potwierdzający, że linie do 
przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i 
zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. 

Kapturki jednorazowego użytku do termometru Braun Thermoscan PRO 6000 (1op=20szt)

Sonda Sengstakena z balonem sterylna wykonana z mieszaniny silikonu i latexu rozmiar 
CH 16, CH18, CH20, CH21. Zamawiający dokona wyboru rozmiaru każdorazowo przy 
zamówieniu.

Pakiet 18  CPV 33141200-2 Cewniki

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 )



1 900 op

RAZEM:

Pakiet 20 CPV 33140000-3

1 30 szt

RAZEM:

Pakiet  21 CPV 33140000-3

1 200 szt

2 200 szt

RAZEM:

Pakiet  22   CPV  33141000-0

1 1

2 2 op

RAZEM:

1 2 szt

2 5 szt

3 2 szt

Aparaty do infuzji, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z 
zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część 
komory elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15µm filtr płynu 
zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na 
zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do 
podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm 
zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed 
wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, 
zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, 
integralna zastawka bezigłowa

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

Zestaw jednorazowego noworodkowego trójnika obwodowego z łącznikiem i maską o 
rozmiarze 1 do resuscytacji, do zastosowania w połączeniu z cieplarkami Panda iRes

Jednorazowy zbiornik układu ssącego z filtrem hydrofobowym o pojemności 800 ml 
kompatybilny z układem ssącym cieplarkami Panda iResi

Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej 
jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, 
wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, z dozownikiem ściennym ( 1 kpl = 500 szt 
miarek )

kpl

Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej 
jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, 
wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, z dozo, opakowanie uzupełniające pasujące do 
dozownika z poz. 1 (Op = 1000 sztuk) 

Pakiet 23   CPV 38423100-7  CPV 38412000-6

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    



4 Termometr elektroniczny 10 szt

5 Mankiet ciśnieniowy dziecięcy 2 szt

6 Mankiet ciśnieniowy dwu końcówkowy Rozmiar 22cm – 42cm 20 szt

7 Mankiet ciśnieniowy dwu końcówkowy Rozmiar 31cm – 48cm 10 szt

8 Mankiet ciśnieniowy jedno końcówkowy Rozmiar 22cm – 42cm 20 szt

9 Mankiet ciśnieniowy jedno końcówkowy Rozmiar 31cm – 48cm 10 szt

10 Gruszki z  zaworkami do aparatów do mierzenia ciśnienia 15 szt



11 10 szt

12 30 szt

13 10 rolka

RAZEM:

Pakiet  24   CPV 33141200-2  CPV 33157110-9

1 szt

2 Cewnik do podawania tlenu przez nos pediatryczny 100 szt

3 100 szt

4 szt

5 szt

6 100 szt

7 600 szt

RAZEM:

Pakiet 25  CPV 33157110-9

1 700 szt

RAZEM:

Pakiet 26 CPV 33140000-3

1 200 szt

RAZEM:

PAKIET  27 CPV 33169400-6 Pojemniki chirurgiczne

1
objętość 200 ml 120 szt

objętość 400-500 ml 10 szt

RAZEM:

PAKIET  28 CPV 33141000-0

1 Pasta do elektrod EC2 20 szt

RAZEM:

1 40 op

RAZEM:

1 Próbówka sterylna 4 ml (12x75mm) bez podziałki, okrągłodenne z korkiem 1 op=1000szt 3 op

2 6 op

RAZEM:

PAKIET  31 CPV 33140000-3 Materiały medyczne

1 szt

RAZEM:

PAKIET  32 CPV 39224320-7

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.

Staza gumowa, bezlateksowa, uciskowa, j.uż., rozciągliwa, opakowanie umożliwiające 
wygodne dzielenie perforowanych opasek, stazy na rolce, 1 rolka = 100 sztuk

Cewniki do podawania tlenu przez nos, j. uż. sterylny, dł. 2,00 m – 3,0 m (końcówki miękkie)
2 000

Cewnik do podawaniu tlenu przez nos dla noworodka  i wcześniaków, o dł. ok. 186 cm, 
cienki, miękki, zakończony pętlą, na pętli obejma umożliwiająca dopasowanie do główki 
dziecka. Część nosowa z miękkiego silikonu, nie powodująca urazów w części nosowej 2 
tubusy długości 6 mm w odstępie 5 mm wchodzące do przedsionka nosa, końcówka 
zakładana na reduktor  tlenowy średnica 10 mm, sterylny, pakowany pojedynczo, widoczna 
data ważności na opakowaniu

Cewnik do tlenu długość 2,0m – 3 m  j. uż 1 500

Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o dł. minimum 2,20m, j. uż  
 W rozmiarach M, L, XL, XXL

2 000

Maski do podawania tlenu dla dzieci z drenem o dł. minimum 2,10m, j. uż. w rozmiarach od 
XS do L

Nebulizator j.u. + maska tlenowa rozmiar M, L, XL, XXL z ustnikiem, z drenem o dł. 
minimum 2,10m dla dorosłych

Zestaw do nebulizacji pneumatycznej umożliwiający generację cząstek aerozolu mniejszych 
niż 4 ml (MMAP), składające się z nebulizatora z tworzywa sztucznego, przewodu 
połączeniowego oraz ustnika kątowego .Wszystkie elementy j.uż.

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

Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce
 z wypychaczem, do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu:

PAKIET  29 CPV 33140000-3

Końcówka przejściowa z ENFit na Luer-Lock do podłączenia do dojścia umożliwiającego 
podawanie leków I płukanie zgłębnika w zestawie do podawania żywienia dojelitowego 
(1op= 15 szt) 

PAKIET 30 CPV 33141640-8

Próbówka sterylna 5 ml (12x86mm) z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne z 
korkiem 1 op=1000szt

Osłonki na głowicę USG śr. 28 mm. Osłonki na głowice usg transrectalne / endorectalne:
- ścianka osłonki o 40% cieńsza od wielu innych - znakomicie lepszy obraz.
- średnica 28mm.
- długość 21,5cm.
- bezpudrowe
- pakowane pojedynczo.
Osłonki wykonane są z naturalnego lateksu, elektronicznie testowane. 

3 000



1 Filtry z gąbki do aparatu aespire do pochłaniacza CO2. 1 op=40 szt 3 op

RAZEM:

PAKIET  33 CPV  30197641-1

1 Papier do drukarki autoklawu STATIM 5000 termoczuły szer. 57 cm dł. 15 mm 15 szt

2 Filtr do autoklawu STATIM 5000 przeciwbakteryjny 6 szt

3 Filtr do autoklawu STATIM 5000 powietrzny 6 szt

RAZEM:

PAKIET  34 CPV 33191110-9 Autoklawy

1 18 op

2 20 op

3 Filtry do pompy OFP 1 firmy Olympus (1 op=10szt) 11 op

RAZEM:

Pakiet 35 CPV 35125100-7

1 50 szt

RAZEM:

Pakiet 36 

1 50 szt

2 Zestaw płucząco – ssący do aparatu EnCor Enspire 48 szt

3 Kanister do aparatu EnCor Enspire 48 szt

RAZEM:

Pakiet 37  CPV 33140000-3 

1 Higieniczne nakładki sedesowe celulozowe rozpuszczalne, do podajnika (1 op=100szt) 30 op

RAZEM:

Pakiet 38   CPV  33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe

1 3 op

RAZEM:

Pakiet 39  CPV  33190000-8

1 Aparat do pompy objętościowej GW800 200 szt

Jednorazowe zawory ssące do bronchoskopii 1 op=20szt, typu Maj 209, do bronchoskopu  
BS1 C1810 (1 op=20szt)

Jadnorazowe zawory biopsyjne do bronchokopii 1 op=20szt, typu Maj 210, do 
bronchoskopu  BS1 C1810 (1 op=20szt)

Czujnik czołowy jednorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych kompatybilny z 
kardiomonitorem BeneView T8 i kardiomonitorem Nellcor 560 PURITAN 

Igła do biopsji mammotomicznej piersi o rozmiarze 10G kompatybilna z aparatem EnCor 
Enspire 

Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. 
Znacznik umołziwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych 
(znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny 
nuklearnej). Znacznik do nieizotypowego systemu detekcji węzłów chłonnych 
wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, 
sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem częstek 
superparamagnetycznego tlenku żelaza, dostarczany w jednorazowych I aseptycznych 
fiolkach. Znacznik generujący zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne. Znacznik poza 
sygnałem magnetycznym wybariwający na czarno-brązowo węzły chłonne. Znacznik 
sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Iia zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach 
medycznych. Znacznik przystosowany do przechowywania w temepraturze pokojowej. Do 
stosowania z urządzeniem Sentimag SZ014-131.



RAZEM:

Pakiet 40   CPV  33190000-8

1 Czujnik tlenu kompatybilny z respiratorem Ventilogic 20 szt

2 Filtr pyłu drobnego do respiratora Ventilogic 100 szt

3 110 szt

RAZEM:

Pakiet 41   CPV  33194110-0

1 Zestaw do nebulizacji wielorazowego użytku dren + ustnik 400 szt

2 Zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dren + ustnik 600 szt

Pakiet 42   CPV  33141323-0

1 Folia NRC 50 szt

RAZEM:

Pakiet 43  CPV 33171100-0

1 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym Nr 7,5 150 szt

2 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym Nr 8,0 75 szt

3 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym Nr 9,0 75 szt

4 Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielokrotnego użytku 20 szt

RAZEM:

Pakiet 44   CPV  33157110-9 Maski tlenowe

1 50 szt

2 50 szt

RAZEM:

Pakiet 45 CPV 35125100-7

1 20 szt

RAZEM:

Pakiet 46   CPV  33190000-8

1 Aparat do pompy objętościowej GW800 200 szt

RAZEM:

Układ rur dla dorosłych z jednym wężem z zaworem pacjenta kompatybilny z respiratorem 
Ventilogic

Maska tlenowa z dyszą Ventriego, sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego 
PCV, z regulowaną blaszką na nos oraz gumkla mocującą, dren o długości 210cm, 
zakończony uniwersalnymi łącznikami, przekrój gwiazdkowy. W zestawie 2 dysze:1 - 
umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40%, 50%), 2 - umożliwia ustawienie 
niskich stężeń (24%, 28%, 30%). Rozmiar M

Maska tlenowa z dyszą Ventriego, sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego 
PCV, z regulowaną blaszką na nos oraz gumkla mocującą, dren o długości 210cm, 
zakończony uniwersalnymi łącznikami, przekrój gwiazdkowy. W zestawie 2 dysze:1 - 
umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40%, 50%), 2 - umożliwia ustawienie 
niskich stężeń (24%, 28%, 30%). Rozmiar L

Czujnik czołowy jednorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych kompatybilny z 
kardiomonitorem Datex Ohmeda  


	-Jednorazówka

