
Pakiet 1 anestezjologia

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1

Rurka tracheotomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie
kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 z miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz system
ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyrażnie wskazującym na wypełnienie
mankietu, wykonana z mieszaniny sylikonu i PCW- półprzezroczysta z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu
na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podany na kołnierzu, sterylna, rozmiar 6-10. Możliwość zakresu regulacji
dla rozmiarów: nr6(70-90 mm), nr7(80-100 mm), nr8(90-110 mm), nr9(100-120 mm), nr10(110-130 mm).

szt. 20

2

Rurka intubacyjna z mankietem zwężąjącym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla
tlenku azotu, posiadająca duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie zalegającej
wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód z otworem Murphy´ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach
wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu
(płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem producenta, średnicy rurki, mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik
kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po
zaintubowaniu jak i na łączniku, skala centymetrowa podana na korpusie rurkipomagająca określić głębokość intubacji wraz z
oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, j.u. Rozmiary od 6,00 do 9,00

szt. 370

3

Zestaw do znieczulenia ZO mini. Igła TOUHY kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym metalowym mandrynem, z opcjalnie
zdejmowanymi” skrzydełkami”, cewnik z otworem końcowym  wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny 
na załamania, znaczniki długości, filtr zewnątrzoponowy , płaski 0,2 o skuteczności 96h, sterylny, strzykawka niskooporowa luer
slip 10cm, łącznik wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnikazo, zatrzaskowy system
mocowania cewnnika do skóry typu lockit z przezroczystą, sztywną częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną G16/8cm,
G18/8cm.

szt. 40

4 silikonowa tamponada do nosa posiadająca formę silikonowego cewnika z dwoma niezależnie napełnianymi mankietami j.u. 5-
4,5mm szt. 5

5
Igła Huberta zakrzywiona pod kątem 90º  do portu naczyniowego a o szlifie atraumatycznym z przedłużaczem z zaciskiem i 
skrzydełkami Igła ze stali nierdzewnej przedłużenie wykonane z polichlorku winylu PCV (zewnętrzna część) i polietyleny 
(zewnętrzna część)- zapewniająca optymalną kompatybilność materiału podczas podawania cytostatyków G 20,  G22 

szt. 120

6

Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą GRIGGSA z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką,
do identyfikacji tchawicy, prowadnicę SELDINGERA, rozszeżardło oraz rurkę tracheotomijną z wbudowanym przewodem do
odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny, samoblokujący się mandryn z
otworem na prowadnicę SELINGERA, pakowany na sztywnej tacy, umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0, 8,0,
9,0 mm

szt. 6



7

Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą GRIGGSA oparty na użyciu peanem, zawierający skalpel, kaniulę z
igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę SELDINGERA, rozszeżardło oraz rurkę tracheotomijną z wbudowanym
przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny, samoblokujący się
mandryn z otworem na prowadnicę SELINGERA, pakowany na sztywnej tacy, umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.
Rozmiary: 7,0, 8,0, 9,0 mm

szt. 6

8

Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z możliwością nakłucia osierdzi i otrzewnej), składający się z igły Veressa ograniczającej 
omyłkowego nakłucia płuca (zielony wskażnik), cewnika wykonanego z poliuretanu widocznego w rtg,  możliwość utrzymania w 
pacjencie 29 dni, w rozmiarach Ch 9, 12, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi, posiadający 
możliwość przyłączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki LL 60 ml, worek do drenożu 2l z kranikiem 
spustowym, skalpel, łącznik do systemu drenażowego, posiadający dodatkową linię do przedłużenia cewnika o dł min 50 cm 
montowaną pomiędzy układem zastawek a cewnikiem, kleszczyki zaciskowe i komplet mocowań cewnika

szt. 5

9

rurka tracheotomijna z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z czystego silikonu, z mankietem typu Aire-Cuf, zbrojona, z 
centymetrowymi znacznikami głębokości, z oznaczeniem na kołnierzu średnicy zew i wew, długości, rodzaju i średnicy mankietu, z 
obturatorem i łącznikiem 15mm, w zestawie z opaską do mocowania oraz klinem do rozłączania obwodu oddechowego, sterylna w 
rozmiarach: (śr.wew, śr.zew, długość w mm: 6,0x8,7x110, 7,0x10,0x120; 8,0x11,0x130; 9,0x12,3x140

szt. 20

Pakiet 2  zestaw do PCK i drenażu

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 Zestaw PCK do ratunkowej konikotomii  dla dorosłych j. u. jałowy, składający się z igły VERESA, rurki 6 mm z mankietem, 
skalpela, strzykawki 10 ml, opaski miekkiej, wymiennika ciepła i wilgoci typu Thermovent oraz nici chirurgicznej z igłą.

2 Zestaw PCK do ratunkowej konikotomii j.u. dla dzieci
Pakiet 3  zestawy do kontrastu TK w SOR

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

Wstrzykiwacz kontrastu w tomografii komputerowej CT Expres:

1 Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godz lub dla 20 pacjentów, składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu
zakończonego złączem Luer Lock szt. 400

2 Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w obj. od 50 ml do 500 ml. - Bottle spike szt. 1600

3 Zestaw dzienny łączący trzy żródła (2xkontrast +1xsól fizjologiczna) przeznaczone do zastosowania przez max 24 godz szt. 400

4 Jednorazowy łącznik o dł. 121 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców linii ze złączem LL szt. 6000

Pakiet 4  strzykawki II

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Strzykawka 2 ml. j.u. 3-częściowa, LL, wykonana z polipropylenu, przezroczysty cilinder, produkt bez latexu, skalowana co 1ml,
sterylna op=100szt op. 300

szt. 5



2 Strzykawka 5 ml. j.u. 3-częściowa, LL, wykonana z polipropylenu, przezroczysty cilinder, produkt bez latexu, skalowana co 1ml,
sterylna  op=100szt op. 300

3 Strzykawka 20 ml. j.u. 3-częściowa, LL, do pomp wykonana z polipropylenu, przezroczysty cilinder, produkt bez latexu, skalowana
co 1ml, sterylna  op=100szt op. 300

4
strzykawka j.u.30ml , 3-częściowa, LL, bezlateksowa, przezroczysta, znacznik skali pozwalający na dokładne dawkowanie leków,
sylikonowa powłoka pozwalająca na płynny ruch tłoka, zabezpieczenie przed przypadkowym wycofaniem tłoka, sterylizowana
tlenkiem etylenu  op=100szt

op. 1600

Pakiet 5 sprzęt stomijny

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1
Worki stomijne jednoczęściowe z filtrem, samoprzylepne z fizelinową powłoką przymocowaną na skórze po zabiegach
operacyjnych wykonanych na jelicie grubym – worki kolonostomijne, nie przepuszczające zapachu,niesterylne pojemność 150 ml,
medium 10-50 mm j u

szt. 120

2 Worki stomijne jednoczęściowe,samoprzylepne z filtrem j u,z odpływem zamykanym, po zabiegach operacyjnych wykonanych na
układzie moczowym- worki urostomijne niesterylne, śr.15mm szt. 140

3 Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn przezroczysty, samoprzylepny, łatwy w zakładaniu, sterylny,rozmiar Ch 29 szt. 70

Pakiet 6 zatyczki, łączniki

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Łącznik j u „I” do łączenia dwóch  przewodów, sterylny, o konstrukcji schodkowej, rozmiar od 4 do 19 mm szt. 2200

2 zatyczna do cewnika o budowie schodkowej szt. 2000

3 Łącznik „Y” j.u. Sterylny, polipropylenowy o budowieschodkowej służący do połączenia drenów, w rozmiarze dużym i średnik szt. 500

Pakiet 7 zestaw porodowy

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1
Zestaw porodowy j u  sterylny: zawartość minimum: 3 pary str.rękawiczek, 1 ster  podkład, 1 ster serweta, 2 ster ręczniki do rąk, 4 
ster tampony, 1 ster gruszka, kleszczyki, 2 ster klemy pępowinowe, 2 ster zapasowe zaciski, nożyczki, 1 wyściółka ster, kocyk dla 
noworodka, 1 pieluch, torba na łożysko

szt. 5

Pakiet 8 folia izotermiczna

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Folia izotermiczna w rozmiarze 160x240cm. szt. 60
Pakiet 9 rurka dooskrzelowa

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z przezroczystego PCV, silikonowana, barwne oznaczenie mankietów uszczelniających, złączka
Y, dwa kolanka podwójnie obrotowe, dwa cewniki do odsysania, całość w jednym pudełku, PRAWA F 39,40 szt. 4



2 Rurka dooskrzelowa dwukanałowa z przezroczystego PCV, silikonowana, barwne oznaczenie mankietów uszczelniających, złączka
Y, dwa kolanka podwójnie obrotowe, dwa cewniki do odsysania, całość w jednym pudełku, LEWA F 39,40 szt. 4

3 Rurka przełykowo-tchawicza typu COMBITUBE z balonem bezlateksowym w zestawie dwie barwnie oznakowane strzykawki
pierwotnie napełnione       F 41, 35 szt. 2

Pakiet 10  PEG

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1

 Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG) :
- o średnicy 20, 22 i 24 Fr,
- w wersji typu „Pull”,
- wykonany z wysokiej jakości silikonu,
- dający możliwość usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii),
- zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okragłą i w kształcie półwalca ,
-wyposażony w złącze – „Y” pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków ,
- z klamrą typu C dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu ,
- zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach,
- zestaw zawierający ponadto : obłożenie z otworem, skalpel, pętlę do przeciągania drutu przez kanał, drut do wprowadzania drenu 
PEG, prowadnik , gaziki
(10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean, gaziki z otworem 5 x 5 cm) – 4 szt., igła z mandrynem .

szt. 150

Pakiet 11 papier 2

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 papier termiczny do EKG do aparatu Edan SE-301 (80 mm) sztuki 7,75 2700

Pakiet 12 urodynamika 

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Zestaw infuzyjny do pompy wodnej do aparatu Laborie sterylny j.u. 1 op.= 25 szt op. 2
2 dren ciśnieniowy  z kranikiem sterylny j.u. 1 op. = 25 szt op. 2

3 pojemnik na mocz j.u. do przetwornika Laborie op. 2

Pakiet 13 cewniki do urodynamiki

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 Cewnik dwukanałowy do cystometrii, jednorazowy, sterylny, wykonany z PVC odległość między oczkami distal i proximal wynosi
10 mm dł. 400 mm rozmiar Fr 8 szt. 100

2 Cewnik dwukanałowy doodbytniczy z balonem lateksowym o rozmiarze : śr. 7 mm dł. 20 mm, sterylny, wykonany z PVC, rozmiar
cewnika Fr 9 dł 200 mm szt. 100

3 Kopułka przetwornika ciśnienia Medex Mx 960 wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona gumową membranę przekazującą
mierzone ciśnienie do przetwornika ciśnienia oraz 2 złącza typu luer do podłączenia drenów ciśnieniowych. Sterylna, op= 50 szt. op. 2



4 Dren ciśnieniowy z kranikiem szt. 200

Pakiet 14  elektromedycyna specjalistyczna II

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 papier do wykonania zapisu ekg do aparatu Nikon Kohden 9130 o wymiarach 210x140x215 op=10 szt op. 200

Pakiet 15 elektromedycyna D

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora ZOLL padz.II dla dorosłych szt. 25

Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora ZOLL padz.II dla dzieci szt. 5

Pakiet 16 papier 3 (pediatria)

Lp Nazwa J. m. ilość nowy 
przetarg

1 papier rejestracyjny termiczny do aparatu EKG Cardiovit FT-1 szt. 200

Pakiet 17 prowadnice do intubacji

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 Wielorazowa prowadnica do trudnych intubacji typu BOUGIE z wygiętym końcem CH 15/60 cm.CH 15/80cm, CH 10/60 cm, CH 
10/80 cm, w sztywnym futerale z możliwością sterylizacji szt. 40

Pakiet 18 drenaż jamy brzusznej

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 igłą do drenażu przezskórnego płynu z jamy brzusznej, kaniula wykanana ze stali nierdzewnej AISI304 posiada wysuwalny 
mandryn zamknięty i 2 otwory j.u. Sterylna w rozmiarach  G 14, 15, 16, 18 i długości 100mm, 120 mm szt. 20

2

Zestaw do drenażu jamy otrzewnej składającego się z worka do drenażu z zaworem spustowym, skalą pomiarową i zastwaką 
przeciwzrwrotną, o pojemnosci 2 l i 5 l, drenu o dlugości 90 cm, kraniku trójkierunkowego z oznaczeniami kierunku przepływu lu 
zastawką jednokierunkową, drenu przedłużąjącego o długości 50 cm, strzykawki trzyczęściowej 60 ml, LL, igły punkcyjnej G 16 
x45 mm z plastikowym drenem, GA16x51 mm bez drenu, sterylny, jednorazowego użytku.

szt. 20

Pakiet 19 elektroda igłowa

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1
elektroda igłowa koncentryczna. Dotykowy znacznik na uchwycie ułatwiający identyfikację kierunku ścięcia igły. Uchwyt o
ergonomicznym kształcie oznaczony kolorem. Opakowanie po 25 szt. Rozmiary: 30 x 0,35 mm (kolor fioletowy), 38 x 0,45mm
(kolor zielony), 50 x 0,45 mm (kolor żółty), 75 x 0,65 mm (kolor czerwony)

op. 8



2 Przewód o długości 1 m ze złączem DIN do podłączenia elektrod igłowych koncentrycznych op. 2

Pakiet  20 kopułka przetwornika ciśnienia 

1 jednorazowa kopułka przetwornika ciśnienia z wtyczką typu luer ,do aparatu TRITON szt. 50

Pakiet 21 blok operacyjny II

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1

zestaw do odsysania pola operacyjnego, składający się z końcówki z ergonomiczną rączką i drenu, końcówka typu Yankauer, z
otworami odbarczającymi, z kontrolą siły odsysania, dren o dł.350 cm, z obustronnymi lącznikami zapewniającymi dużą
ruchomość, z podłużnymi wzmocnieniami, sterylny, podwójnie pakowany /folia wewnętrznie, papier-folia zewnętrznie/ w
rozmiarach Ch 8-30

szt. 6000

2 Dren łączący ssak próżniowy z cewnikiem do odsysania z końcówkami typu męski-żeński, o długości 210 cm, specjalne
wzmocnienia zapewniające niezasysanie się,  podwójnie pakowany /folia, papier-folia/ szt. 800

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 Maski anestetyczne pozbawione PCV i ftalanów, transparentne, kodowane kolorystycznie w rozmiarach  3-4 5-6  czyste 
mikrobologicznie

szt. 100

Pakiet 23  wzierniki osłonki 

Lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 Wziernik uszny j.u. dla dzieci pasujący do otoskopu WelchAllyn rozmiar 2,75 mm szt.

2 Wziernik uszny j.u. dla dorosłych pasujący do otoskopu WelchAllyn rozmiar 4,25 mm szt.

3 Osłonki pomiarowe uszne j.u. pasujące do termometru Thermoscan szt. 12000

4 Osłonki pomiarowe pod język i pachę j.u. pasujące do termometru Sure Temp szt. 4000

Pakiet 24 filtr

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 uniwersalny filtr do ssaka medycznego, antybakteryjny, hydrofobowy o przepływie do 35l/min posiada króciec o 2 średnicach: 3-4 
mm, oraz 6-8 mm. szt. 130

Pakiet  25 papier Kafka

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 papier Kafka szt. 60

Pakiet 26 osłony do mankietów

Pakiet 22 maski anestetyczne 

18200



lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 osłony do mankietów wykonane z fizeliny w rozmiarze: 24 cm-32 cm zakończone gumką z jednej i z drugiej strony osłony. 
Pasujące do mankietów ABP Spacelabs model 90217A 1 opakowanie = 50 szt. op. 400

Pakiet 27 chirurgia naczyniowa 1

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 Prowadniki standardowe „J” długość 140-180cm, gładki materiał powłoki, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i 
oderwanie. szt. 100

2
Cewniki przeglądowe  typu pigtail długość 70 i 100-110 cm, gładka powierzchnia, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i 
oderwanie, dobrze widoczne pod skopią, zachowują nadaną krzywiznę. szt. 100

3 Igły angiograficzne proste bez mandrynu; ostre, z wygodnym i poręcznym uchwytem, otwór przystosowany do prowadników 0.035 
i 0.038 cala.

szt. 500

4 Kraniki wysokociśnieniowe ednodrożne, dobrze dopasowane do końcówek cewników i łączników, odporne na duże przepływy 
kontrastu, łatwe i poręczne do zamykania i otwierania. szt. 500

5 Torkery do prowadników torkery do prowadników, uniwersalne - o średnicy od 0.014 do 0.035 cala, pakowane sterylnie. szt. 500

6
Łączniki wysokociśnieniowe giętkie, szczelne i dobrze dopasowane końcówki łatwe do połączenia i rozłączenia, nie pękają przy 
dużym przepływie kontrastu. szt. 500

7
Cewniki do drenażu dróg żółciowych gładka powierzchnia, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i oderwanie, dobrze 
widoczne pod skopią, typi pigtail i/lub specjalna krzywizna do drenażu wewnętrzno-zewnętrznego – średnica 6, 7 i 8 F, długość 30-
45 cm.

szt. 10

8 Cewniki do drenaży przezskórnych i nefrostomii gładka powierzchnia, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i oderwanie, 
dobrze widoczne pod skopią, zachowują nadaną krzywiznę – typu pigtail, średnica 6, 7 i 8 F, długość 25-30 cm. szt. 10

9
Cewniki do szynowania moczowodów (double J) gładka powierzchnia, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i oderwanie, 
dobrze widoczne pod skopią, zachowują nadaną krzywiznę –  obustronnie typu pigtail, różna krzywizna pętli pęcherzowej -  
średnica 5, 6, 7 F, długość 25-30 cm

szt. 10

Pakiet 28 chirurgia naczyniowa 3

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1

Prowadniki hydrofilne gładki materiał powłoki hydrofilnej, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i oderwanie, dobrze 
widoczne pod skopią, nie blokują się w cewniku, różne kategorie sztywności prowadnik, kształt końcówki – prosta, J i z 
możliwością nadawania kształtu.

   - krótkie 150-180cm

szt. 200

2

Prowadniki hydrofilne gładki materiał powłoki hydrofilnej, odporne na załamanie, odporne na rozciąganie i oderwanie, dobrze 
widoczne pod skopią, nie blokują się w cewniku, różne kategorie sztywności prowadnik, kształt końcówki – prosta, J i z 

  możliwością nadawania kształtu.
- długie   260-300cm

szt. 30



3

Mikrocewniki obwodowe hydrofilne z prowadnikiem cewniki z powłoką hydrofilną z hydrofilnym prowadnikiem (połączone z 
prowadnikiem); odporne na załamanie, rozciąganie i oderwanie, dobrze widoczne pod skopią (znacznik na końcu cewnika) - 
swobodnie przechodzą w cewniku diagnostycznym z otworem 0.035” – średnica zewnętrzna (proksymalna / dystalna)    2.7-2.9 F, 
prowadnik minimum 0.021, długość 100-130 cm

szt. 100

4

MIKROSFERY DO CHEMOEMBOLIZACJI Zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami 
sulfonowymi; mogą być obciążane chemioterapeutykiem (irynotekanem, doksorubicyną, darubiciną i eprubiciną); ściśliwe, 
hydrofilne, nieresorobowalne, nie wywołujące reakcji zapalnej; precyzyjnie kalibrowane; wielkości mikrosfer: 100, 200, 400 um; 
pakowane w strzykawki a 20ml; w strzykawce 2ml mikrosfer oraz 4 ml soli fizjologicznej 

szt. 100

5
Coile odczepiane 0,018” Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe spirale z węwnętrznie umieszczonym hydrożelowym 
polimerem zwiększającym objętość;  odczepialne rozmiary 0,018” i 0,035”, o termoelektrycznym mechanizmie odłączania, spirale 
o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, długość prowadnika w systemie „odczepialnym” - 150 cm

szt. 30

6
Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr Zestaw do zamykania tętnic po nakłuciu od 5 – 8Fr. System biowchłanialny. 
Całkowita absorbcja w czasie 60 – 90 dni Polimerowa kotwica od światła naczynia oraz kolagen od strony przydanki połączone 
absorwolną nicią. W zestawie prowadnik 70cm

szt. 30

Pakiet 29 klipsy neurochirurgiczne

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 klipsy neurochirurgiczne tytanowe typu L (otwieraneod wewnątrz), wykonane z czystego tytanu, kompatibilne z MRI, zmniejszają 
artefakt w badaniu MR/CT
klipsy STANDARD permanentne 7-40 mm i czasowe 7-15 mm
klipsy pernamentne oczkowe 3,5 mm (d ługość 2 mm – 12 mm)
klipsy pernamentne oczkowe 5 mm (d ługość 2 mm – 13 mm)
klipsy oczkowe 5 – 12 mm
klipsy MINI permanentne i czasowe 3 – 7 mm
klipsy płaskie i tunelowe
klipsy typu booster

2 klipsownica do klipsów tytanowych typu L szt. 1
Pakiet 30 obwód oddechowy 1

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1 obwód oddechowy do respiratora Philips V 680,  dwururowy, karbowany, dla dorosłych,j.u, śr.rur 22 mm, dł.1,8 m, wykonany z 
polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem KAPNO, kolanko odłączalne od łącznika Y, mikrobiologicznie czysty. szt. 120

Pakiet 31 chirurgia naczyniowa 5

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1
Stenty samorozprężalne obwodowe 0.018 Budowa zapobiegająca powstawaniu efekty rybiej łuski. Pokryty warstwą ograniczającą 
agregację płytek krwi. 6 pozłacanych markerów nitinolowych. Rozmiary 4–7 mm oraz 30–200 mm dla tętnicy udowej 
powierzchniowej (SFA) i podkolanowej (BTK) - kompatybilne z 4F.

szt. 4

szt. 60



Pakiet 32 chirurgia naczyniowa 6

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

1
Stenty pokrywane samorozprężalne. Stenty nitinolowe, pokryte PTFE od wewnątrz, powierzchnia wewnętrzna z powłoką 
heparynową lub bez, średnica 5-12 mm, długość 25-150 mm, system wprowadzający max. 12F, dobrze cieniujące, łatwe do 
wprowadzenia przez śluzę, o dużej sile rozprężania, prosty system uwalniania, nie ulegają skróceniu przy implantacji.

szt. 4

Pakiet 33 narzędzia kompatybilne z generatorem Ligasure

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

Narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, aktywowany ręcznie lub nożnie z 
wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Ligasure 

1
 Laparoskopowe o długości 37 cm; średnica trzonu 5 mm szt. 12

2 Laparoskopowe o długości 37 cm; średnica trzonu 10 mm szt. 6

3 Do operacji otwartych o długości 20 cm; średnica trzonu 10 mm szt. 25

4

Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie 
zamykania naczyń do 7mm włącznie,  długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 
stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, 
narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Force Triad  (LigaSure Impact) 1 opakowanie=6 
sztuk

szt. 10

5

Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 
mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem 350°, z szczękami 
unilateralnymi typu Maryland. Produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Force Triad (LigaSure 
Maryland) 6 sztuk w opakowaniu

szt. 15

6

Jednorazowa nakładka z elektrodami i nożem, długość elektrod 25 mm, długość nakładki 25 cm, z przyciskami 
umożliwiającymi zdjęcie nadkładki z narzędzia, szczęki zagięte pod kątem 34 stopni umożliwiające tępe preparowanie, 
aktywacja ręczna, z przewodem, kompatybilna z generatorem LigaSure  ( 3 sztuki w opakowaniu).Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia na czas trwania umowy klemy wielorazowej wymaganej do użycia 
jednorazowej nakładki z poz 6

szt. 15

Pakiet 34 elektrody bipolarna

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu



Aquamantys Bipolar Sealer 9.5XL (23-313-1) – 20 szt., bipolarne elektrody do uzyskania hemostazy wykorzystywane do 
resekcji wątroby

1 Jałowe, jednorazowe elektrody bipolarne do zabiegów w chirurgii wątroby szt.

2 Wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej i irygację roztworem soli fizjologicznej do uszczelniania hemostatycznego i 
koagulacji tkanek miękkich i kości szt.

3
Składa się z: końcówki z dwiema elektrodami, drenu dla roztworu soli fizjologicznej zakończonego komorą kroplową z kolcem 
oraz przewód elektryczny zakończony wtyczką z trójbolcowym złączem, uchwytu z przyciskiem równoczesnej aktywacji mocy o 
częstotliwości radiowej oraz przepływu roztworu soli fizjologicznej 

szt.

4 Długość przewodu elektrycznego: 3m szt.

5 Długość przewodu dostarczającego roztwór soli fizjologicznej: 5m szt.

6 Długość elektrod z uchwytem: 27,9cm szt.

7
Uchwyt zakończony zaokrąglonymi elektrodami z portami soli fizjologicznej

szt.

Aquamantys Bipolar Sealer 6.0 (23-112-1) – 20 szt., bipolarne elektrody do uzyskania hemostazy wykorzystywane do 
chirurgii kręgosłupa

szt.

8 Jałowe, jednorazowe elektrody bipolarne do zabiegów w chirurgii wątroby szt.

9 Wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej i irygację roztworem soli fizjologicznej do uszczelniania hemostatycznego i 
koagulacji tkanek miękkich i kości szt.

10
Składa się z: końcówki z dwiema elektrodami, drenu dla roztworu soli fizjologicznej zakończonego komorą kroplową z kolcem 
oraz przewód elektryczny zakończony wtyczką z trójbolcowym złączem, uchwytu z przyciskiem równoczesnej aktywacji mocy o 
częstotliwości radiowej oraz przepływu roztworu soli fizjologicznej 

szt.

11 Długość przewodu elektrycznego: 3m szt.

12 Długość przewodu dostarczającego roztwór soli fizjologicznej: 5m szt.

13 Długość elektrod z uchwytem: 27,9cm szt.

14 Uchwyt zakończony zaokrąglonymi elektrodami z portami soli fizjologicznej szt.

Pakiet 35 igły do termoablacji

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

20

20



1
Igła do teromoablacji mikrofalowej kompatibilne z aparatem SOLERO z ceramiczną końcówką o dostępnych długościach 
14 cm, 19 cm i 29 cm umożliwiająca wykonanie ablacji o strefie 5,5 cm pojedynczego wkłucia. Igła chłodzenie 
wewnętrzne, obieg zamknięty cieczy chłodzącej

szt. 25

Pakiet 36 narzędzie do zamykania naczyń

lp Nazwa J. m. ilość do 
przetargu

Narzędzia do zamykania naczyń kompatybilne z aparatem VIO 300D i aplikator do noża wodnego

1
Instrument bipolarny jednorazowego użytku do zamykania duzych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 
5mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Pow. robocza ok. 7mm, dł. cięcia ok. 18mm, obrót szaftu 340 st., dł. 
instrumentu 20 cm, współpracujący z aparatem VIO 300D

szt. 12

2
Instrument bipolarny jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 
5mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Pow.robocza ok. 7 mm, długość cięcia ok. 18 mm, obrót szaftu 340 st., dł. 
instrumentu 35 cm, współpracujący z aparatem VIO 300D

szt. 20

3 Aplikator prosty z odsysaczem dł. 65 mm, śr. 6 mm do zabiegów „otwartych” kompatybilny z nożem wodnym ERBE JET2 szt. 8

4 Moduł pompy do ERBE JET2 szt. 8

Pakiet 37 zestawy do żywienia 

Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego przez Compat Ella. Kompatybilny z opakowaniami diet w butelkach o szerokich 
szyjkach, szklanych kapslowanych, oraz worków typu Pack, Flexibag/Dripac-Flex, SmartFlex i innymi pojemnikami gotowymi do 
zawieszenia (RTH) z systemem łaczącym EnPlus. Zawiera port do podawania leków z wejściami Enfit/LuerOral.  końcówka 
dystalna zakończona typu Enfit/EnLock pasującym do większości dostepnych zgłębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz 
lateksu. Wykonany z PCV i silikonu. Pakowany pojedynczo, sterylny 

szt. 12000


