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opis

1

Filtr elektrostatyczny o skuteczności p/batk. 

99,9999 %, p/wirusowej 99,999 % z 

wydzielonym, celulozowym wymiennikiem 

ciepła i wilgoci o pow. 1400 cm2, poziom 

nawilż. 31 mg H20 przy VT=500 ml, 

medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń 

martwa 35 ml, opory przepływu 1,8 cm H20 

przy 60 l/min (1,0 cm H20 przy 30 l/min), Vt  

150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złączem 

prostym, sterylny z portem kapno z nadruk 

na obwodzie filtra wartościami min. i maks. 

obj. oddechowej Vt.

szt. 50

2

Filtr o wyłącznym typie filtracji 

mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem 

skutecznością klasy HEPA 13, o 

skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 

%, p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w 

kierunku Mycobacterium Tuberculosis, 

Hepatitis C i HIV,  filtr z wydzielonym 

celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci 

o powierzchni  1485 cm2, nawilżaniu nie 

mniejszym niż 31,1 mg H20 przy VT=500 

ml. Obsługujący obj. oddechowe Vt: 300-

1200 ml.

szt. 350

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

Zadanie nr 12 Rurki intubacyjne 



3

Rurka intubacyjna zbrojona z med. PVC, 

wstępnie ukształtowana, z mankietem 

niskociśnieniowym, min. 2 rozm. na korpusie 

rurki oraz dodatkowo na łączniku 15 mm i na 

baloniku kontrolnym, znacznik gł. intubacji 

w postaci jednego grubego ringu wokół 

całego obwodu rurki, z otworem Murphy, 

sterylna, cieniująca w Rtg, skalowana co 1 

cm, w rozm. od 6-9,5 co pół.

szt. 200

4

Jednorazowy ukł. oddechowy jednorurowy 

dwuświatłowy z pionową membraną o śr 22 

mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem 

kapno, z dodatkową rurą rozciągalną od 83 

cm do 300 cm i z 2 l workiem 

bezlateksowym. Wyd. ogrzania powietrza 

wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 

l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i 

wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 

l/min i długości układu 180 cm. Waga bez 

akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do 

podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 

cm, bez DEHP,  z elastycznymi złączami.

szt. 400

5

Rurka intub. z med. PCV z mankietem 

niskociśnieniowym, ze znacznikiem gł. 

intubacji w post. grubego ringu wokół całego 

obwodu rurki, min. 2 oznaczenia rozm. na 

korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 

mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia 

RTG na całej długości rurki, skalowana 

jednostronnie co 1 cm,  z  otworem  Murphy, 

niebieski balonik kontrolny, sterylna, w 

rozmiarach od 2,5 do nr 10,0 co pół.

szt. 90

6

Sondy żołądkowe w rozm CH 12-CH 22 ze 

znacznikiem Rtg pakowane w opakowanie 

typu folia-papier.

szt. 50



7

Sondy dwunastnicze  w rozm. CH 08- CH 18 

ze znacznikiem Rtg pakowany w opakowanie 

typu folia-papier.

szt. 10

8
Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem 

odcinającym typu Floswitch 20 G dł.45 mm.
szt. 50

9
Maska tlenowa do średniej koncentracji 

tlenu, z drenem-skrócona. Dla dorosłych. 
szt. 100

10

Cewnik do płukania pęcherza Foley 

trójdrożny silikonowany, 3 oczka w tym dwa 

oczka jedno nad drugim, balon 30-50 ml, 

dług. Ok 40 cm CH18 - CH24. Jałowy, opak 

podwójne wewn. folia, zewn papier/ folia. 

szt. 5

11

Cewniki do odsysania górnych dróg 

oddechowych z koncówką ściętą pod kątem 

prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, 

z otworem centralnym i dwoma 

naprzeciwległymi otworami bocznymi o 

łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu 

centralnego. Barwne i numeryczne 

oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, 

rozmiar od CH 12 do CH 20, długość 

cewnika 60 cm.

szt. 600

12

Cewniki do odsysania górnych dróg 

oddechowych z koncówką ściętą pod kątem 

prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, 

zotworem centralnym i dwoma 

naprzeciwległymi otworami bocznymio 

łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu 

centralnego. Barwne i numeryczne 

oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, 

rozmiar  CH 06.

szt. 10



13

Maska krtaniowa jednorazowego użytku z 

mankietem powietrznym,  z dodatkowym 

wbudowanym kanałem gastrycznym 

umożliwiającym wprowadzenie sondy do 

żołądka we wszystkich rozmiarach maski, 

rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr 

dla roz. 3; 4 i 5, o wyprofilowanej 

anatomicznie 90 stopni krzywiźnie rurki 

oddechowej, z wbudowaną  blokadą zgryzu, 

z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę 

wskaźnika położenia, ułatwiającym 

wprowadzenie maski oraz ułatwiającym jej 

zamocowanie po założeniu, w rozmiarach (1 -

5) i zakresach wagowych: < 5kg; 5-10kg; 10-

20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70 kg; 70-

100kg.

szt. 120

14
Rurki ustno - gardłowe, sterylne rozm. od 1- 

4.
szt. 200

15

Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz 

drenem tlenowym 210 cm dla dorosłych. 

Nebulizator do podawania leku, z 

antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na 

skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, 

ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-

360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z 

podziałką co 1 ml, średnia średnica 

nebulizowanych czastek  (MMAD)  2,7 µm 

potwierdzona w katalogach producenta, 

czysty biologicznie.

szt. 850

16 Zestaw do OCŻ. szt. 20



17

Maska aerozolowa z nebulizatorem oraz 

drenem tlenowym 210 cm dla dzieci. 

Nebulizator do podawania leku, z 

antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na 

skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, 

ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-

360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z 

podziałką co 1 ml, średnia średnica 

nebulizowanych czastek  (MMAD)  2,7 µm 

potwierdzona w katalogach producenta, 

czysty biologicznie.

szt. 480

18
Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 

0,4 (27G) x 90 mm.
szt. 100

19
Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 

0,45 (26G) x 90 mm
szt. 450

20
Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 

0,5 (25G) x 110 do120 mm
szt. 50

21
Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 

0,5 (25G) x 90 mm
szt. 450

22
Igły do znieczulania podpajęczynówkowego 

0,7 (22G) x 90 mm
szt. 600

23

Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek 

intubacyjnych, z możliwością 

ukształtowania, metalowa, pokryta 

przezroczystym PVC, z miękką końcówką 

pozbawioną rdzenia metalowego. W 

rozmiarach: 12 o długości 37 cm i średnicy 

3,94 mm, 14 o długości 37 cm i średnicy 

4,60 mm. Pakowane po 20 szt.

szt. 100

24 Gilotyna do leków szt. 20

RAZEM

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.




