
PAKIET nr 7

L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m. Ilość
Cena jedn. 

Netto Wartość netto
VAT 

% Wartość brutto Producent Nr katalog.
1 Wzierniki ginekologiczne sterylne S Szt. 500
2 Wzierniki ginekologiczne sterylne M Szt. 1 600
3 Szpatułki drewniane a’ 100szt. Op. 150
4 Pałeczki do wymazów – sterylne Szt. 20
5 Rozcinacz  klamer do pępowinowych Szt. 10
6 Zaciskacze do pępowiny Szt. 1 300
7 Identyfikator dla noworodków Szt. 2 600
8 Identyfikator dla dorosłych Szt. 18 000

9
Maszynki do golenia pacjentów posiadające 
minimum 2 ostrza

Szt. 3 000

10 Kieliszki do leków plastikowe Szt. 3 000

11
Worki kolostomijne nr 2, 3, 4 jednoczęściowe 
samoklejące

rozm. 25 
mm, 38 
mm, 50 

mm

Szt. 150

12 Osłonki na głowicę dopochwową Szt. 2 000

13
Osłonki na głowicę do laparoskopii, sterylna 
osłona na przewody o dł. 200 cm

Szt. 1 300

14

Golarka medyczna ze specjalnie 
ukształtowaną rączką umieszczoną tuż nad 
ostrzem, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 
w kształcie grzebienia.

Szt. 500

15 Szyny aluminiowe do unieruchomienia palców
2 cm x 50 

cm
Szt. 180

16
Staza automatyczna z rozłączalnym 
mechanizmem zwalniającym

Szt. 30

17 Kaczki sanitarne Szt. 50
18 Baseny sanitarne Szt. 30

19
Worek do dobowej zbiórki moczu z zastawką 
antyrefluksyjną i kranikiem spustowym 
(niesterylny)

2000 ml. Szt. 14 000



20

Worek do wielodobowej zbiórki moczu z 
zastawką antyrefluksyjną, kranikiem 
spustowym, bezigłowym portem do pobierania 
próbek utrzymywany do 7 dni – sterylny

2 000 
ml.

Szt. 200

21
Woreczki do pobierania moczu dla dziewcząt 
i chłopców (próbki moczu)

Szt. 50

22
Maska do podawania tlenu z regulowaną 
koncentracją tlenu, gumką oraz drenażu, dla 
dorosłych z drenem

Szt. 1 000

23 Sonda Sengstaken
Ch 

16,18,21
Szt. 3

24

Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, 
a'100szt CH 10, 10A, 11, 15, 20, 22, 23, 24 - 
numer ostrza i nazwa producenta 
wygrawerowana na ostrzu, na folii nadruk  
ostrza w skali 1-1 

Op. 220

25 Penseta jednorazowa z zatrzaskiem 140 mm. Szt. 50
26 Miski nerkowate średnie szt. 20
27 Pojemniki na mocz niesterylny 120 ml szt. 12 000
28 Pojemniki na mocz sterylne 120 ml Szt. 4 000
29 Pojemniki na kał szt. 1 000
30 Pojemniki dla chorego z dzióbkiem, pojniki szt. 10
31 Okulary ochronne dla dorosłych szt. 10

32

Okularki ochronne do fototerapii dla 
noworodków w rozmiarze S i L, wykonane z 
miękkiego    materiału,    posiadające    
hydrożelowe,    hipoalergiczne fiksatory, 
uniemożliwiające zsunięcie się okularów oraz 
dodatkowo pas mocujący dopinany za pomocą 
rzepów o dł. 35 cm

szt. 100

34 Utrwalacz cytologiczny 125 ml szt. 10
35 Łączniki do drenów typu "Y" 4x4x4 szt. 10
36 Łączniki do drenów typu "Y" 7x7x7 szt. 10

37
Kapilary ( MC 0024) do gazometrii do 
aparatu typ. RAPID LAB

op. 12



38
Szczoteczka do szorowania rąk 300 krotna 
sterylizacja

szt. 90

39 Ustniki do nebulizatora Sidestream kątowe Szt. 100

40
Szkiełka podstawowe z matowym polem do 
opisu

op. 50

41
Zaworki ssące do bronchofiberoskopu May 
207

Szt. 40

42
Zaworki biopsyjne do bronchofiberoskopu 
May 210

Szt. 400

43
Pojemnik na plwociny sterylny o poj. Ok.. 75-
120 ml

Szt. 4 000

44
Probówka z korkiem sterylna poj. 10 ml. 
Okrągłodenna

Szt. 3 000

45 Nebulizator do podawania leków Sdestream Szt. 170

46

Sterylne szczoteczki umożliwiające 
jednoczesne pobieranie komórek 
gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz 
komórek nabłonka płaskiego z szyjki i sfery 
transformacji. Wykonana z polietylenu z 
charakterystycznym układem "włosków" o 
odpowiednim kształcie (półokrągłe w 
przekroju), właściwej giętkości, zaokrąglone, 
bez ostrych wypustek. posiadający certyfikat 
CE oraz deklarację zgodności. Produkt typu: 
"Cervekx Brusha" pakowane pojedynczo

Szt. 500

47
Termometr elektroniczny z wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym, wodoodpornym, z 
możliwością dezynfekcji przez zanurzenie

Szt. 20

48
Worek silikonowy oddechowy, przeźroczysty, 
wielorazowego użytku, do sterylizacji w 
autoklawie, poj. 2-2,5 litra

Szt. 2

49
Aparat mechaniczny do mierzenia ciśnienia 
(gruszka, mankiet, manometr, słuchawki)

Szt. 20



50

Ciśnieniomierz zegarowy z mankietem na 
rzepy dla dorosłych,  model zintegrowany, 
gruszka (nie zawierająca lateksu) połączona z 
manometrem, liniowa skala z zakresem 0-300 
mmHg, gradacją co 2mm o średnicy 64 mm, 
aneroid testowany  do 600 mmHg, brak 
konieczności zerowania wskazówki, do 
wyboru 4 kolory: szary, niebieski, żółty i 
zielony, praktyczny zawór spustowy w postaci 
przycisku (obsługa dla osób prawo- i 
leworęcznych), maksymalny błąd pomiaru +/- 
3mmHg, pakowany w winylowe etui.

Szt. 5

51 Słuchawki lekarskie do mierzenia ciśnienia Szt. 5

52
Zestaw do pobierania wydzielin z drzewa 
oskrzelowego pojemność 25 ml końcówka 
schodkowa pasujące do wszystkich cewników

Szt. 100

53
Zestaw do pobierania wydzielin z drzewa 
oskrzelowego pojemność 40 ml końcówka 
schodkowa pasujące do wszystkich cewników

Szt. 100

54

Termometr wielofunkcyjny na podczerwień, 
zakres pomiarowy od 0 do 100°C, czas 
pomiaru  1-2 s, dokładność pomiaru +/-0,2°C( 
w zakresie 32-42°C), wskaźnik 
ciekłokrystaliczny z gradacją co 0,1°C, alarm 
dźwiękowy sygnalizujący zakończenie 
pomiaru, wyłączenie termometru i błąd 
pomiaru, pamięć min. 12-tu ostatnich 
pomiarów, automatyczny wyłącznik, zasilanie 
bateryjne (żywotność baterii min. 1000 
pomiarów), waga łącznie z baterią do 53 
gramów, wskaźnik zużycia baterii.

Szt. 10

55
Cewnik do podawania tlenu , opakowanie 
folia - papier dł. min 200 cm

Szt. 4000



56
Dren tlenowy opakowanie folia- papier dł. 
min 200 xm

Szt. 450

57
Elastyczna przeźroczysta folia do naświetlania 
noworodków kompatybilna z urządzeniem 
typu Bilibed

Szt. 4

58
Świetlówka dająca niebieskie światło do 
naświetlania noworodków kompatybilna z 
urządzeniem typu Bilibeg

Szt. 4

59

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

120 ml Szt. 350

60

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

250 ml Szt. 350

61

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

520 ml Szt. 200

62

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

1200ml Szt. 200

63

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

3400ml Szt. 150

64

Pojemnik do transportu maeriału 
chirurgicznego, wykonany z tworzywa 
sztucznego, wieczko zakręcane lub wciskane. 
Etykietka do opisania materiału

5600ml Szt. 100

65

Igła do znieczuleń splotów nerwowych w 
pełni izolowana, połączona na stałe z kablem 
elektrycznym i drenem do infuzji, rozmiar  
21G/100mm

Szt. 70
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