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1

Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z pojedynczym 

przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do 

bezpiecznego pobierania krwi w systemie zamkniętym. Linia tętnicza, 

o łącznej długości od przetwornika do pacjenta 180cm + 15cm, 

oznaczona kolorem czerwonym, ze zintegrowaną strzykawką o 

pojemności 5ml do odciągania krwi i portem antybakteryjną powłoką z 

jonami srebra bezigłowym do poboru próbek.  Strzykawka 

zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez 

zatrzaskowe skrzydełka. Konstrukcja tłoka zapewnia dokładne 

płukanie strzykawki i zapobiega pozostawaniu krwi w strzykawce. 

Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogennego i 

nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, 

szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h poprzez pociągnięcie za 

wypustek. Biureta zabezpieczona filtrem. Częstotliwość własna 

przetwornika >200, kompletnej linii >45. Przetwornik wstepnie, 

fabrycznie wykalibrowany ze zdejmowanym koreczkiem do 

odpowietrzenia linii. Bezpinowe, zatrzaskowe połączenie 

przetwornika z kablem interfejsowym zabezpieczone wodoszczelnym, 

przezroczystym kołnierzem. W zestawie wymienne koreczki.  Linie 

infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia 

linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo; szt. 2

2

Linia do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, pojedyncza, z 

przetwornikiem i podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału 

apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h 

przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. 

Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona 

filtrem. Długość linii ciśnieniowych 150 cm + 15 cm; dwa kraniki 

trójdrożne na linię. Linie kodowane kolorami w celu łatwej 

identyfikacji. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem 

interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem 

zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; 

Wymienne koreczki. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany 

pojedyńczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami 

papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Kompatybilny z 

posiadanymi przez użytkownika kablami szt. 160

3

Zestaw z cewnikiem Swana-Ganza do pomiaru rzutu serca metodą 

termodylucji; w skład zestawu wchodzi: cewnik typu Swana-Ganza 5-

światłowy w rozmiarze 7,5Fr/110cm wyposażony w balonik na końcu 

cewnika z komorą testowania szczelności, z osłonką na cewnik 

umożliwiającą swobodne manewrowanie i późniejsze 

przemieszczenie; z wbudowanym czujnikiem temperatury ; ze 

znacznikiem głębokości cewnika co 10 cm; strzykawka do 

napełniania. Zestaw umieszczony na sztywnej tacy. Okres ważności 

nie krótszy niż 24 miesiące od momentu produkcji. szt. 2

4

Introduktor do zakładania cewnika Swana Ganza, kompatybilny 

rozmiarowo z cewnikiem 7,5F, wyposażony w mocowanie do nasadki 

oraz osłonkę do wprowadzania cewnika. szt. 2

5 Adapter połączeniowy do kabli IBP pojedynczy szt. 1

6 Czujnik do temperatury, injektatu (CO) kompatybilny Edwords/Baxter 
szt. 2

-  zł             X -  zł             

Do przewtorników w pozycji 1 i 2 Zamawiający wymaga dostarczenia okablowanie zgodnego z posiadanym  monitorowaniem firmy  Drager. 2. Na czas umowy Zamawiający wymaga nieodpłatnego 

użyczenia 10 sztuk przewodów elektrycznych - bezpinowych łączących przetwornik z monitorem Drager wraz z 5 szt podwójnych adapterów do dwóch lini monitorujących, oraz 8 sztuk systemów 

mocujących płytki, 20 podwójnych płytek do mocowania przetwornika.


