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Lp. Opis produktu Ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalogowy

1

Narzędzie wielokrotnego użytku przeznaczone do zabiegów 

chirurgicznych; Wykonany z tworzywo aluminiowe, nierdzewne 

Przeznaczone do wielokrotnego procesu sterylizacji.

Parametry: 32,2 cm x 18,4 cm , 236 gramów

gumki, kolor niebieski z ostrymi haczykami o długości 5 mm.

pojedynczo pakowane  

1

 

2
Gumki, kolor niebieski z ostrymi haczykami o długości 5 mm do 

narzędzie wymienionego w poz. 1. A’ 10 szt. 
1

3

Zestaw -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnica teleskopowa RIG 

(Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do 

łączenia kotw oraz implantu  wzmacniającego  tkankę w miejscu. 

Zestaw zawiera: Implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia 

wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Wymiary: 

14 cm x 2 c
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4

System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne 

połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, 

posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka 

polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej 

strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do 

zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość 

symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza 

moczowego. System pętli na ramionach mocujących umożliwia 

dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym . - grubość 

siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um  - wymiary: 120 mm x 113 mm

6

5

System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne 

połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo 

–kolcowego dzięki kotwom.  Polipropylenowa, monofilamentowa i 

niewchłanialna siatka posiada otwory 6 mm  w części centralnej. 

Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne 

i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych.  - grubość 

siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um  - wymiary: 110 mm x 136 mm

1

6

Taśma podcewkowa niewchłanialna monofilamentowa wykonana w 

100% polipropylenu: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, 

gramatura - 62g/m2. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy, System 2 

jednorazowych igieł , z ergonomicznym uchwytem i  dwu 

płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. 

pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami 

taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -

out . 
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Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu.

Razem


