
Pakiet nr 3 - Asortyment jednorazowego użytku załącznik nr 2
Wartość VAT Wartość Ilość szt. Dok dopuszczony

Rodzaj asortymentu szt./rok netto netto brutto w opak. Producent

1 Kranik trójdrożny 4000

2 Kaniula 0,9x25mm o 
przepływie 42ml/min 5000

3
o przepływie 67ml/min 6000

4
o przepływie 103 ml/min 2000

5
o przepływie 133 ml/min 200

6
o przepływie 236 ml/min 500

7
o przepływie 270 ml/min 100

8. 150
przepływ 49 ml/min.

9. Koreczki dwustronne męsko-żeńskie 4000
(combi) do kraników i wkłuć

10 Zamknięty bezigłowy łącznik  500
dostępu naczyniowego

11 Urządzenie dostępowe do fiolki 100
o średnicy szyjki 13 mm

Śred.ilość Cena jedn.
 L.p. do użytku szpit.

Kaniula 1,1 x 32 mm

Kaniula 1,3 x 45 mm

Kaniula 1,5 x 45 mm

Kaniula 1,8 x 45 mm

Kaniula 2,0 x 45 mm 

Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm



12 System bezigłowy składający się 50
z dwóch zaworów bezigłowych 
o długości 23 cm

13 System bezigłowy składający się 50
z trzech zaworów bezigłowych 
o długości 11,5 cm

14 Łącznik bezigłowy 200

15 Zestaw przedłużający 100
z zaworem bezigłowym
RAZEM

linii (kolorowe znaczniki: czerwony, niebieski, umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od 
zastosowania dotętniczego lub dożylnego).

zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum sześć wtopionych
na całej długości kaniuli pasków rtg.

opublikowane min.3 badania kliniczne potwierdzające ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z 
materiałem zastosowanym do produkcji zaoferowanych kaniul

Pozycja nr 1 – OPIS - Kranik trójdrożny sterylny (sterylizowane promieniami beta) pakowane pojedynczo.
Oryginalne opakowanie producenta typu blister-pack lub Tyvek. Data ważności i numer serii
na opakowaniu w języku polskim. Wyczuwalny co 45 stopni i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamkniety.
Końcówka luer-lock w kranikach fabrycznie zamontowane koreczki na każdym wejściu oraz barwne oznaczenie

obudowa z poliwęglanu, trójramienne białe pokrętło, optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia zamknięty/otwary

Pozycja nr 2-7 – OPIS – kaniula od 0,9 do 2,0 wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi
opublikowanymi badaniami klinicznymi na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi
wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył z samodomykającym się korkiem portu bocznego,
 z zastawką antyzwrotną wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz

Sterylizacja radiacyjna, opakowanie bez zawartości celulozy, zastawka antyzwrotna, 



Pozycja nr 8 - OPIS Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-
kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, 
pakowane  w TYVEK, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h) z 
wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.

Pozycja nr 9 - OPIS Koreczki dwustronne  męsko-żeńskie (combi), , kompatybilne i szczelne z zakończeniami kraników i wkłuć obwodowych, 
centralnych, tętniczych, kompatybilne z zakończeniem typu Luer i Luer-Lock strzykawki i drenu do przetoczeń, jałowe, pojedynczo pakowane , , 
pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami)  w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z 
opakowania zbiorczego  zawierającego np. 50 ,  100 lub 200szt,  w kolorze czerwonym 

Pozycja nr 10 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u 
pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą 
obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna 
materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany 
do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,04 ml , o 
wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, 
jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. 
Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań.

Pozycja nr 11 - OPIS Urządzenie dostępowe do fiolki o średnicy szyjki 13 mm, z bezigłowym zaworem SmartSite. Przystosowany do pracy  
końcówkami Luer Lock i Luer. Objętość wypełnienia zestawu 0,09 ml, długość 3,5 cm. Wytrzymały na nadciśnienie wewnątrz portu powyżej 30 
psi, na podciśnienie wewnątrz portu - 12,5 psi. Posiada przeźroczystą obudowę, umożliwiającą kontrolę wzrokową. Membrana jednorodna 
wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński płaska – 
zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania - zalecany środek dezynfekcyjny 70 % alkohol izopropylowy. Produkt nie zawiera lateksu, 
metalu, PCV i DEHP.  Żywotność min. 100 użyć. 

Pozycja nr 12 - OPIS System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości 
wewnętrznej 0,6 ml,  pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta  nie 
zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od 
strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie 
wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 
podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z 
drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, 
Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. 
Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności



Pozycja nr 12 - OPIS System bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych o długości 23 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości 
wewnętrznej 0,6 ml,  pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta  nie 
zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od 
strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie 
wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz 
podciśnienie -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z 
drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, 
Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. 
Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Pozycja nr 13 - OPIS System bezigłowy składający się z trzech zaworów bezigłowych o długości 11,5 cm, średnicy 1 mm, oraz objętości 
wewnętrznej 0,3 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta , nie 
zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenia silikonu, powierzchnia membrany od 
strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie 
wacikiem ze środkiem dezynfekującym , wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, 
sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do 
pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, 
Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia

Pozycja 14 - OPIS Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę 
split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji,. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami 
chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, min. 100 ml/min, przestrzeń martwa max. 0,1ml. Wnętrze zaworu pozbawione części 
mechanicznych i metalowych., ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, zapobiegająca 
okluzji.  Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego. Okres 
ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. 

Pozycja 15 - OPIS Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, 
chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem  o długości 10cm, z trzema  zaciskami ślizgowymi. Możliwość 
podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Mała średnica drenu tj. 
maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm.  Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części 
wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą 
materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku 
końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta  min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu 
naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty 
ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.
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