
                 Pakiet nr 3  - materiały sterylne załącznik nr 2

Wartość VAT Wartość Ilość szt. Producent
Rodzaj asortymentu  sztuk/rok netto netto brutto w opak.

1.

Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 200

2. Rurka intubacyjna  z mankietem

Rozmiary 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 600

3. Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem

Rozmiary 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 40

4. Rurka intubacyjna bez mankietu

Rozmiary 2; 2,5; 3 30

5.

z podwójnym obrotowym kolankiem sterylny 1200

Śred.ilość Cena jedn.
L.p.

Rurka intubacyjna do przedłuzonej intubacji z mankietem 
niskociśnieniowym o potwierdzonej badaniami klinicznymi obnizonej 
przenikliwości dla podtlenku azotu, z otworem Murphyego o 
wygładzonych wszystkich krawedziach wewnatrztchawicznych z 
całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balkonik 
kontrolny wskazujacy na stan wypełnienia mankietu (płaski przed 
wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta średnicy rurki oraz 
rodzaju mankietu dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki 
w miejscu widocznym po zaintubowanie jak i na łączniku znacznik 
RTG na całej długości tworzywo termoplastyczne.

Łącznik do rurek „martwa przestrzeń” rozciągliwy w zakresie 11-19 
cm



6. Prowadnica do rurek

Intubacyjnych-jednorazowa, rozmiary CH 6,10,14 20

7. Rurka tracheostomijna z mankietem 7,5; 8; 8,5; 9 40

8.

Rozmiary 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 60

9.

Rozmiary 7; 8; 9; 10 30

10. Stabilizator do rurek tracheostomijnych 100

11. 30

12. 400
13. 600
14. 400

15. 50

Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z 
miękkim cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz 
systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu 
Soft Seal z balkonikiem kontrolnym wyraźnie wskazujacym na  
wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadajacy 
oznaczenia  rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu 
wykonana z termoplastycznego PCW posiadająca elastyczny 
przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki oraz 
samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera 
umożliwiający założenie bądź wymianę rurki.

Rurka tracheostomijna z regulowanym połozeniem kołnierza

Podkładka pod rurkę tracheostomijną z pianki poliuretanowej, 
paroprzepuszczalnej rozmiar 9x9

Rurka ustno-gardłowa (8cm)
Rurka ustno-gardłowa (9cm) 
Rurka ustno-gardłowa (10 cm)

Maski anestetyczne bez PVC,latexu i ftalanów,                                  
 wykonana z TPE (termoplastyczne elastomery)  i PP,                       
    elastyczny, dobrze przylegający mankiet otwarty w kolorze 
identyfikującym rozmiar maski, rozmiar na korposie maski,                
    do jednego pacjenta, czysta mikrobiologicznie.                               
      Rozmiary 1, 2, 3, 4, 5, 6.



16. 50

17 10

18 500

Razem:

Przetarg dotyczy okresu jednorocznego.

Maska anestetyczna z pompowanym mankietem, z zaworem, 
jednorazowego użytku, bez latexu i ftalanów,                                     
   do jednego pacjenta, pierścień kodowany kolorystycznie, 
mikrobiologicznie czysta.                                                                     
                Rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z medycznego, 
nietoksycznego  PVC. Rozmiar kodowany kolorystycznie. Rozmiary 
1, 1,5,  2,  2,5,  3, 4, 5.

Wkłady workowe jednorazowe do ssaków,  kompatybilne do 
posiadanych zbiorników Vac Sax, z trwale dołączoną pokrywą, 
uszczelniane automatycznie po włączeniu do ssania, z filtrem 
antybakteryjno - hydrofobowym, bez dodatkowych otworów w 
pokrywie poza króćcem ssania i pacjenta, o udowodnionych 
właściwościach bakteriobójczych                                                        
                                                                                                 
Pojemności: 2L
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