Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
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G R U P A IA – kołnierze, szyny
Nazwa artykułu

Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 210 mm ze
skrzydełkami
Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 80 mm ze
skrzydełkami
Kołnierz ortopedyczny stabilizujący dla dorosłych:
- 1– częściowy
- regulacja wysokości,
- miękki brzeg,
- wyposażony w dodatkowe podparcie stabilizujące
brodę
- wykonany z pianki poliuretanowej
- przenikalny dla promieni RTG, CT
Kołnierz ortopedyczny miękki dla dorosłych
wykonany z pianki poliuretanowej powleczonej
bawełnianą dzianiną ortopedyczną. Zapinany jest przy
pomocy taśmy (rzep).
Szyna typu Kramer powleczona miękkim tworzywem
nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin,
zmywalnych środkami dezynfekcyjnymi:
ok.1500 x 150 mm
ok. 900 x 120 mm
ok. 800 x 120 mm
ok. 500 x 70 mm
ok. 1000 x 100 mm
Szyna Brauna – wykonana z pianki poliuretanowej
odpowiednio wyprofilowana zapobiegająca elewacją
tkaniny, pokrowiec nieprzemakalny, wymiary:
80x30x19,5cm
Chusta trójkątna, bawełniana, temblak do
tymczasowego unieruchamiania kończyn górnych
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G R U P A IIA - odzież ochronna
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Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa
sztucznego, wykonane z jednego odlewu, wolne od
klejenia, czy innego rodzaju łączenia poszczególnych
elementów, posiadające otwory wentylacyjnego po
bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną
powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz
śródstopia, zapewniające bezpieczeństwo
użytkowania dzięki płaskiej podeszwie i podniesionej
części tylnej w celu zabezpieczenia stopy przed
wysuwaniem się, łatwa identyfikacja rozmiaru
zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego
pięcie, antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej
podeszwie, antystatyczne, nadające się do mycia i
dezynfekcji w temperaturze maksymalnej 85º, kolor
zielony i granatowy. Wymagane załączniki świadectwo certyfikacji CE, próbka obuwia,
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J.m

Ilość

Pojemnik na lek – nebulizator wykonany z pliwęglanu,
trzyczęściowy (część górna, dolna, głowica) z
ustnikiem do podawania leku w postaci aerozolu oraz
drenem L - min. 100cm, z możliwością sterylizowania
o
metodą parową w temp 121 C

szt

40

Maska silikonowa w trzech rozmiarach dla dzieci w
wieku od 0 do 1roku; od 1 do 3 lat; od 3 do 4 lat ,
kompatybilna z pojemnikiem na lek-nebulizatorem, z
możliwością sterylizowania metodą parową w temp.
o
121 C

szt

30

G R U P A IIIA - nebulizatory
Nazwa artykułu
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G R U P A IVA - doposażenie Atlas System
Nazwa artykułu
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Elektroda do opracowania chrząstki stawowej,
niskotemperaturowa, ze wskaźnikiem temperatury na
roboczym końcu elektrody, zmieniającym kolor przy
o
o
przekręceniu 50 C, wyprofilowana pod kątem 15 ,
kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System

szt

3

Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich
o
stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 ,
kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System
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G R U P A VA - doposażenie aparatów do znieczulania
Titus i Fabius
Nazwa artykułu

J.m

Ilość

1

Czujnik przepływu kompatybilny z aparatami do
znieczulania Titus i Fabius

szt

3

2

Czujnik tlenu kompatybilny z aparatami do
znieczulania Titus i Fabius, termin ważności co
najmniej rok

szt

3

Pułapki wodne kompatybilne z aparatami do
znieczulania Fabius

szt

36

szt

48

4

Wapno sodowane z indykatorem barwowym w
pochłaniaczu jednorazowego użytku podłączanym do
aparatów do znieczulenia typu Fabius za
pośrednictwem adaptera, gwarantującego szybkie i
łatwe podłączenie, poj 1,2L

op

8

5

Wapno z indykatorem kolorowym, wydajność
min.27%, wskaźnik zużycia-kolor,granulki w kształcie
półkul(2-4mm),b.niska zawartość pyłu,temp.przech.od
-10°C do +35°C a' 5 l

3
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Jednorazowa pętla do zakładania na szypułę polipa;
średnica pętli 20 – 40 mm, kanał roboczy endoskopu
2,8 mm, długość robocza 2300 mm.

szt

15
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