Dodatek nr 2 do SIWZ SPZOZ JU 2 / 2019 asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. Stwierdzenia pakowana
pojedynczo – oznacza jedna sztuka w opakowaniu. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
33194120-3 artykuły do infuzji
G R U P A 24 – linie do dializ
Lp
Nazwa artykułu

1

Linie krwi do hemodializy do ap. sztucznej nerki typu
Fresenius 4008S, 4008H oraz Gambro AK 96,
- linia żylna z jeziorkiem 21-23mm, z kompletem
zacisków (na każdym odprowadzeniu) filtrem,
- linia tętnicza z jeziorkiem 25-27mm, filtrem, igłą i
workiem , z kompletem zacisków (na każdym
odprowadzeniu)
- końcówki linii zabezpieczone zatyczkami lub
workiem odpływowym ,sterylizowane parą wodną lub
promieniami gamma, pakowane pojedynczo lub w
kompletach
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G R U P A 33 – kołnierze, szyny
Nazwa artykułu

Szyny aluminiowe palcowe z gąbką 120 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
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7

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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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 – 20min

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 – 20min

szt

30

G R U P A 36 - nebulizatory
Nazwa artykułu
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G R U P A 38 - 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 Fabius, termin ważności co najmniej rok

szt

4

3

Pułapki wodne kompatybilne z aparatami do
znieczulania Fabius

szt

48

Wapno sodowane z indykatorem barwowym w
pochłaniaczu jednorazowego użytku podłączanym do

szt

40

4

Cena jedn.
netto

%n
VAT

Cena jedn
brutto

aparatów do znieczulenia typu Fabius za
pośrednictwem adaptera, gwarantującego szybkie i
łatwe podłączenie, poj 1,2L

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
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