Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy
DLA CELÓW KALKULACYJNYCH DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE JEDNOSTKI MIARY 100SZT ZAZNACZAJĄC TEN FAKT W TABELI. DOTYCZY WSZYSTKICH GRUP
L.p.

1

G R U P A 1a – strzykawki
Nazwa artykułu

Strzykawka Żaneta J.U. 100 ml

J.m

Ilość

szt

3300

WARTOŚĆ RAZEM Netto...........................................
L.p.
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G R U P A 2a – rurki intubacyjne, prowadnice, filtry
Nazwa artykułu

Rurka intubacyjna, wykonana z medycznego PCV lub
silikonowana bez mankietu niskociśnieniowym z
łącznikiem zgodnym z ISO
od - nr 2 do 3 ze
skokiem co 0,5 rozmiaru , sterylna pakowana
pojedynczo
Rurka intubacyjna, wykonana z medycznego PCV lub
silikonowana z mankietem niskociśnieniowym z
łącznikiem zgodnym z ISO od - nr 3 do 10 ze
skokiem co 0,5 rozmiaru, sterylna pakowana
pojedynczo
Rurka intubacyjna, zbrojona, wykonana z medycznego
PCV lub silikonowana z mankietem niskociśnieniowym,
z łącznikiem zgodnym z ISO, od nr 3,5 do 10,0 ze
skokiem co 0,5 rozmiaru, sterylna, pakowana
pojedynczo
Rurka ustno gardłowa w pięciu rozmiarach: L- 4-5cm
L - 6-7cm, L - 8-9cm, L - 10-11cm, L - 12cm-13cm,
sterylna pakowana pojedynczo
Filtr bakteryjno wirusowy do rurki intubacyjnej z
wymianą ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 3034 mg H20/L, skuteczności filtracji bakterii min.
99,9998% i wirusów min. 99,999% sterylny pakowany
pojedynczo
Filtr do tracheostomijnej dla pacjenta odłączonego od
respiratora na własnym oddechu, z możliwością
podłączenia tlenu, z zastawką umożliwiającą
odsysanie o skuteczności nawilżania 28-30 mg
H20/500ml, utrata wilgotności 8,0-11 mg H20/500ml
,sterylny pakowany pojedynczo

Cena jedn.
netto

%
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Cena jedn.
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
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Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
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Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

WARTOŚĆ RAZEM Brutto......................................
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Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i
wilgoci o skuteczności nawilżania 30-34 mg H20/L,
skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,9999% ,
sterylny pakowany pojedynczo
Pasek do mocowania rurki tracheostomijnej z
regulowanym zapięciem dla dorosłych
Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami
niskociśnieniowymi i uchwytem, wykonana z
medycznego PCV lub silikonowana od - nr 6 do 10
sterylna pakowana pojedynczo
Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym
i uchwytem o regulowanym położeniem, wykonana z
medycznego PCV lub silikonowana, od nr 7 do 10,
sterylna pakowana pojedynczo

,,

1600

,,

400

szt

„

WARTOŚĆ RAZEM Netto...........................................
L.p.

1.

2.

3.

G R U P A 3a – rękawice ortopedyczne
Nazwa artykułu

Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, z lateksu
(zawartość protein nie więcej niż 50μg/g), bezpudrowe,
sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, z
równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane
parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni,
zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. W kolorze nie
powodującym refleksu przy dodatkowym oświetleniu.
Elastyczne, odporne na rozciąganie i uszkodzenia
mechaniczne. w 100% testowane elektronicznie na
szczelność. Grubość rękawicy na palcu 0,17 +/0,01mm, minimalna dł.: 280mm. AQL ≤1,0. Pakowane
po 25 par. Rozmiary: 6 – 9 co 0,5 rozm.
Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne , sterylne,
bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z
rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w
komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (brązowa i
żółta), zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy
ASTMF 1671. Rozmiary: 6 – 9 co 0,5 rozm.
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe,
obustronnie polimeryzowane, poziom protein
lateksowych ≤30 μg/g, o anatomicznym kształcie,
mankiet rolowany, mikroteksturowane, o wartości

100

35

WARTOŚĆ RAZEM Brutto......................................

J.m

Ilość
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100

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena jedn
brutto

Wartość netto
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Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

finałowego uwalniania AQL 1,0, zgodnie z normą EN
455-1.2.3,4 posiadające badania jednostki
akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne
na przenikanie związków chemicznych oraz leków
cytostatycznych wg PN EN 374, w rozmiarach: 6 – 9 co
0,5 rozm.
WARTOŚĆ RAZEM Netto...........................................
Lp
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G R U P A 4a - sterylizacja testy
Nazwa artykułu

J.m

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................
Ilość

Nietoksyczny wskaźnik emulacyjny do kontroli
skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach
ustalonych 134st.C / 7min i 121st. C / 20min,
odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane
szt
2000
potwierdzenie klasy przez niezależną organizację
notyfikowaną, na każdym wskaźniku nadrukowany kolor
referencyjny przebarwienia
Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli
skuteczności sterylizacji parą wodną w temp. procesu
st
oraz z określeniem warunków zabicia w temp. 121 C i
134st C o czasie ikubacji 48 godzin zawierający spory
B. stearothermophilus nazwa podana na każdej fiolce
szt
500
testu, zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający
nadkażaniu, na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik
chemiczny jednoznacznie zmieniajacy kolor po
poddaniu testu sterylizacji. a' 100-120szt
Wieloparametrowy wskaźnik paskowy nietoksyczny,
laminowany do sterylizacji parą wodną z
nadrukowanym chemicznym wskaźnikiem
potwierdzającym osiągnięcie warunków sterylizacji
pas 20000
wewnątrz pakietu. Zastosowanie we wszystkich
rodzajach autoklawów i odpowiadający klasie 4.
20000x2szt
Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów
samoprzylepna wzmocniona do sterylizacji parowej
szer. 18-20mm a'50-60mb. Nieodklejająca się od
mb 2000
pakietu podczas procesu sterylizacji. Wymagane
dołączenie charakterystyki wytrzymałościowej.
Taśma do sterylizacji parowej, samoprzylepna z
mb
5000
możliwością pisania na niej, wytrzymała bez wskaźnika

Cena jedn
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%
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sterlizacji szer. 18-20mm a'50-60mb
Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych
substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu BowieDick'a o parametrach 134°C – 3,5min, kontrolujący
penetrację i jakość pary, symulacja ładunku
porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż
12cm x 12cm wykazujący obecność powietrza, gazów
niekondensujacych, zbyt dużą wilgotność,
przegrzewanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia –
jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą
ISO11140-4. Wymagane dołączenie dokumentu
potwierdzającego zgodność z ISO11140 wydanego
przez niezależną organizację notyfikowaną. Na
odwrocie arkusza testowego nadrukowane pole do
wpisania informacji ewidencyjnych
Proszek do usuwania przebarwień na narzędziach i w
komorze autoklawu. Opakowanie 90g.
Preparat czyszczący do dokładnego usuwania
pozostałości po taśmach i substancjach klejących,
gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowoeugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty
terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek
pomarańczy i olej natłuszczający, Opakowanie 500 ml
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.
Etykieta do kontenera ze wskaźnikiem klasy A,
samoprzylepna, pasująca do kontenerów Aesculap,
wkładana z boku
Zintegrowany wskaźnik klasy 5 z przesuwalną
substancja wskaźnikową do sterylizacji parowej
WARTOŚĆ RAZEM Netto.......................................
G R U P A 5a – maski krtaniowe, obwody oddechowe
Nazwa artykułu

szt

750

op

2

op

2

szt

5000

szt

2000

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................
Jm

Ilości

szt

50

Lp
1

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rozmiar od 1
do 6, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych
krawędzi mankiet, koniuszek mankietu posiadający
zabezpieczenie przed podwijaniem się podczas
o
zakładania, rurka maski wygięta pod kątem 70 ,
informacje dotyczace rozmiaru , wagi pacjenta, objętości
wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn.
brutto

Wartość
netto

Wartość brutto

Nazwa producenta
wielkość opakowania
handlowego

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

kontrolnym, znacznik prawidłowego usytuowania maski,
sterylna pakowana pojedynczo
2

Obwód oddechowy jednorazowego użytku do
respiratorów i aparatów do znieczulania, materiał: PE
(polietylen), rury karbowane dł. 160 cm o średnicy 22mm
, złącza 22mmF, trzecia rura (gałąź) dł. 80cm, trójnik Y z
2 portami, kolanko 90º z portem luer-lock,, złączka
prosta 22mmM-22mmM. Zalecany czas stosowania: do
7 dni (do 168 godzin), sterylny pakowany pojedynczo
WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

szt

50

WARTOŚĆ RAZEM Brutto........................................

G R U P A 6a - nebulizatory
L.p.

1

2

Nazwa artykułu

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 metodą
o
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. 121
o
C

szt

30

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................
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WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

G R U P A 7a - doposażenie Atlas System
L.p.

1

Nazwa artykułu

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

J.m

Ilość

szt

3

Cena jedn.
netto

%n
VAT

Cena jedn
brutto

Elektroda do usuwania modyfikacji tkanek miękkich
o
stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 ,
kompatybilna z urządzeniem do koblacji Atlas System

2

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

,,

3

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

G R U P A 8a - 33600000-6 /33651100-9 Produkty
farmaceutyczne;Środki antybakteryjne do użytku
ogólnoustrojowego
J.m
L.p.

Ilość

Cena jedn
netto

%
VAT

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe

Ciprofloxacin 200 mg/100ml roztwór do wstrzyknięć
1 dożylnych
fl
Ceftazidime proszek do przyg.roztw.do wstrz.doż.i
dom.infuzji 1,0g , zarejestrowany do stosowania u dzieci,
równoważny w zakresie wskazań rejestracyjnych ,
2 rozpuszczalności z np. Biotum
fiol
WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

Cena
jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nazwa handlowa lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nr katalogowy lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

2016

120

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

G R U P A 9a - 33692500-2/33692210-2 /33692510-5 Płyny
dożylne; Preparaty odżywiania pozajelitowego; Preparaty
odżywiania wewnątrzjelitowego

Lp.

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
Dieta płynna zalecana wleczeniu żywieniowym pacjentów
w ciężkim stanie z zawartością argininy i glutaminy dieta płynna
, kompletna, hiperkaloryczna (nie mniej niż 1,28kcal/ml),
bogatoresztkowa, oparta na białku kazeinowym i sojowym, o
osmolarności ok. 270 mosmol/l. Opakowanie miękkie typu Pack
500ml, do podania przez zgłębnik,z możliwością połączenia
(kompatybilne) z zestawem do podawania typu flocare pack,
1 równoważna pod względem składu z np. Nutrison A. Protison
Dieta płynna zalecana w leczeniu żywieniowym
pacjentów z cukrzycą, bezglutenowa kompletna,
normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1ml),
bogatoresztkowa (wiele rodzajów włókien pokarmowych),
oparta wyłącznie na białku sojowym o osmolarności nie
większej niż 300mosmol/l, opakowanie miekkie typu pack 1000
2 – ml, do podania przez zgłębnik;z możliwością połączenia

J.m

Ilość

op

240

op

20

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn
brutto

(kompatybilne) z zestawem do podawania typu flocare pack,
równoważna pod względem składu z np. Nutrison A. Diason

3

4

5

6

7

8

9

Worki 3-kom -emulsja do infuzji do żywienia pozajelitowego do
podania drogą żył centralnych o poj. 1450 ml-1500 ml
zawierający emulsję tłuszczową opartą na min.olej sojowymi i
oliwie z oliwek, zawartość azotu 10-14 g, całkowita wartość
energetyczna 1600 kcal- 1900kcal np. SmofKabiven, Olimel
Produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego
wysokobiałkowy proszek 225 g Proszek 225-250 g puszka/op ,
stosowany w hiponatremii, dieta cząstkowa będąca źródłem
białka i wapnia, bezglutenowa, możliwość dodawania do
potraw i napojów ;składem równoważny z np. Protifar
Koncentrat pierwiastków śladowych do sporządzania roztworu
do Infuzjiśladowych , dla dorosłych koncentrat pierwiastków
śladowych , (zawierający żelazo III wartościowe), równoważny
np. z Addamel, fiolki a 10 ml
Preparat będący mieszaniną witamin rozpuszczalnych w
tłuszczach A,D, E,K stosowany jako uzupełnienie żywienia
pozajelitoweo , dla dorosłych, koncentrat do sporządzania
emulsji do infuzji, o pH ok. 8,
po 10ml x 10 ampułek np. Vitalipid N-adult.
Zgłębnik gastrostomijny do żywienia dojelitowego z
wielofunkcyjnym łącznikiem, CH 8-12 L110-130cm, min 3
rozmiary. Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub
dojelitowego; zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu,
z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG.
Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden
główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona
prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową
końcówką. Sterylne, jednorazowe, pakowany pojedynczo
Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego CH 10/130145cm. Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark
zakończony samoskręcającą się pętlą, w komplecie z
prowadnicą zakończoną kulkową końcówką. Do stosowania u
pacjenta do 6 tygodni. Materiał poliuretan. Sterylne,
jednorazowy, pakowany pojedynczo
Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do
opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą
wymienioną w poz.11 Posiadający kranik typu Luer. Wykonany
z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika
DEHP(di-ethylhexyl phtalate) Sterylny. Pakowany pojedynczo.

szt

70

op

25

fiol.

100

op.

10

szt.

12

szt.

10

szt.

200

Zestaw do żywienia dojelitowego uniwersalny w wersji do
pompy kompatybilny do butelek i opakowań typu Pack i
kompatybilny z pompą wymienioną w poz.11, wykonany z PVC
nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(diethylhexyl phtalate), z łącznikiem pasującym do diety w
butelkach (łącznik z gwintem) , zacisk rolkowy, komorę
kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z
nasadką ochronną, odpowiednią stożkową końcówką do
połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy wymienionej
10 w poz.5 Sterylny. Pakowany pojedynczo
Pompa do karmienia dojelitowego do stosowania zarówno
stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego.
Posiadająca mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny.
Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż
dożołądkowa, dojelitowa). Zakres ustawienia całkowitej dawki:
1–4000 ml, dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml,
dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h,.czytelny
wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy, wizualna i
akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy), Zasilanie z sieci
lub akumulatora, zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4
A max, zacisk do umocowania do stojaka w zestawie, bateria:
wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC min. 2000
mAh, czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży od 100
do 125 ml/h, odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5
11 (możliwość płukania pod bieżącą wodą)

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

szt.

100

szt.

3

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

Grupa 10a - 33141110-4/ 33680000-0 Opatrunki; Wyroby
farmaceutyczne

Lp.

1

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
Hydrogel hydroaktywny sterylny żel do tkanek martwiczo
zmienionych , stosowany dozmiękczania I nawilżania
zmian/ran poprzez rehydratację, pakowany jałowo a 15 g x 1
szt

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................
Grupa 11a - 33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/
33661200-3 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty
farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowonaczyniowego; Środki znieczulające; 33690000-3 Różne
produkty lecznicze

J.m

Ilość

szt.

200

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn
brutto

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nazwa handlowa lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

Lp.

1

2

3

4

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
Kompresy gaz.niejał 13-nitk.10 x10cm a 100 szt.,wymgana
klasa II a
podwijane brzegi ES; reguła VII
Kompresy gaz.niejał. 13-nitk. 7,5 x 7,5cm a 100 szt.,wymgana
klasa II a
,podwijane brzegi ES; reguła VII
Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej ,
przepuszcza powietrze, odprowadzająca wilgoć,jako materiał
wyściełający pod opatrunki gipsowe 10cm x 3m
Syntetyczny podkład pod gips z waty syntetycznej
,Przepuszcza powietrze,Odprowadzająca wilgoć,jako materiał
wyściełający pod opatrunki gipsowe 15cm x 3m

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................

J.m

Ilość

op.

100

op.

100

szt

800

szt.

1000

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nazwa handlowa lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nazwa handlowa lub inne oznaczenie
identyfikacyjne

WARTOŚĆ RAZEM Brutto.........................

Grupa 12a - 33692100-8/ 33600000-6/33622000-6/
33661200-3 Roztwory do wstrzykiwania; Produkty
farmaceutyczne; Produkty lecznicze dla układu sercowonaczyniowego; Środki znieczulające; 33690000-3 Różne
produkty lecznicze

Lp.
1.

J.m

Ilość

op

3

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
Karbetocyna 100 mcg/1ml x 5 amp.

op

14

op.

4

4.

Kolchicyna 0,5mg x 20 tabl. powl. , zawierające
wyciąg z zimowitu jesiennego
Polocainum h/ch subst. Do recept.substancja do receptury x 10
g
Dopamine hydrochloride roztwór do wlewu doż. 50 mg/5 ml
(1%) x 10

op.

15

5.

Doxepini h/ch kaps. 25 mg x 30

op.

50

6.

Baklofen tabl, 10mg x 50

op

5

7.

Baklofen tabl, 25mg x 50

op

5

8.

Argentum sulfathiazolum krem 2% x 400

9.

Cetirizini dihydrochloridum tabl. 10 mg x 20 tab.

op.
op

10
40

10.

Sulodeksyd amp. 600 LSU/2ml x 10 amp.

op.

3

11.

Aethylum chloratum aerozol do stos. zewn. - 70 g
Bupivacaine h-ch c.adrenalini r-r do wstrz.5mg
bupiwakainy+5mg adrenaliny/1ml a20ml x5

op.

10

op.

6

2.
3.

12.

Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn
brutto

op.

30

op.

2

14.

Clemastine roztwór do wstrz. 2 mg/2 ml x 5 amp.
Dexmedetomidine h/ch 100 mcg/ml a 2ml x 25 amp.,koncentrat
do
sporządzania roztworu do infuzji;do sedacj

15.

Thiethylperazine czopki 6,5 mg x 6

op.

20

16.

Doxycycline hydrochloride kaps. 100 mg x 10

op.

70

17.

Fluconazole Kaps.100 mg x 28 tabl.

op.

10

13.

WARTOŚĆ RAZEM Netto................................
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Grupa 13a - 33670000-7 Środki lecznicze dla układu
oddechowego

Lp.

3
4

Handihaler spiriva handihaler do kapsułek Spiriva x 1 szt

2

Ilość

op

40

op.

75

op

13

op.

40

Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe
Budesonidum (0,25 mg/ml); 2 ml X 20 amp., zarejestrowany do
stosowania u dzieci min. w zapaleniu oskrzel, leczeniu astmy;
do nebulizacji
Salbutamol 0,2% 5mg/2,5 ml x 20 amp. ; roztwór do
nebulizacji,
stosowany min. w stanach skurczowych oskrzeli
różnego pochodzenia i napadach astmy oskrzelowej
Tiotropium bromide 18 mcg/kaps z proszkiem do inhalacji +
handihaler x 90 kaps

1

J.m
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Cena jedn
netto

%
VAT

Cena
jedn
brutto

Wartość netto

Wartość brutto

Nazwa producenta

Nazwa handlowa lub inne oznaczenie
identyfikacyjne
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data.......................................
pieczęć i podpis oferenta................................................................................

