Załącznik nr 1 – Specyfikacja
Zakup sprzętu oraz wyposażenia powinien spełniać minimalne parametry takie jak:

Część I:
1. (poz.11) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii 2 szt.:

























Kolumnowe łóżko – produkt nowy,
Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami
bocznymi maksymalnie 980 mm,
Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm,
Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana
wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego,
funkcja autokontur,
Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji,
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego,
Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych
kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta
ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych),
Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi,
Elektryczna regulacja wysokości leża,
Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 390 mm,
Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 750 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na której spoczywa materac.
Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70,
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego,
Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu
centralnego min. 15o.
Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części
plecowej do min. 70° oraz segmentu uda do min. 40º.
Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40º.
System TA „Total Autoregression” - system autoregresji min. 165 mm
zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie
dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed
wypychaniem szczytu.
Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych.
Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz
funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł.
Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji.
Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w
przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta.
Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu
stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców.
4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady.
Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)
Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w min. dwóch










narożach ramy podwozia łóżka.
Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania.
Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z
tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie
namnażania się bakterii i wirusów. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające
się wraz z ramą leża.
Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń
wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w
okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny
fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża
Możliwość montażu wieszaka kroplówki.
Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg TAK
Elementy wyposażenia łóżka:
- materac o grubości min. 120 mm w tkaninie nieprzemakalnej,
paroprzepuszczalnej,
antybakteryjnej,
trudnopalnej,
antyalergicznej,
nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.
- poręcze boczne – 2 sztuki
- poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią
srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów.
- poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż
ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod
leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi.
Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez
konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do
gniazd pod ramą leża.

Gwarancja na łóżka i materace:











Okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu zdawczoodbiorczego
Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji zgodnie z
wymaganiami producenta – na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem
minimum 15 dni roboczych; od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
Punkty serwisowe dostępne na terenie Polski;
Czas reakcji na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do
max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach co najmniej równoważnych w
przypadku naprawy awarii trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze
rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej








naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Ilość 3 awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą niesprawnego
modułu na nowy;
Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu przez
minimum 10 lat.
Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów
Medycznych.
Karta techniczna.

2. (poz. 40) Łóżko szpitalne ortopedyczne 1 szt. :






















Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach
tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe.
Zasilanie 230V~ 50/60Hz Maksymalny pobór mocy 350VA / 230 V Klasa
ochrony przed porażeniem elektrycznym: II Typ części aplikacyjnej B
Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4 Rodzaj pracy:
przerywana (2 min praca / 18 min przerwa) Przewód zasilający skręcany.
Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami
bocznymi maksymalnie 1000 mm.
Całkowita długość łóżka maksymalnie 2160 mm.
Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) 2000 mm ± 20 mm.
Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) 900 mm ± 20 mm.
Wydłużenie leża min. 250 mm.
Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana
wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego,
funkcja autokontur.
Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji.
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego.
Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej.
Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi.
Leże bez ramy zewnętrznej.
Elektryczna regulacja wysokości leża.
Minimalna wysokość leża od podłogi 400 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na której spoczywa materac.
Maksymalna wysokość leża od podłogi 850 mm ± 20 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na której spoczywa materac.
Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do 70o ± 3° TAK
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu
centralnego 16o ± 3°. Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to
funkcja antyszokowa, ratująca życie.
Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu
centralnego 17o ± 3°.
Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części
plecowej do 70o ± 3° oraz segmentu uda do 40o ± 3°




Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0o do 40o ± 3°
Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw.
wypychaniem szczytu od strony nóg.
 System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia
kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165
mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu.
 Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i
przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:
- pozycja krzesła kardiologicznego
- pozycja antyszokowa
- pozycja do badań
- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty:
oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR)
Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi
funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców,
pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża


















Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych.
Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz
funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł.
Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich
funkcji.
Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego.
Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem
technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.
Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką.
Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu)
nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na
mięśnie i tętnice ud pacjenta .
Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w
przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta.
Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z
użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie
namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną
zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne
były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych
środków.
Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi,
przeziernymi dla promieniowania RTG.
Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z
obu stron leża.
4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady.
Kołą z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)
Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch
narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta.
Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania.
Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 145 mm i na długości min. 1500
mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego.













Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z
tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się
bakterii i wirusów.
Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń
wyrównania potencjału, - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w
okolicy szczytu nóg - cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny
fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża.
Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża.
Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg.
Elementy wyposażenia łóżka: - materac o grubości 120 mm w tkaninie
nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej,
antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do
łóżka – 1 szt.; poręcze boczne tworzywowe, dzielone – 1 kpl.; rama
wyciągowa - 1 szt.
Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do
oferty).
Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta.
Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.
Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów
Medycznych.

Gwarancja na łóżko i materac:
 Okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu zdawczoodbiorczego;
 Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji zgodnie z
wymaganiami producenta – na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem
minimum 15 dni roboczych; od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
 Punkty serwisowe dostępne na terenie Polski;
 Czas reakcji na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do
max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 Zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach co najmniej równoważnych w
przypadku naprawy awarii trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze
rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
 Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej
naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 Ilość 3 awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą
niesprawnego modułu na nowy;

 Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu przez
minimum 10 lat.
 Karta techniczna.

3. (poz. 43) Łóżko pacjenta domowe 1 szt. :


Łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej przeznaczone do leczenia i
pielęgnacji chorych w domach- fabrycznie nowe.
 Barierki boczne drewniane na całej długości leża w pełni zabezpieczające
pacjenta od szczytu głowy do szczytu nóg, bez wolnej przestrzeni pomiędzy
szczeblem a barierką. Szczeble poziome 2 sztuki.
 Leże czterosegmentowe z regulacją segmentów oraz wysokości leża przy
pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym ( pilot
z kluczykiem umożliwiającym blokowanie wszystkich funkcji jednocześnie
przez personel medyczny).
 Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelendurga 0 – 12° (± 5°).
 Indywidualna blokada jazdy i obrotu czterech kół jezdnych.
 W leżu sprężynujące listwy lamelowe wzmocnione w części środkowej ( w
opcji w leżu metalowa siatka malowana farba proszkową mocowana na stałe).
 Wymiary: szerokość całkowita 1050 mm ± 10mm (950mm ± 10mm).
 Długość całkowita 2140mm ± 10mm.
 Wymiary leża 2020x790mm ± 5mm.
 Elektryczna regulacja wysokości 400 – 800mm ± 5mm.
 Elektryczna regulacja segmentu pleców w zakresie 0°¸ 70° (± 5°).
 Regulacja segmentu uda w zakresie 0°¸ 30° (± 5°)
Materac do łóżka pacjenta: 1 szt.:
• Produkt nowy.
• Materac o wysokości minimum 10 cm.
• Materac do II stopnia odleżyn.
• Nacięcia w sekcji centralnej.
• Pokrowiec wodoodporny i paroprzepuszczalny.
• Pokrowiec wyposażony w zamek 180° z pokrywą zabezpieczającą przed
wnikaniem płynów.
• Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału.
• Wymiary materaca dopasowane do wymiarów łożka.
• Bezpieczne obciążenie materaca od 110 do 150 kg.
• Kolor: niebieski
Gwarancja na łóżko i materac:
• Okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu zdawczoodbiorczego;
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji zgodnie z
wymaganiami producenta – na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem
minimum 15 dni roboczych; od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
• Punkty serwisowe dostępne na terenie Polski;
• Czas reakcji na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do
max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach co najmniej równoważnych w
przypadku naprawy awarii trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze rozumiane
jako dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej
naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jak z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Ilość 3 awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą niesprawnego
modułu na nowy;
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu przez
minimum 10 lat
• Karta techniczna.

4. (poz. 55) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi 1 szt.:




















Kolumnowe łóżko wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w
częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe.
Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm
Długość bazowa łóżka max. 2300 mm.
Leże z możliwością przedłużenia o min. 200 mm od długości bazowej.
Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego.
Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych
kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta
ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu
zastosowania terapii ułożeniowej.
Leże łóżka czterosegmentowe, z 3 segmentami ruchomymi.
Elektryczna regulacja wysokości leża.
Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na której spoczywa materac.
Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 880 mm. Wymiar dotyczy
powierzchni, na której spoczywa materac.
Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o z funkcją
zatrzymania oparcia i akustycznej sygnalizacji, gdy osiągnie ono kąt pochylenia
30o (zarówno w trakcie podnoszenia, jak i w trakcie opuszczania oparcia).
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±2o).
Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±2o).
Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º .
Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu
oparcia pleców oraz segmentu uda.
Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa
regulacja dostępna tylko z panelu centralnego. W najniższym położeniu, przy
wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości
min. 5°. Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm,
przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 25°(-1o).
Automatyczna dezaktywacja dostępu do funkcji przechyłów bocznych w

przypadku opuszczenia choćby jednej z poręczy bocznych (system czujników w
poręczach).




















Akustyczna sygnalizacja zatrzymania leża dla kąta przechyłu bocznego
wynoszącego 0 o w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu
bocznego do drugiego.
Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm.
Funkcja autoregresji segmentu uda min. 90 mm.
Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od
strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu
oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta.
Centralny panel sterujący z ekranem dotykowym wyposażonym we wskaźnik
podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora
łóżka.
Ekran dotykowy z trzema menu: - menu do sterowania kolumnami (wysokość
leża, przechyły Tr/aTr, przechyły boczne).
- menu do sterowania segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur)
- menu do sterowania pozycją Fowlera i pozycją do badań.
Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami
łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji
Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów
bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja
antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera.
Pozycja CPR uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego,
odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
Pozycja antyszokowa uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie
jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym.
Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości
dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub
badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu dotykowym oraz
przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym
(góra lub dół).
Pozycja Fowlera uzyskiwania poprzez wybór tej funkcji na panelu dotykowym
oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu
centralnym (góra lub dół).
Informacja na ekranie dotykowym, wyświetlana w czasie rzeczywistym, czy
segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler
Standard czy Fowler High.
Tryb „stand by” pojawiający się po 3 minutach nie używania żadnej funkcji
sterowanej elektrycznie. Układ sterowania zapewniający możliwość ustawiania
czasu przejścia centralnego panelu sterującego w stan „stand by” po 5 minutach
lub po 10 minutach nie używania żadnej funkcji sterowanej elektrycznie.
Wyjście centralnego panelu sterującego ze stanu „stand by” po naciśnięciu
jednego z następujących przycisków sterujących: - włącz/wyłącz, - CPR, pozycja antyszokowa, - krzesło kardiologiczne.
Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania
elektrycznych funkcji łóżka.















Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja
wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta
nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur.
Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji
elektrycznych funkcji łóżka z pilota przewodowego.
Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w
przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka.
Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG.
Układ jezdny z pięcioma podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm – piąte
koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem.
Dźwignie hamulca centralnej blokady kół umieszczone w czterech narożach
ramy podwozia łóżka.
Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania.
Rama leża wyposażona w poziomicę.
Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe.
Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne.
Możliwość montażu wieszaka kroplówki.
Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża.
Udźwig łóżka min. 250 kg.

Materac do łóżka pacjenta: 1 szt.:
 Materac szpitalny dostosowany do wymiarów łóżka-produkt nowy.
Gwarancja na łóżko i materac:
• Okres gwarancji 24 miesiące licząc od podpisania protokołu zdawczoodbiorczego;
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji zgodnie z
wymaganiami producenta – na wezwanie Zamawiającego z wyprzedzeniem
minimum 15 dni roboczych; od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
• Punkty serwisowe dostępne na terenie Polski;
• Czas reakcji na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do
max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu
zgłoszenia awarii max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach co najmniej równoważnych w
przypadku naprawy awarii trwającej powyżej 72 godzin w dni robocze rozumiane
jako dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej
naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jak z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
• Ilość 3 awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkuje wymianą niesprawnego
modułu na nowy;

• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu przez
minimum 10 lat
• Karta techniczna.

5. (poz. 41) Stanowisko do iniekcji 1 szt. :
• Produkt nowy
• Stelaż stalowy
• Oparcie i podłokietniki i siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym i
odpornym na dezynfekcje
• Regulacja wysokości i odchylenia podłokietnika
• Długość całkowita: 620 mm (+/- 50 mm)
• Szerokość całkowita: 530 mm (+/- 50 mm)
• Wysokość całkowita: 850 mm (+/- 50 mm)
• Wysokość siedziska: 500x480 mm (+/- 50 mm)
• Wysokość oparcia: 360 mm (+/- 20 mm)
• Wysokość siedziska od podłoża: 500 mm (+/- 50 mm)
• Kolor: biały lub biały z elementami szarości.

6. (poz. 42) Lampa zabiegowa 1 szt. :








7.

Produkt nowy
Lampa do badań i małych zabiegów chirurgicznych.
W zestawie wózek z kółkami umożliwiający łatwą obsługę i transport.
Żywotność LED: min 25 000 godzin.
Intensywność światła białego z odległości 50 cm: 30 000 lux.
Temperatura barwowa ±5% z odległości 1m: 3000-4500 K.
Zasilanie: 230 V50 Hz.
Zastosowane normy: normy: EN 60601-1-2, CE 93/4.

(poz. 46) Szafka przyłóżkowa 1 szt.:














Produkt nowy.
Wysokość 800mm +/- 10mm.
Szerokość 420mm +/- 10mm.
Głębokość 420mm +/- 10mm.
Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową
Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami.
Między szufladą i komorą przestrzeń, ograniczona z trzech stron ściankami
metalowymi z otwartym dostępem od frontu szafki .
Uchwyty w szafce metalowe.
Szuflada na prowadnicach rolkowych , w szufladzie tworzywowy wkład.
Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory.
Szafka na czterech kółkach o średnicy min. fi 50 z bieżnikiem nie brudzącym , dwa
koła z blokada indywidualna.
Blat szafki z płyty laminowanej.
Kolor: biały/szary

(poz. 14) i (poz. 47) Wózek reanimacyjny 2 szt.:

8.
























Wózek reanimacyjny 5 szufladowy.
Konstrukcja wózka oparta na czterech aluminiowych kolumnach
konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe
na całej długości.
Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm - max. Głębokość 475 mm - max.
Wysokość: 970 mm
Trzy relingi montowane na blacie górnym zabezpieczenie przed zsuwaniem się
pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego.
Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej.
Górny blat zabezpieczony z czterech stron burtami zapobiegającymi
wylewaniu się płynów.
Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego panelu kompozytowego
aluminiowego.
Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowanego
proszkowo. uchwyty szuflad wykonane z plastiku.
Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków –
rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad.
W każdej z szuflad maty antypoślizgowe.
Minimum dwie szyny aluminiowe do montowania wyposażenia.
Szyny montowane w taki sposób aby można regulować ich wysokością. Nie
dopuszcza się szyn montowanych na stałej wysokości.
Dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu z lewej
strony wózka.
Minimalna nośność szuflady 20 kg.
Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady.
Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka-w tym dwa z
blokadą jazdy.
Nie dopuszcza się pojedynczych kół.
Wieszak kroplówki z czterema hakami, zapewniający możliwość
przygotowania i transportu większej ilości kroplówek.
Wysokość szuflad: 1 szuflada: 23 cm 4 szuflady: 11 cm.
Wyposażenie: - płyta reanimacyjna - półka pod defibrylator - wieszak
kroplówki - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - przedłużacz
elektryczne na 4 gniazda (do podłączania aparatury medycznej) - dwa kosze
plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l ) - druciany kosz na akcesoria
medyczne (długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik
na zużyte igły. - kosz na butlę z tlenem - ruchomy uchwyt do przetaczania z
możliwością zmiany jego wysokości.
Gwarancja: min 24 miesiące.

9. (poz. 48) Wózek transportowy 1 szt:


Stalowa konstrukcja wózka pokryta jest lakierem proszkowym, odpornym na
















promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.
Wymiary zewnętrzne wózka Długość wózka max 210 cm Szerokość wózka max 69
cm.
Szerokość leża max: 63cm.
Oparcie pleców regulowane za pomocą sprężyny gazowej.
Leże wózka dwusegmentowe wypełnione trwałą siatką metalową bardzo wytrzymałe
na wielokrotne wykonywanie reanimacji.
Wózek z regulacją wysokości leża realizowaną za pomocą pompy hydraulicznej
zakresnie min: 46cm – 85cm.
Cztery koła jezdne o średnicy min 125 mm zapewniają bezproblemową jazdę na
korytarzach szpitalnych.
Koła blokowane za pomocą centralnej blokady.
Dopuszczalne obciążenie min 170 kg.
Plastikowa obudowa podłoża zasłaniająca inne elementy wózka – umożliwiająca
również położenie rzeczy przewożonego pacjenta.
W narożnikach cztery krążki odbojowe zabezpieczające wózek przed obiciami.
Barierki boczne wykonane z aluminium składane wzdłuż leża składające się z 5
poprzeczek pionowych-składanie przy pomocy jednej ręki
W segmencie nóg zamontowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka.
Wyposażenie: - materac z parcianymi pasami umożliwiającymi przenoszenie pacjenta
- wieszak kroplówki.
Gwarancja min, 24 miesiące.

10. (poz.12) Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem: 1 szt.:
 Wózek reanimacyjny 5 szufladowy.
 Konstrukcja wózka oparta na czterech aluminiowych kolumnach konstrukcyjne z
rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości.
 Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm - max. Głębokość 475 mm - max.
Wysokość: 970 mm .
 Trzy relingi montowane na blacie górnym zabezpieczenie przed zsuwaniem się
pojemników i sprzętu medycznego z blatu roboczego.
 Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej.
 Górny blat zabezpieczony z czterech stron burtami zapobiegającymi wylewaniu się
płynów.
 Ścianki boczne i tylna wykonane z lekkiego panelu kompozytowego aluminiowego.
 Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowanego proszkowo.
uchwyty szuflad wykonane z plastiku.
 Wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane podziałki do segregacji leków –
rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad.
 W każdej z szuflad maty antypoślizgowe.
 Minimum dwie szyny aluminiowe do montowania wyposażenia.
 Szyny montowane w taki sposób aby można regulować ich wysokością. Nie
dopuszcza się szyn montowanych na stałej wysokości.
 Dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu z lewej strony
wózka.
 Minimalna nośność szuflady 20 kg.

 Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady.
 Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka-w tym dwa z blokadą jazdy.
 Wieszak kroplówki z czterema hakami, zapewniający możliwość przygotowania i
transportu większej ilości kroplówek.
 Wysokość szuflad: 1 szuflada: 23 cm 4 szuflady: 11 cm.
 Wyposażenie: - płyta reanimacyjna - półka pod defibrylator - wieszak kroplówki dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - przedłużacz elektryczne na 4
gniazda (do podłączania aparatury medycznej) - dwa kosze plastikowe (pojemność
każdego z koszy min 6l ) - druciany kosz na akcesoria medyczne (długość: 23 x
głębokość: 10 x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły. - kosz na butlę z
tlenem - ruchomy uchwyt do przetaczania z możliwością zmiany jego wysokości.
 Gwarancja min. 24 miesiące.
11. ( poz. 75.) Kozetka lekarska 1 szt.:
 Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
 Leże i wezgłowie z płyty wiórowej pokrytej pianką poliuretanową i obszyte
materiałem zmywalnym.
 Leże dwusegmentowe.
 Kozetka wyposażona w regulacje kąta nachylenia wezgłowia.
 Zamontowany uchwyt do prześcieradła jednorazowego.
 Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa.
 Szerokość całkowita max: 550mm.
 Długość całkowita max: 1852mm.
 Wysokość max: 500mm.
 Gwarancja min. 24 miesiące.
12. (poz. 77) Lampa zabiegowa punktowa 1 szt. :









Lampa do badań i małych zabiegów chirurgicznych.
W zestawie wózek z 5 kółkami umożliwiający łatwą obsługę i transport.
Żywotność LED: min 25 000 godzin.
Intensywność światła z odległości 50 cm: 15 000 lux.
Temperatura barwowa ±5% z odległości 1m: 3000 K .
Zasilanie: 230 V50 Hz
Zastosowane normy: normy: EN 60601-1-2, CE 93/42.
Gwarancja min. 24 miesiące.

Część II:
1.

(poz. 13) Inkubator otwarty: 1 szt.:






Produkt nowy.
Długość :1100 mm (+/- 30 mm)
Szerokość : 800 mm (+/- 30 mm)
Wysokość : 1875 mm (+/- 30 mm) w pozycji podstawowej
Elektryczna regulacja wysokości regulowana za pomocą pedału nożnego. Zakres
regulacji min. 20 cm (+/- 10 cm w górę i w dół od pozycji podstawowej)




























Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni z wbudowanym
oświetleniem.
Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni.
Moc promiennika 700-800 W
Regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W
20 stopniowa ze skokiem 35W
Regulacja temperatury :
- ręczna
- automatyczna
Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 °C. Zakres
automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C
Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji.
Łóżeczko o wymiarach 750x550 mm (+/-5%), z materacem piankowym
niepodgrzewanym o wymiarach dopasowanych urządzenia
Przechył łóżeczka regulowany płynnie, bezstresowo w zakresie min. +/- 15° do
pozycji Trendelenburga
Ścianki boczne z czterech stron łóżeczka:
a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV .
b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych.
c) odchylane o kąt 180º .
d) szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi).
e) każda ścianka może być oddzielnie odchylana i wyjmowana.
f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek.
Podstawa jezdna inkubatora na 4 kółkach, z blokadą min. 2 kółek, kółka przewodzące
ładunki elektrostatyczne.
Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp
infuzyjnych .
Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim.
Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub
niedogrzania.
Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika
temperatury.
Wyświetlacz temperatury trójkolorowy o wysokości cyfr min. 30 mm, zmieniający
kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej.
Komunikaty słowne o błędach i awariach.
Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu.
Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń.
Półka na dodatkowe wyposażenie
Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 200 W
Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych :
1min, 3min, 5min, 10min, sygnalizacja optyczna i akustyczna
Możliwość wbudowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej w czaszę
ogrzewacza.
Waga wbudowana w blat stolika o parametrach:
dokładność: (+/-5 g),
zakres: od 100 g do 15 kg.






Waga posiada legalizację.
Kolorystyka - Kolor: biały lub białoszary lub białoszary z elementami niebieskiego
lub biały z elementami niebieskiego
Deklaracja producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD
93/42/EEC
Gwarancja: min.24 miesiące.

Część III:
1. (poz. 17) Pompa strzykawkowa 1szt.:
























Produkt nowy.
Posiadająca możliwość użycia strzykawek 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml.
Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy.
Ekran dotykowy i klawiatura numeryczna.
Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna
nad drugą .
Szybkość dozowania w zakresie od 0,1ml/h do 2000 ml/h.
Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, μEq, mEq, Eq,
mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe na minutę, godzinę,
dobę.
Wymagane tryby dozowania: infuzja ciągła, infuzja bolusowa (z przerwą), infuzja
profilowa, infuzja narastanie-ciągła-opadanie.
Programowanie parametrów podaży Bolus i dawki indukcyjnej: objętość i dawka,
czas i szybkość podaży leku.
Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania
infuzji na skutek alarmu okluzji .
Łatwy dostęp do biblioteki leków.
Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona
co najmniej z: nazwy leku, min. 5 koncentracji leku, szybkości dozowania
(dawkowanie), całkowitej objętości (dawki) infuzji, parametrów bolusa i dawki
indukcyjnej .
Możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: limitów dla
wymienionych parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu
zalecanych wartości parametrów, twardych – blokujących możliwość wprowadzenia
wartości z poza ich zakresu.
Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i
przesyłania do pompy biblioteki leków.
Czytelny i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących
informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, prędkość infuzji, podana
dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie
graficznej.
Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
Regulowane progi ciśnienia okluzji.
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
System alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie
od stopnia zagrożenia.










Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:
- zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania
- alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji
- automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej
- automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
Świetlna sygnalizacja stanu pompy infuzja i alarm.
Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające
dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po
bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek
części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze
statywu .
Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający
odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
Zasilanie 240 V Częstotliwość 50/60 Hz Bateria polimerowa 7,4 V (1600 mAh).
Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora.

Gwarancja i warunki serwisowe:








Dostępna w języku polskim.
Minimum 24 miesiące.
Przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji w cenie oferty.
Autoryzowany serwis producenta
Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 godziny w dni robocze (liczone od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Wymagany czas usunięcia usterki max. 5 dni od zgłoszenia
Na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zamiennego. Dostarczony sprzęt zamienny
musi mieć zbieżne parametry techniczne do sprzętu przekazanego do naprawy, a na
czas zamiany musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i
części zamiennych użytych do naprawy.

2. (poz. 18) Pompa infuzyjna objętościowa 1 szt.

:

 Produkt nowy.
 Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych
i żywienia paraenteralnego, leków światłoczułych, krwi i preparatów
krwiopochodnych .
 Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji.
 Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna
nad drugą.
 Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym
składający się z dwóch elementów w tym jeden w pompie i jeden na drenie.
 Możliwość odłączania detektora kropli.
 Możliwość wykrywania powietrza w drenie poprzez sygnał dźwiękowy lub świetlny.
 Zakres szybkości dozowania od 0.1ml/h do1200 ml/h.

 Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, g, μEq, mEq, Eq,
mlU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe na kg, lb, m2 wagi ciała
lub nie, na minutę, godzinę, dobę.
 Wymagane tryby dozowania: infuzja ciągła, infuzja bolusowa (z przerwą), infuzja
profilowa, infuzja narastanie-ciągła-opadanie.
 Programowanie parametrów podaży Bolus i dawki indukcyjnej: objętość i dawka, czas
lub szybkość podaży.
 Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa.
 Biblioteka leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków
złożonych z: nazwy leku, szybkości dawkowania, całkowitej objętości (dawki) infuzji,
parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, limitów dla wszystkich wymienionych
parametrów infuzji: miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości
parametrów i twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich
zakresu. Informacji doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.
 Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących
informacji jednocześnie: nazwy leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w
bibliotece, prędkości infuzji, podanej dawki, informacji o stanie naładowania
akumulatora, aktualnym ciśnieniu w drenie.
 Ekran dotykowy i klawiatura przyspieszający wybór funkcji pompy
 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
 Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.
 Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
 System alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny.
 Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: zatrzaskowe mocowanie z
automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, alarm nieprawidłowego
mocowania, możliwość zamocowania pompy niezależnie, jedna nad drugą,
automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej.
 Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
 Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji
dokujących nie wymagające odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w
szczególności uchwytu mocującego.
 Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający
odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
 Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć
LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:
o podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz
graficznego wykresu (trendu)
o podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy
o prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn
o prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy
o graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu
infuzji
o archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach
o wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki
leków.
 Dostępność do sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania
infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami.
 Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej
– niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny

o Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml/h
o Czas ładowania akumulatora do 100 % po pełnym rozładowaniu – poniżej
5h
Gwarancja:








24 miesiące.
Przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji w cenie oferty.
Dostępna w języku polskim .
Autoryzowany serwis producenta.
Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 godziny w dni robocze (liczone od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.)
Wymagany czas usunięcia usterki max. 5 dni od zgłoszenia .
Na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia sprzętu zamiennego. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć
zbieżne parametry techniczne do sprzętu przekazanego do naprawy, a na czas zamiany
musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części
zamiennych użytych do naprawy.

3. (poz. 19) Respirator: 1szt. :





















Produkt nowy.
Respirator reanimacyjno transportowy.
Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 7 kg masy ciała.
Respirator o intuicyjnej nawigacji i ustawieniach parametrów wentylacji.
Respirator zasilany pneumatycznie z elektrycznym źródłem zasilania panelu
sterowania.
Waga modułu respiratora max 2.5 kg .
Zasilany w tlen o ciśnieniu roboczym od 3 do 6 bar (+/- 10%) zarówno ze stacjonarnego
jak i przenośnego źródła tlenu.
Zasilanie AC 230V, 50-60 Hz .
Czas pracy na wewnętrznej baterii min. 18 godzin.
Czas ładowania baterii od 0 do 100% max 6 godzin.
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych –
opisać .
Respirator posiada minimum 4.3” ekran TFT do prezentacji parametrów mierzonych
oraz nastawianych. Minimum dwa poziomy regulacji jasności ekranu.
Tryby wentylacji:A/C (VCV),SIMV,CPAP,CPR zapewniający wentylację w czasie
RKO z możliwością wyboru opcji: pacjent zaintubowany bądź nie. W trybie CPR
oddechy podawane automatycznie, bez konieczności angażowania ratownika wraz z
dźwiękowym sygnałem tempa ucisków klatki piersiowej oraz graficzną animacją na
ekranie, wentylacja manualna.
Tryb natychmiastowego rozpoczęcia wentylacji (dorośli/dzieci/niemowlęta), ratunkowy
z prekonfigurowanymi ustawieniami parametrów dla poszczególnych grup wiekowych
Częstość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-60 oddechów na min.
Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50-2000 ml .
Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego w zakresie nie mniejszy niż:
dorośli 500 ml/10 oddechów, dzieci 250 ml/15 oddechów, niemowlęta 100 ml/20
oddechów
Dźwiękowy sygnał tempa uciśnięć klatki piersiowej oraz animacja graficzna na ekranie
podczas trybu CPR.























Stosunek I:E regulowany w zakresie min. 1:6 do 3:1.
PEEP regulowany w zakresie min. 0 – 20 cmH20.
CPAP regulowany w zakresie min. 4 – 20 cmH20.
Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej – 100% tlenu oraz
mix tlenu z powietrzem.
Maksymalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmax) regulowane w zakresie min 10
- 80 cm H20.
Minimalne ciśnienie w drogach oddechowych (Pmin) regulowane w zakresie min 0-20
cm H20.
Czułość trigger min. 3-15 l/min .
Apnea min. 10-60 sek .
Parametr obrazowane na ekranie w czasie rzeczywistym min. : częstość oddechów, stan
naładowania baterii, Mve, Vte, Paw (AV), PAW (peak).
Prezentacja minimum jednej krzywej pomiarowej (ciśnieni/czas lub przepływ czas) na
ekranie.
Wizualne i dźwiękowe alarmy z możliwością wyciszenia na min. 120 sek: brak/niski
poziom zasilania tlenowego, niski stan naładowania baterii, rozłączenie układu
oddechowego, Pmax, Pmin, niska objętość oddechowa, wysoka objętość oddechowa,
przeciek.
W zestawie: przewód ciśnieniowy zakończony wtykiem AGA o długości nie krótszej
niż 180 cm, 10 szt. układów oddechowych pacjenta jednorazowego użytku, maskę nr 5,
płuco testowe oraz ładowarkę wraz z przewodem zasilającym .
Torba transportowa na zestaw tlenowy (z możliwością umieszczenia w niej respiratora)
z kieszeniami i uchwytami z możliwością zawieszenia na ramie noszy lub łóżka
Butla aluminiowa napełnione sprężonym powietrzem
Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA wyposażony w przepływomierz
obrotowy o przepływie regulowanym w zakresie od 0 do mim. 25 l/min
Wpis do rejestru wyrobów medycznych/ certyfikat CE
Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski
W okresie gwarancji 3 naprawy tych samych podzespołów powodują wymianę na nowe
urządzenia
Okres gwarancji min. 24 miesiące

4. (poz. 29) Plecak ratowniczy 1 szt.:
 Plecak ratowniczy z wyposażeniem typu R1, z kompletną deską ortopedyczną i szynami
Kramera.
 Wymiary zewnętrzne wysokość 630 mm szerokość 380mm głębokość 280 mm (+/- 50
mm)
 Plecak i torba na szyny Kramera wykonana z materiału typu Cordura
 Produkty w kolorze czerwieni lub czerwieni i czerni
 Plecak i torba posiada paski odblaskowe
 System otwierania plecaka za pomocą wytrzymałych zamków.
 Minimum 6 niezależnych przegród w tym jedna płaska kieszeń na kołnierz ortopedyczny
i dokumentacje medyczną.
 Odpinane wewnętrzne saszetki.
 Zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem, umożliwiająca regulację zaworu butli
tlenowej.
 Uchwyty do transportu ręcznego w pozycji poziomej i pionowej.

 Plecak posiada szelki na plecach i klatce piersiowej i pas biodrowy.
 Uchwyty przy zamkach ułatwiające otwieranie i zamykanie
Plecak zawiera:
• zabezpieczanie dróg oddechowych:
• rurki ustno-gardłowe typu Guedel kompletny zestaw po 1 szt. z 6 rozmiarów
• jednorazowe maski krtaniowe 3. szt.
• jednorazowe rurki krtaniowe 3 szt.
• jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym 3 szt
• nowy ssak mechaniczny ręczny z pojemnikiem
• z cewnikami dla dorosłych i dzieci - komplet
• worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację czynną i
bierną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym)
• maski silikonowe dla dorosłych w dwóch rozmiarach, twarzowe obrotowe o 360°
całkowicie przezroczyste
• worek samorozprężalny dla dzieci umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem
(z rezerwuarem tlenowym)
• maski silikonowe dla dzieci w dwóch rozmiarach twarzowe obrotowe o 360° całkowicie
przezroczyste
• filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, HCV, TBC 5 szt.
• jednorazowego użytku zestawy do tlenoterapii biernej tj. 3 przeźroczyste maski z
możliwością modelowania w części nosowej, dwie duże i jedna mała, rezerwuary tlenu z
przewodami tlenowymi – przeźroczyste
• Przewód tlenowy o długości 10 metrów.
Pozostałe wyposażenie plecaka:
• Kołnierz ratowniczy szyjny regulowany dla dorosłych ilość 2 szt.
• Dziecięcy kołnierz ortopedyczny regulowany ilość 1 szt.
• Deska ortopedyczna z elementami stabilizującymi głowę i czterema pasami z metalowymi
klamrami
• Zestaw szyn typu Kramer w osobnej torbie: 14 szyn zabezpieczonych kołnierzem
nieprzepuszczającym płynów
• Zestaw uzupełniający: opaska zaciskowa taktyczna 2 szt., aparat do płukania oka 1 szt.,
rękawice ochronne nitrylowe 5 par, worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części
ciała 2 szt., płyn do dezynfekcji rąk (250 ml) 1 szt., nożyczki ratownicze atraumatyczne o
długości 190 mmm 1 szt., folia do przykrywania zwłok 3 szt., okulary ochronne 2 szt., 0,9%
NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml 5 szt., 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml 2
szt., worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała 2 szt., folia izotermiczna 5
szt., folia do przykrywania zwłok 3 szt.. Opatrywanie oparzeń: opatrunek schładzający na
twarz 2 szt., opatrunek schładzający o wymiarze możliwym pokrycie powierzchni 4000 cm² 4
szt., żel schładzający w opakowaniu 120ml 2 szt. Opatrunki: osobisty „W” 2 szt., kompresy
gazowe jałowe 10 szt. 9 cm x 9 cm, gaza opatrunkowa 1m² 5 szt., gaza opatrunkowa ½m² 5
szt., gaza opatrunkowa ¼ m² 5 szt., opaski opatrunkowe dziane o szer. 5 cm 4 szt., opaski
opatrunkowe dziane o szer. 10 cm 8 szt., chusta trójkątna tekstylna 4 szt., bandaż elastyczny o
szer. 10 cm 3 szt., bandaż elastyczny o szer. 12 cm 3 szt., siatka opatrunkowa nr 2 1 szt.,
siatka opatrunkowa nr 3 1 szt., siatka opatrunkowa nr 6 3 szt., przylepiec z opatrunkiem 1 szt.
6 cm x 1 m, przylepiec bez opatrunku 2 szt. 5 cm x 5 m, opatrunek wentylowy (zastawkowy)
2 szt.
5. (poz. 44) Aparat EKG 1 szt.:


































Produkt nowy.
12 kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją badań – 1 szt.
Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 1, 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG.
Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń .
Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51.
Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i
latach.
Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania.
podstawowymi funkcjami aparatu
Detekcja stymulatora serca
Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm
Prędkość przesuwu papieru 5/ 6,25 /10/ 12.5/ 25/ 50mm/s
Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo i czas rzeczywisty).
Zapis w trybie ręcznym (manual)
Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 30 s)
Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064.
Długi zapis (do 15 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii.
Interfejs komunikacyjny 3 x USB.
Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet
Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV .
Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz, filtr zakłóceń mięśniowych 25/35/45 Hz, filtr linii
izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) .
Częstotliwość próbkowania 8000 Hz/kanał.
Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL.
Wbudowany ekran graficzny kolorowy min.7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny
podgląd 12 kanałów EKG.
Pamięć wewnętrzna do 1000 badań.
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką
wbudowany wewnątrz aparatu.
Automatyczny test aparatu.
Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku.
Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4).
Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia).
Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6
szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 250g;
papier 112 mm x 25 m – 5 rolek.
Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta
Certyfikat jakości CE
Gwarancja min. 24 miesiące.

7. (poz. 20) i (poz. 53) Ssak elektryczny 2 szt.:





Produkt nowy.
Ssak ze sterowaniem nożnym.
Wyposażony w dwie butle 2 litrowe z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed
przepełnieniem.
Wózek jezdny na kółkach.




Posiada pedał do sterowania nożnego.
Czytelny wskaźnik i regulator podciśnienia.

W zestawie:
- dreny silikonowe
- filtr bakteryjny
- łącznik drenów
- wkłady jednorazowe po 2 szt. do każdej butli.





Przepływ ograniczony filtrem- 40l/min (+/- 5 l/min.).
Spełnia normy: EN 60601; ISO 10079-1.
Koła jezdne minimum 1 z blokadą.
Gwarancja minimum 24 miesiące.

CZĘŚĆ IV:
1. (poz. 15, poz. 30) Defibrylator manualny z funkcją AED i
stymulacją przezskórną 2szt.


















Fabrycznie nowy
Przeznaczony do pracy na fantomach
Ekran monitora: kolorowy, LCD TFT przekątna min. 6,5”
Komunikacja w języku polskim
Zasilanie z sieci 230 V/50Hz - z akumulatora wewnętrznego (czas pracy z
akumulatora wewnętrznego przez min. 1,5 godz. monitorowania lub min. 50
defibrylacji maksymalną energią) - dostępna możliwość monitorowania i defibrylacji z
zasilania sieciowego
Defibrylacja dorosłych i dzieci
Defibrylator wyposażony w łyżki dla dorosłych i dzieci
Dwufazowa fala defibrylacji
Energia wstrząsu min. 2 – 300 J
Energia dostępna na min. 22 poziomach
Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek.
Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i
mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne
Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych W
komplecie kabel połączeniowy do manekina Laerdal – 1 szt.
Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych
bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania
kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG
Monitorowanie EKG - zakres pomiaru HR min. od 20 do 300 1/min. - kabel pacjenta
3-żyłowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl,
aVf) – dołączony do urządzenia, Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający


















monitorowanie 12 odprowadzeń EKG jednocześnie Możliwość ustawienia przez
użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany
Monitorowanie Saturacji - pomiar przy niskiej perfuzji i odporny na artefakty ruchowe
Nellcor OxiMax - zakres pomiaru SpO2: min. 1 – 100 % - zakres pomiaru pulsu
obwodowego: min. 20 – 250 1/min - prezentacja fali pletyzmograficznej - zmiana tonu
pulsu w zależności od poziomu saturacji Możliwość ustawienia przez użytkownika
granic
alarmowych i ich dowolnej zmiany - wyposażenie: przedłużacz oraz czujnik
wielorazowy typu klips na palec
Stymulacja przezskórna - tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min - natężenie prądu
stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA - możliwość ustawienia przez
użytkownika histerezy i czasu refrakcji
Wbudowana drukarka - papier termiczny o szerokości min. 50 mm - min. 2 prędkości
wydruku: 25 i 50 mm/sek. - min. 3 kanały wydruku
Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem
wydatkowanej energii bez konieczności korzystania z zewnętrznych testerów Tak
Funkcja testowania urządzenia „na żądanie” oraz automatycznego samotestowania bez
udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie
pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V z dokumentowaniem stanu
urządzenia z możliwością wyboru częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu
Możliwość wydruku auto-testu urządzenia „na żądanie” przez Użytkownika
Pamięć co najmniej 1000 ostatnich zdarzeń defibrylatora
Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co
najmniej 6 godzin monitorowania z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD
i odtwarzania w komputerze użytkownika
Możliwość rozbudowy o pomiar oddechu, saturacji, NIBP, CO2, IBP i temperatury,
Wyposażenie dodatkowe: Torba na defibrylator z kieszeniami na akcesoria opcja
Waga urządzenia max. 7,5kg
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem

3. (poz. 35) Defibrylator automatyczny treningowy 2 szt.:










Trener AED z oznaczeniami po polsku
Polecenia głosowe jak w prawdziwym defibrylatorze AED (instrukcje zgodne z
wytycznymi ERC 2015)
Możliwość wyboru języka polskiego lub angielskiego przez Zamawiającego przed
dostawą
Metronom nadający tempo uciśnięć klatki piersiowej
Co najmniej 6 zaprogramowanych scenariuszy
Możliwość modyfikowania przebiegu ćwiczenia przez prowadzącego za pomocą
pilota
Pilot do zdalnego, bezprzewodowego sterowania trenerem AED
Elektrody testowe samoprzylepne




Możliwość zasilania trenera AED z akumulatorów (dostarczona ładowarka), z baterii
oraz z zasilania 230V, 50 Hz
Torba przenośna na trenera AED.

CZĘŚĆ V:
1. (poz. 26) Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej 1 szt.
• Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar
fizjologiczny
• Praca bezprzewodowa
• Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę
• Praca na zasilaniu akumulatorowym minimum 3 godziny
• Wentylacja metodą usta-usta oraz za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania
ucisków klatki piersiowej
• Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu i
zmodyfikowane wysunięcie żuchwy
• Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz
nos
• Możliwość ustawienia obrzęku języka utrudniającego intubację
• Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności
• Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji i tracheotomii
• Elektrycznie generowane tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno
zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi
• Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej i
obwodowej
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności
od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji
poziomu głośności
• Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych i doszpikowych
• W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów
• Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów
• Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4
szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie
minimum 5 miejscach klatki piersiowej
• Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne
• Odgłosy kaszlu i wymiotów. Głos pojękiwania i odgłosy mowy
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją
regulacji głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO₂ i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze
pacjenta

• Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie
EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy
uciskanie klatki piersiowej.
• Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektro stymulacji zewnętrznej oraz
monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego na minimum jednej kończynie
• Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Możliwość wykonywania ćwiczeń - odbarczenie odmy prężnej i drenażu opłucnej
(wielokrotnie, bez konieczność każdorazowej wymiany elementów zużywalnych)
• Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne
• Torba/walizka do przechowywania i transportu
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth i Wi-Fi
• Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym
minimum 3 godziny
• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
• Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”.
• Wyświetlanie krzywych EKG i ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem
zaprogramowanym w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim lub języku angielskim
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy

• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
• Kolor skóry: cielisty
 Zestaw do pozoracji ran: 1 szt.
• Produkt nowy
• Zestaw ran pozoracyjnych w walizce
• Imitacje ran do zamocowania na skórze za pomocą kleju lateksowego
• Rany umieszczone na 5 paletach tematycznych:
• W palecie 1 „złamania i urazy szczególne”: zamknięte złamanie żuchwy, zamknięte
złamanie oczodołu z krwiakiem, otwarte złamanie kości nosowych, otwarte złamanie żeber,
rana cięta ściany brzucha z wytrzewieniem jelita cienkiego, rana oczodołu z rozerwaniem
oka
• W palecie 2 „złamania, skaleczenia i pogryzienia”: otwarte złamanie kości strzałkowej,
otwarte złamanie kości ramiennej, ugryzienie przez psa, rana cięta wskutek skaleczenia
szkłem, rana cięta zadana dużym kawałkiem metalu, ukąszenie przez węża, rana cięta
• W palecie 3 „złamania i urazy”: załamanie zamknięte kości strzałkowej, złamanie
zamknięte kości promieniowej, złamanie otwarte palców dłoni, rana tłuczona łożyska
paznokcia, złamanie otwarte palców stopy połączone ze stłuczeniem, odmrożenie palców
stopy
• W palecie 4 „oparzenia i krwotoki”: oparzenie trzeciego stopnia (zwęglenie tkanki),
oparzenie drugiego stopnia z pęcherzykami, oparzenie pierwszego stopnia z rumieniem,
oparzenie będące wynikiem naświetlenia promieniami gamma, rana cięta połączona z
krwawieniem tętniczym, rana demonstrująca krwawienie z żyły
• Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4
szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca
• Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne .
• Odgłosy kaszlu i wymiotów i głosy pojękiwania i odgłosy mowy
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją
regulacji głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO₂ i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze
pacjenta
• Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta

• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG.
• Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak
defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej
• Możliwość defibrylacji energią do 360J i kardiowersji i elektrostymulacji zewnętrznej i
monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego na minimum jednej kończynie
• Możliwość założenia wkłucia doszpikowego na minimum jednej kończynie
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne
• Torba/walizka do przechowywania i transportu
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem PALS w technologii Bluetooth i Wi-Fi
• Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę
• Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny
• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
• Oprogramowanie w języku polskim lub w języku angielskim
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”.
• Wyświetlanie krzywych EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem
zaprogramowanym w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim lub języku angielskim
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
• Kolor skóry: cielisty

2. (poz. 27) Zaawansowany fantom ALS dziecka 1 szt.
• Fantom dziecka 4-8 lat, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar
fizjologiczny
• Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na
zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny
• Wentylacja metodą usta-usta i usta-nos-usta i za pomocą worka samorozprężalnego i
wykonywania ucisków klatki piersiowej
• Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub
wysunięcie żuchwy
• Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz
nos
• Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych i doszpikowych
• W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów
• Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 4 tonów
•
Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4
szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca
• Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne
• Odgłosy kaszlu i wymiotów i głosy pojękiwania i odgłosy mowy
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji
głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO₂ i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze
pacjenta
• Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG

• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG.
• Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak
defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej
• Możliwość defibrylacji energią do 360J i kardiowersji i elektrostymulacji zewnętrznej i
monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego na minimum jednej kończynie
• Możliwość założenia wkłucia doszpikowego na minimum jednej kończynie
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne
• Torba/walizka do przechowywania i transportu
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem PALS w technologii Bluetooth i Wi-Fi
• Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę
• Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny
• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
• Oprogramowanie w języku polskim lub w języku angielskim
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy
z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną ekranu
zaproponowanego modelu
• Wyświetlanie krzywych EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem
zaprogramowanym w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim lub języku angielskim
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
• Kolor skóry: cielisty

3.

(poz. 28) Zaawansowany fantom PALS niemowlę 1 szt.

• Fantom niemowlę pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Praca bezprzewodowa
• Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym
minimum 3 godziny
• Wentylacja metodą usta-nos-usta i za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania
ucisków klatki piersiowej
• Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu i
wysunięcie żuchwy
• Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz
nos
• Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych i doszpikowych. W komplecie minimum 5
zestawów zużywalnych elementów
• Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 4 tonów
 Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4
szmery)
ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca
• Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne
• Odgłosy kaszlu i wymiotów i pojękiwania i płaczu
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją
regulacji głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG i ciśnienia tętniczego krwi BP i ABP i SpO₂ i ETCO₂ i fali
tętna i częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze
pacjenta
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie
EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie
klatki piersiowej.
• Możliwość defibrylacji energią 4J/ kg masy ciała i kardiowersji i elektrostymulacji
zewnętrznej i monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego na minimum jednej kończynie

• Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednym miejscu
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne
• Fantom wyposażony w 2 kocyki niemowlęce
• Torba/walizka do przechowywania i transportu
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem PALS w technologii Bluetooth i Wi-Fi
• Interface wyposażony w akumulator i ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym
minimum 3 godziny
• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
• Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”.
• Wyświetlanie krzywych EKG i ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem
zaprogramowanym w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim lub języku angielskim
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
• Kolor skóry: cielisty

4. (poz. 32) Fantom BLS osoby dorosłej 2 szt.
• Fantom osoby dorosłej pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności
resuscytacyjnych odwzorowujący cechy: jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: jak mostek i obojczyki i
sutki i żebra umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej
• Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i
zmodyfikowane wysunięcie żuchwy
• Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych,
masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych
• Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocą maski wentylacyjnej,
worka samorozprężalnego
• Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej
podczas jej uciskania
• Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej
• Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej
• Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas
wentylacji
• Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem
analizującym lub panelu kontrolnego
• Kompatybilność z treningowym defibrylatorem AED polegająca na automatyczną (bez
ingerencji instruktora) analizą prawidłowego miejsca przyklejenia elektrod defibrylacyjnych
• Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych
czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015
• Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego
komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego
• Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających
określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry:
• głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich
uciśnięć,
• relaksacja klatki piersiowej,
• prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej,
• częstość ucisków klatki piersiowej,
• objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt
dużych i zbyt małych objętości
• Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji
• Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji
zewnętrznej, kompatybilny z fantomem w stopniu opisanym
Gwarancja:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego

• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

5. (poz. 33) Fantom BLS dziecka 2 szt.
• Fantom dziecka (w wieku 4- 7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności
resuscytacyjnych odwzorowujący cechy: jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: jak mostek i obojczyki i 2
sutki i żebra umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej
• Możliwość wykonania bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych poprzez
odchylenie głowy i wykonanie zmodyfikowanego wysunięcia żuchwy
• Możliwość wykonania oddechów ratunkowych metodą: usta-usta, usta-nos-usta za pomocą
ust, maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego
• Uniesienia klatki piersiowej podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej
podczas jej uciskania
• Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej
• Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas
wentylacji
• Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej
• Wskaźnik przewentylowania żołądka
• Kompatybilność podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem
analizującym lub panelem kontrolnym
• Oprogramowanie i panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności
resuscytacyjnych
i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015
• Oprogramowanie i panel kontrolny umożliwiają pomiar i prezentację parametrów
umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Prezentowane parametry:
• głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich
uciśnięć,
• objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt
dużych i zbyt małych objętości;
• prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej
• Kolor skóry: cielisty lub ciemny
Gwarancja:
• minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego
prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego

• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta -przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji
• Lokalizacja punktów serwisowych na terenie Polski
• Czas reakcji na przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki maksymalnie do
72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
lub fantomu na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat.

6. (poz. 34) Fantom BLS niemowlęcia 2 szt.
• Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych
odwzorowujący cechy niemowlęcia jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Fantom ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi mostek i obojczyki i sutki i żebra
umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej
• Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i
zmodyfikowane wysunięcie żuchwy
• Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka
samorozprężalnego
• Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej
podczas jej uciskania
• Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej
• Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej
• Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas
wentylacji
• Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem
analizującym lub panelu kontrolnego
• Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności
resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015
Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających
określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry:
• głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć

• relaksacja klatki piersiowej
• prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej
• częstość ucisków klatki piersiowej
• objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt
dużych i zbyt małych objętości
• Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji
• Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej,
kompatybilny z fantomem w stopniu opisanym w wyżej opisanym punkcie
• Defibrylator wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy
defibrylator półautomatyczny (w języku polskim)
• Minimum 4 wbudowane scenariuszy zdarzeń zawierające różne kombinacje defibrylacji,
wyników analizy, ich kolejności, itd.
• Panel kontrolny umożliwiający ingerencję instruktora w przebieg odgrywanego scenariusza
zdarzeń
Gwarancja:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimum 5 lat

7. (poz.) 37 Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego 1 szt.
• Zaawansowany fantom pielęgnacyjne osoby dorosłej z modułem geriatrycznym
• Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Fantom

wyposażony w moduł ran i stanów charakterystycznych dla osób starszych i pacjentów
leżących
• Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na
zasilaniu akumulatorowym minimum 3 godziny
• Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur:
• płukanie oczu i uszu
• podawanie/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa
• pielęgnacja jamy ustnej i protez zębowych
• wprowadzanie zgłębnika i odsysanie odcinka gardłowego i krtaniowego dróg
oddechowych
• wprowadzanie i zabezpieczanie i pielęgnacji rurki tracheotomijnej
• pielęgnacja tracheotomii
• możliwość odsysania z tracheotomii
• podawanie tlenu
• płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik
• wprowadzanie i usuwanie zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich
pielęgnacja
• Moduł ran pooperacyjnych i stanów chorobowych charakterystyczny dla osób starszych i
pacjentów leżących wyposażony w minimum:
• moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej ze szwami
• moduł nacięcia brzusznego ze szwami
• moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem
• moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania
rany
• moduł podskórnych
wstrzyknięć
• moduł zakażonej stomii okrężnicy
• moduł brzuszno-pośladkowy i pośladkowy do klasyfikacji odleżyn i oczyszczania i
opatrywania
• amputacja poniżej kolana i kikut do pielęgnacji
• moduł tamponady uda przystosowany do suchej i mokrej tamponady i płukania
rany
• moduł szwu
uda
(szew nylonowy)
• moduł opracowania
chirurgicznego rany uda
• moduł
nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym
• moduł
stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty
• Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi.
• Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności
od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji
poziomu głośności
• Funkcja wkłuć (1) domięśniowych i (2) podskórnych i (3) doszpikowych
• Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów
• Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery)
ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5
miejscach klatki piersiowej

• Odgłosy perystaltyki jelit fizjologiczne i patologiczne
• Odgłosy kaszlu i wymiotów i pojękiwania oraz odgłosy mowy
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją
regulacji głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze pacjenta
• Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG
• Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak
defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia
• Wymienne genitalia żeńskie i męskie
• Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym
zwrotem płynu
• Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści
• Moduł do badania piersi zawierający zmiany nowotworowe minimum 2 rozmiary i 2
twardości. Moduł nakładany na fantom.
• Fantom wyposażony w pełne ubranie szpitalne
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub Wi-Fi
• Interface wyposażony w akumulator i ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym
przynajmniej 3 godziny
• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
•
Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Symulowany monitor do oceny pacjenta przez osoby ćwiczące
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną
ekranu zaproponowanego modelu
• Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem
zaprogramowanym w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim lub języku angielskim

Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
Symulator odczuć starszych 1 szt.:
• Symulator zapewniający realistyczne odczucia seniorów
• Odzwierciedla zmieniającą się wraz z wiekiem siłę mięśni
• Odzwierciedla doznania zmysłowe w zakresie: widzenia i słuchu i chwytania i chodzenia
• Progresywne ograniczenie ruchów w obszarze kręgosłupa i barków i bioder
• Wizjer z wymiennymi foliami symulacyjnymi zaćma i jaskra
• Wymienne folie z dyskretnym systemem magnetycznym
• Kamizelka i spodenki obciążeniowe dostosowane do wielkości i stopnia dysfunkcji
• Buty i rękawiczki obciążone z regulacją wielkości
• Gumowe połączenia modułowe między głową i tułowiem i ramionami i tułowiem.
Możliwość dostosowania do stopnia dysfunkcji
• Wytrzymała torba na wózek do transportu i przechowywania
• Instrukcja użytkowania symulatora w języku polskim

8. (poz.38) Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta 2 szt.
• Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na
zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny
• Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur:
• symulowane płukanie oczu i uszu
• podawanie i zakraplanie lekarstw do oka i ucha i nosa i tamponowania nosa
• pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych

•
•
•
•
•
•

wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych
wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej
pielęgnacji tracheotomii i odsysania
podawania tlenu
płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik
wprowadzania i usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji
 Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno zsynchronizowane z ustawionym
ciśnieniem krwi.
• Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej
• Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności
od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji
poziomu głośności
• Funkcja wkłuć (1) domięśniowych i (2) podskórnych i (3) doszpikowych
• Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów
• Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery)
ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5
miejscach klatki piersiowej
• Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne
• Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy
• Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji
głośności
• Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury na symulowanym monitorze pacjenta
• Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta
• Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich
monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG
• Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca
• Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min.
• Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG
• Generowanie minimum dwóch rodzajów artefaktów w zapisie EKG.
• Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak
defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej
• Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie
• Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu
• Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia
• Wymienne genitalia żeńskie i męskie
• Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym
zwrotem płynu
• Moduł do badania piersi zawierający zmiany nowotworowe minimum 2 rozmiarów i 2
twardości. Moduł nakładany na fantom
• Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub Wi-Fi.
• Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym
przynajmniej 3 godziny

• Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu
minimum 5”
• Oprogramowanie w języku polskim lub języku angielskim
• Symulowany monitor do oceny stanu pacjenta przez osoby ćwiczące
• Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor
dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną
ekranu zaproponowanego modelu
• Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi i SpO₂ i ETCO₂ i fali tętna i
częstości oddechu i częstości pracy serca i temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym
w interface sterującym fantomem
• Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
• Sygnał dźwiękowy SpO₂ z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości
saturacji
• Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w języku polskim i języku angielskim
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji)
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

9. (poz. 56) Trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły 1
szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych osoby dorosłej

Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych osoby
dorosłej.
 Głowa osoby dorosłej na stabilnej podstawie
• Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zębów, języka,
podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka
• Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym
• Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka
• Sygnalizacja zbyt dużego nacisku na zęby przy intubacji
• Trenażer umożliwia symulację minimum:
• intubacji dotchawiczej przez usta i nos
• zakładania maski krtaniowej
• zakładania rurki Combitube
• zakładania rurki krtaniowej
• zakładania rurek ustno-gardłowych
• wykonywania manewru Sellica
• symulacja skurczu krtani
• symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych
Gwarancja i warunki sewrisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat


10. (poz. 57) Trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko 1
szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych u dziecka

• Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych dziecka (47 lat)
• Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury dziecięcych: warg i zębów i języka
i podniebienia
i przełyku, wejścia do krtani i nagłośni i płuc i żołądka
• Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym
• Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka
• Trenażer umożliwia symulację minimum:
• intubacji dotchawiczej przez usta i nos
• zakładania maski krtaniowej
• zakładania rurki Combitube
• zakładania rurki krtaniowej
• zakładania rurek ustno-gardłowych
• wykonywania manewru Sellica
• symulacja skurczu krtani
• symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat.

11.(poz. 58) Trenażer nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę 1
szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury udrożniania dróg oddechowych niemowlęcia

• Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych
niemowlęcia. Głowa niemowlęcia na stabilnej podstawie
• Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury niemowlęcych: warg ii języka i
podniebienia i przełyku, wejścia do krtani i nagłośni i płuc i żołądka
• Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym
• Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka
• Trenażer umożliwia symulację minimum:
• intubacji dotchawiczej przez usta i nos
• zakładania maski krtaniowej
• zakładania rurki Combitube
• zakładania rurki krtaniowej
• zakładania rurek ustno-gardłowych
• wykonywania manewru Sellica
• symulacja skurczu krtani
• symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat.

12.(poz. 59) Trenażer dostęp do naczyń obwodowych 3 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący
cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ręki osoby
dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni

• Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom: odpromieniowej i
pośrodkowej i odłokciowej i przedłokciowej i żyły łuku dłoniowego
• System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego
ćwiczenia
• System automatycznej pompy umożliwiającej napełnienie systemu żył sztuczną krwią i
utrzymania ciśnienia z funkcją regulacji ciśnienia sztucznej krwi
• Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego
• W zestawie minimum 3 dodatkowe zestawy wymienne: system żył i skóra ręki
• W zestawie minimum 3 opakowania sztucznej krwi
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat.

13.(poz. 60) Trenażer dostęp doszpikowy 1 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć doszpikowych
• Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia doszpikowego pacjentów dorosłych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w
postaci kończyny dolnej
• Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia doszpikowego. Dostępie w
okolicy guzowatości piszczelowej
• Wymienne wkłady umożliwiają wielokrotne wkłucia przy użyciu napędów o zasilaniu
elektrycznych i mechanicznych
• Wymienne wkłady do wkłucia wypełnione sztuczną krwią

• W zestawie minimum 3 dodatkowe wymienne skóry okrywające miejsce wkłucia
• W zestawie minimum 5 dodatkowych wkładów wymiennych
• automatyczne treningowe igły doszpikowe dla dorosłych minimum 3 szt.
• automatyczne treningowe igły doszpikowe dla dzieci minimum 3 szt.
• produkt nowy
• pakowany pojedynczo
Gwarancja i warunki serwisowe:
•
Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

14. (poz. 61) Trenażer iniekcje domięśniowe 2 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia domięśniowego pacjentów dorosłych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w
postaci miednicy osoby dorosłej z możliwością iniekcji mięśnia pośladkowego wielkiego
• Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia w jeden z pośladków. Drugi
pośladek obrazuje strukturę miejsca wkłucia: zaznaczone mięśnie i kości i nerwy
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji

• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

15. (poz. 62) Trenażer iniekcje śródskórne 2 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury iniekcji śródskórnych
• Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka i skóry właściwej i tkanki
tłuszczowej i mięśnia
• Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji płynem
• W zestawie minimum 3 dodatkowe zestawy wymienne - zestaw tkanek: naskórek i skóra i
tkanka tłuszczowa i mięsień
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie
5 lat

16.(poz. 63) Trenażer cewnikowanie pęcherza/wymienny 1 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego
• Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych
odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
• Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z
realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz
• Wymienne genitalia męskie i żeńskie
• Wykonywanie dodatkowych procedury wlewów doodbytniczych i dopochwowych i wkłuć
domięśniowych
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta, przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie
5 lat

17.(poz. 64) Trenażer – badanie gruczołu piersiowego 2 szt.
• Trenażer do badania gruczołu piersiowego
• Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego
• Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz
anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa piersi i brodawki sutkowej

• Konstrukcja trenażera umożliwia nałożenie modelu piersi na ćwiczącego i ćwiczenia na
stojaku
• W zestawie minimum 6 wymiennych rodzajów patologii o zróżnicowanej wielkości i
kształcie i twardości i obejmujących minimum:
• torbiel
• zmianę wskazujących na chorobę fibrocystyczną
• gruczolak
• zmiany rakowe w różnych rozmiarach
• Możliwość umieszczenia zmian patologicznych w różnych obszarach piersi. Minimum 5
różnych obszarów
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie
5 lat

18.(poz. 65) Trenażer konikotomia 1 szt.
• Trenażer do ćwiczenia procedury konikopunkcji i konikotomii
• Trenażer do ćwiczenia procedur przecinania lub nakłuwania więzadła pierściennotarczkowego krtani osoby dorosłej
• Trenażer z poprawnie anatomicznymi szczegółami umożliwiającymi prawidłową lokalizację
miejsca przecięcia lub nakłucia krtani
• Wymienna skóra szyi do wielokrotnego nacinania lub nakłuwania krtani
• Symulowane rozprężenie się płuc przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań
• W zestawie minimum 3 dodatkowe zestawy wymienne: krtań i skóra szyi
Gwarancja i warunki serwisowe:

• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
19. (poz. 66) Fantom noworodka pielęgnacyjny 1 szt.
• Fantom noworodka do pielęgnacji z modułem wad wrodzonych
• Fantom noworodka urodzonego po 38 tygodniu ciąży
• Fantom odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz
anatomicznie poprawnie odwzorowana budowy ciała noworodka z zachowanym kikutem
pępowinowym i realistycznymi drogami oddechowymi
• Fantom wykonany z elastycznego, miękkiego materiału symulującego naturalną skórę
• Możliwość wykonywania czynności pielęgnacyjnych takich jak: mycie i pielęgnacja kikuta
pępowinowego, ubieranie i ważenie
• Możliwość wykonania wkłucia dożylnego
• Możliwość ewakuacji wydzieliny z dróg oddechowych
• Przyrządowe udrożnianie dróg oddechowych z intubacją dotchawiczą
• Płukanie żołądka
• Opieka neonatologiczna w zakresie minimum:
• odsysanie nosogardzieli
• karmienie sondą
• podawania leków
• zakładania i pielęgnacja kaniuli tchawiczej
• wykonywania iniekcji domięśniowych i podskórnych
• uzyskanie próbek moczu z pęcherza moczowego
• cewnikowanie pęcherza

• pomiar doodbytniczej temperatyry
• wykonanie lewatywy
• Zakładanie sondy do żołądka przez nos i usta
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa uciskanie klatki piersiowej i wentylacja
• Odsysanie zaaspirowanej smółki
• Cewnikowanie pępowiny
• Moduł wad wrodzonych noworodka obejmujący:
• naczyniak limfatyczny
• zespół policystycznych nerek
• przepuklinę oponowo-rdzeniową
• przepuklinę pępkową
• rozszczep wargi
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

20.(poz. 67) Fantom noworodka do dostępu naczyniowego 1 szt.
• Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego
• Model noworodka o naturalnej wadze, ruchomych stawach oraz z zachowaniem struktur
kostnych i naczyń żylnych
• Możliwość wykonania wkłuć dożylnych w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz głowy w
celu pobrania krwi lub podania leku
• Możliwość cewnikowania pępowiny
• Opieka neonatologiczna w zakresie minimum:
• odsysanie nosogardzieli

• karmienie sondą
• podawania leków
• zakładania i pielęgnacja kaniuli tchawiczej
• wykonywania iniekcji domięśniowych i podskórnych
• uzyskanie próbek moczu z pęcherza moczowego
• cewnikowanie pęcherza
• pomiar doodbytniczej temperatury
• wykonanie lewatywy
• W zestawie minimum 3 komplety wymiennej skóry kończyn i głowy
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie
5 lat

21.(poz. 68) Fantom wcześniaka 1 szt.
• Model noworodka o realistycznych proporcjach wcześniaka pomiędzy 24 a 28 tygodniem,
o wadze nie przekraczającej 800g, całkowicie elastyczny, z zachowaniem naturalnego napięcia
mięśniowego
• Model o dokładnie odwzorowanej anatomii dróg oddechowych: nagłośnia i krtań i gardło i
struny głosowe i naturalnej skórze
• Możliwość udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi oraz
przyrządowymi w tym z możliwością intubacji dotchawiczej przez usta i oba nozdrza
• Możliwość założenia dojścia dożylnego, pępowina z dostępem dożylnym i dotętniczym
• Możliwość uciskania klatki piersiowej – wykonywanie zewnętrznego masażu serca

• 4 typowe miejsca dostępu naczyniowego: prawy skalp i prawa stopa, lewe ramię i lewa dłoń
• Możliwość symulowania procedury wkłuć
• Możliwość zakładania na ciało różnych czujników lub elektrod dla symulacji monitoringu
TAK
• Ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji
• Unoszący się brzuch w przypadku przewentylowania żołądka lub nieprawidłowej intubacji
TAK
• Intubacja dotchawicza (rurkami ET) i wentylacja
• Zgłębnikowanie przez oba z nozdrza z możliwością użycia płynu
• Odsysanie z możliwością użycia płynu
• Możliwość pielęgnacji skóry i ran
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie
5 lat

22.(poz. 69) Model pielęgnacji stomii 1 szt.
• Model do nauki i ćwiczenia procedur pielęgnacji stomii
• Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz
anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa miednicy osoby dorosłej
• Pielęgnacja stomii, minimum: illeostomia i kolostomia i przetoka nadłonowa
• Stosowanie zestawów do irygacji kolostomii oraz stałych worków kolostomijnych jedno- i
dwuczęściowych

• Możliwość wykonania lewatywy z zastosowaniem płynu do realnego zwrotu
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

23.(poz. 70) Model pielęgnacji ran 1 szt.
•
Model do nauki i ćwiczenia procedur pielęgnacji ran
•
Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny
oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa torsu i szyi i barków i miednicy osoby
dorosłej
•
Możliwość opatrywania i bandażowania ran pooperacyjnych i odleżyn i stomii
•
Model wykonany z elastycznego materiału
•
Minimum 4 ranty do pielęgnacji
•
W zestawie worki stomijne 10 szt. jednoczęściowe z dolną częścią worka zapinaną na
rzep
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy

• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

24.(poz. 71) Model pielęgnacji ran odleżynowych 1 szt.
• Model do badania i pomiaru i oceniania i opisu odleżyn, nauki bandażowania i pielęgnacji
ran
• Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego jak wygląd i rozmiar fizjologiczny i
anatomiczny
• Odwzorowana budowa odcinka krzyżowego kręgosłupa, pośladków, miednicy i ud osoby
dorosłej
• Model przedstawia 4 stopnie odleżyn jak zaczerwienie i naruszenie naskórka i brak skóry i
martwica
• Możliwość przemywania i opatrywania i bandażowania ran
• Model wykonany z elastycznego materiału
• Minimum 4 rany do pielęgnacji
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami
producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu
gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii
- maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu na
nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat
25. (poz. 72) Model do zakładania zgłębnika 1 szt.
• Model nauki i ćwiczenia procedur dostępu żołądkowo-jelitowego
• Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz
anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa głowy, dróg oddechowych, tchawicy,
przełyku, żołądka, torsu osoby dorosłej
• Zakładanie sondy żołądkowej z dostępu przez usta lub przez nos
• Płukanie żołądka
• Wprowadzanie i zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej
• Odsysanie odcinaka gardła i krtani i dróg oddechowych
• Możliwość wypełniania żołądka i płuc płynem
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego
• Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z
wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed
upływem okresu gwarancji).
• Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do maksimum 72
godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia
awarii - maksymalnie 15 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą
gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
• Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego modułu
na nowy
• Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez
minimalnie 5 lat

CZĘŚĆ VI:
1. (poz. 21) Zestaw drobnego sprzętu:
1. Ciśnieniomierz zegarowy naramienny dla dorosłych: 5 szt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nowy
Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
Metalowa obudowa
Czytelna tarcza o średnicy 50 mm (+/- 20 mm)
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu
Gwarancja minimum 24 miesiące
Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem
Ochronne etui na mankiet i stetoskop

2. Dozownik łokciowy: 2 szt.
• Produkt nowy
• Dozownik łokciowy z ramieniem plastikowym
• Przeznaczony do preparatów myjących i dezynfekcyjnych
• O pojemności max.700 ml
• O prostej budowie
• Do montażu na ścianie
• Plastikowy bez elementów metalowych
• Produkt w kolorze białym z elementami przeźroczystego
• Pojemnik do zamocowania na ścianie
W zestawie z pierwszym pojemnikiem mydło w płynie: ilość 5 opakowań
• Nie zawierające substancji konserwujących mydło i bakteriobójczych
• Zawiera substancje pielęgnujące
• Nie zawiera substancji chemicznych obciążających skórę
• Mydło jednorazowe w worku z laminatu PE/PETP
• Z jednego worka mydła około 600-700 porcji myjących
• Preparat z aktualną datą ważności
• Preparat pasujący do dozownika
W zestawie z drugim pojemnikiem preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk:
ilość 5 opakowań
• Alkoholowy preparat

•
•
•
•
•

Działanie natychmiastowe i przedłużone
Zawiera substancje nawilżające
Nie powoduje wysuszania skóry
Do częstego stosowania dla osób o normalnej i wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
Preparat jednorazowy umieszczony w worku

• Preparat pasujący do dozownika

3. Fartuch medyczny ochronny: 100 szt.
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nowy
Rozmiar: uniwersalny
Jednorazowy
Z polipropylenu
Wiązany pod szyją i w pasie
W rękawach posiada gumki ściągające
W kolorze zielonym

4. Filtr antybakteryjny - antywirusowy dla dzieci: 50 szt.
• Filtr hydrofobowy elektrostatyczny zapewniający ochronę przed wilgocią przy małym
oporze dla przepływu gazów
• Filtr sterylny
• Filtr posiada port do kapnografii
• Wydajność filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% (+/- 0,5%)
• Podwójne złącze ISO z jednej strony
5. Filtr antybakteryjny - antywirusowy dla dorosłych: 50 szt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtr sterylny
Filtr posiada port do kapnografii
Wydajność filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% (+/- 0,5%)
Połączenie ISO (mm) 22F/15M i 22M/15F
Objętość oddechowa pacjenta od 150 ml
Filtr elektrostatyczny
Maksymalny czas użytkowania 24 godziny
Martwa przestrzeń
Pakowany pojedynczo

6. Igły do iniekcji 0,5 x 25 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
•
•
•
•

Igły wykonane ze stali nierdzewnej
Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia

7. Igły do iniekcji 0,6 x 30 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej

• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK
8. Igły do iniekcji 0,7 x 30 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK
9. Igły do iniekcji 0,8 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK

10.

Igły do iniekcji 0,9 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.

• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK
11. Igły do iniekcji 1,2 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER i
LUER LOCK

12. Igły do rozpuszczania i nabierania leków: 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera
100 szt.
• Igła przeznaczona do pobierania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 mm
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Szlif ołówkowy
• Wyposażona w otwór boczny
• Sterylizowana tlenkiem etylenu
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER i
LUER LOCK
13. Kaftan bezpieczeństwa: 1 szt.
• Rozmiar uniwersalny
• Wykonany z mocnej i wytrzymałej tkaniny zawija się wokół osoby krępowanej i wiąże z
tyłu w supeł (lub mocuje za pomocą specjalnych pasów).
• Ubierany od przodu z rozpięciem z tyłu, zawiązywany troczkami na plecach
• Długie rękawy (o wiele dłuższe niż ręce "użytkownika")
• Produkt w kolorze niebieskim
14. Kaniula Neoflon: ilość 50 szt.
• Wymiary 0,6 x 19 mm G26
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Sterylna
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające
w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Pakowana pojedyńczo
• Kompatybilny z Luer Lock
• W opakowaniu typu papier-folia
15. Kaniula Neoflon: ilość 50 szt.
• Wymiary 0,7 x 19 mm 24 G
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Produkt jałowy
• Pakowana pojedynczo
• Kompatybilny z Luer - Lock
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• W opakowaniu typu papier-folia

16. Maski krtaniowe jednorazowe: 70 szt.
Rozmiar:
• 1 - noworodek <5kg: 10 szt.
• 1.5 - niemowlę 5-10kg: 10szt.
• 2 - dziecko 10-20kg: 10 szt.
• 2.5 - dzieci 20-30kg: 10 szt.
• 3 - młodzież/dorośli 30-50kg: 10 szt.
• 4 - dorośli 50-70kg: 10 szt.
• 5 - dorośli powyżej 70kg: 10 szt
• Jednorazowe maski krtaniowe wykonane w tworzywa sztucznego PCV
• Z mankietem uszczelniającym z balonikiem kontrolnym
17. Komplet pościeli medycznej: ilość 10 szt.
• Komplet pościeli jednorazowy
• Komplet pościeli nowy
• Wykonany z włókniny polipropylenowej
• Komplet zawiera poszwę, poszewkę i prześcieradło
• W komplecie poszwa na kołdrę o wymiarach 160 cm x 210 cm (+ /- 5%)
• W komplecie poszewka na poduszkę o wymiarach 80 cm x 90 cm (+/-5%)
• W komplecie prześcieradło o wymiarach 160 cm x 210cm
• Produkt w kolorze niebieskim
• Komplet zapakowany w opakowanie foliowe
18. Kompresy gazowe niejałowe: 50 opakowań x 100 szt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nowy
W 1 opakowaniu znajduje się 100 szt.
Wymiar 50 mm x 50mm
Kompresy niejałowe
8-warstwowe
13- nitkowe
Wykonane z gazy bawełnianej
Gaza bawełniana 100%

19. Koreczek do kaniul typu LUER: 200 szt.
• Koreczek posiada zakończenie męskie oraz żeńskie, które szczególnie dedykowane jest do
zabezpieczeń końcówek LUER w zestawach do przetaczania płynów i krwi
• Wyrób niepirogenny

• Wyrób nie zawiera lateksu
• Sterylny
• W opakowaniu typu papier i folia
20. Laryngoskop do trudnej intubacji McCoy: 1 szt.
• Produkt nowy
• Światłowodowy LED z zimnym światłem
• Z 1 szt. łyżki rozmiar "4"
• Wykonane z trwałej stali nierdzewnej
• W opakowaniu ochronnym
• Możliwość sterylizacji do 134°C
• Na wyposażeniu 2 baterie R14
21. Laryngoskop Macintosh w zestawie z 4 łyżkami typu Macintosh: 1 szt.
• Produkt nowy
• Zestaw łyżek z laryngoskopem w futerale
• Możliwość sterylizacji do 134°C
• Oświetlenie klasyczne z wykorzystaniem wymiennej żarówki
• Zasilanie: 2 x R14
• Rozmiar łyżek Macintosh po 1szt. 1 łyżka (90mm), 2 łyżka (110mm), 3 łyżka (130mm), 4
łyżka (150mm)
• W zestawie 2 baterie R14
• Wykonanie z trwałej stali nierdzewnej
• Żarówka do laryngoskopu 1 szt.
• Typ oświetlenia: klasyczne - żarówka
• Gwarancja minimum12 miesięcy
22. Laryngoskop z łyżkami typu Miller: 1 szt.
• Produkt nowy
• W komplecie łyżki typu Miller o numerach od 1 do 4 po 1 szt. z każdego rodzaju
• Oświetlenie konwencjonalne z wykorzystaniem wymiennej żarówki
• Możliwość sterylizacji do 134°C
• Zasilanie baterie 2 x R14
• Wykonanie z trwałej stali nierdzewnej
• Gwarancja minimum12 miesięcy
23. Maski nadkrtaniowe typu I- GEL: 15 szt.
•
Produkt nowy
•
Rozmiar 1; 2-5kg: 3 szt.
•
Rozmiar 2; 10-25kg: 3 szt.
•
Rozmiar 3 ; 30-60kg: 3 szt.
•
Rozmiar 4; 50-90kg: 3 szt.
•
Rozmiar 5: 90kg + : 3 szt.

24. Mata ślizgowa: 5 szt.
• Produkt nowy
• Matą ślizgowa przeznaczoną do przemieszczania pacjenta w poziomie
• Wykonana z jednego kawałka specjalnego materiału
• Po obu stronach maty ślizgowej znajdują się uchwyty do przeciągania
• Udźwig 400 kg
• Mata ślizgowa wykonana z polipropylenu
• Odporna na działanie wody i jej powierzchnia nie ulega zawilgoceniu
• Wymiary długość 1950 mm x 1150 mm (+/- 50 mm)
25. Natrium Chloratum 0,9%: ilość 500 sztuk po 5 ml
•
Sterylny, nie zawierającym konserwantów roztworem soli fizjologicznej
•
Dostępny w postaci jednorazowych ampułek
26. Natrium Chloratum 0,9%: 200 sztuk po 10 ml
• Sterylny, nie zawierającym konserwantów roztworem soli fizjologicznej
• Dostępny w postaci jednorazowych ampułek
27. Nożyczki chirurgiczne metalowe: ilość 25 szt.
• Nożyczki jednorazowe
• Ostro-ostre
• Ochronnie zabezpieczone kapturkiem
• Proste
• Długość 11 cm (+/-5%)
• Produkt jałowy
• Każda sztuka odrębnie pakowana

•

Kolor: srebrnoszary

28. Okleina do mocowania kaniul: ilość 300 szt.
• Opatrunek włókninowy stosowany do mocowania kaniul
• Hipoalergiczny
• Jałowy
• Jednorazowy
• Opatrunek samoprzylepny
29. Pas unieruchamiający pacjentów: 1 szt.
• Pas unieruchamiający pacjentów przeznaczony dla osób dorosłych
• Produkt nowy
• Unieruchamiający w pasie
• Z zapięciem na rzepy z integrowanymi wiązaniami bocznymi
• Z możliwością przymocowania bezpośrednio do ramy łóżka
• Obwód w pasie 800 -1200 mm (+/- 20 mm)
• Produkt nie zawiera elementów wykonanych ze skóry naturalnej

30. Paski do zastosowania przymusu bezpośredniego na ręce: ilość 2 zestawy - po 1 parze w
zestawie
• Z możliwością przymocowania bezpośrednio do ramy łóżka
• Produkt nowy
• Z zapięciem na rzepy
• Wymiary obwodu nadgarstka: 160 - 240 mm (+/- 20 mm)
• Produkt nie zawiera elementów wykonanych ze skóry naturalnej
• W zestawie 2 paski przedłużające
31. Paski do zastosowania przymusu bezpośredniego na nogi: ilość 2 zestawy- po 1 parze w
zestawie
•
Z możliwością przymocowania bezpośrednio do ramy łóżka
•
Produkt nowy
•
Z zapięciem na rzepy
•
W skład 1 zestawu wchodzą: 2 mankiety na stopy i 1 pasek łączący
•
Produkt nie zawiera elementów wykonanych ze skóry naturalnej
•
Obwód nogi w kostce 220 - 300 mm (+/-20 mm)
32. Pęseta anatomiczna: ilość 25 sztuk
• Dostępna w rozmiarze 14 cm
• Narzędzie jednorazowego użytku
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Prążkowana od środka
• Jałowa
• Każda sztuka pakowana oddzielnie
• Kolor: srebrnoszary
33. Pęseta chirurgiczna metalowa: ilość 25 sztuk
• Pęseta chirurgiczna typu Gillis
• Dostępna w rozmiarze 15 cm
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Jałowa
• Każda sztuka pakowana oddzielnie
34. Pęseta plastikowa: ilość 50 szt.
• Jałowa
• Wykonana z plastiku typu PES
• Prążkowana od środka
• Pakowana pojedynczo
• Długość 12,8 cm
35. Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych: 1 szt.

• Służący do ogrzewania i stabilizacji temperatury podawanych pacjentowi płynów
medycznych
• Regulacja temperatury profilu ogrzewającego: od 33°C do 43°C (+/-2°C)
• System alarmów wizualnych i dźwiękowych zabezpieczający przed przegrzaniem
• Wymienny profil grzewczy, o różnych długościach, przystosowany do ogrzewania drenów o
różnych średnicach: 4 ÷ 5 mm i 6 ÷ 7 mm (+/- 0,5 mm)
• Wyświetlacz informujący o pracy systemu
• Możliwość mocowania na statywie lub na szynie
• Klawiatura umożliwiająca wybór parametrów na podgrzewaczu
• Instrukcja obsługi dostępna w języku polskim
• Zasilanie: ~230V, 50/ 60 Hz
• Gwarancja minimum 24 miesiące
• Przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji w cenie oferty
Gwarancja i warunki serwisowe:
• Gwarancja dostępna w języku polskim
• Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 48 godzin w dni robocze (liczone od poniedziałku do
piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
• Wymagany czas usunięcia usterki max. 5 dni od zgłoszenia
• Na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia sprzętu zamiennego. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć zbieżne
parametry techniczne do sprzętu przekazanego do naprawy, a na czas zamiany musi być objęty
gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części zamiennych użytych do naprawy.
36. Podkłady higieniczne: 30 szt.
• Podkłady nowe
• Jednorazowe
• Rozmiar podkładu 600 mm x 900 mm
• Podkład z chłonnym wsadem i wodoodporną powłoką
• Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem
37. Pojemnik na ręczniki: 1 szt.
• Pojemnik na ręczniki papierowe listkowe
• Produkt nowy
• Wykonany z plastiku ABS metodą wtrysku
• O wymiarach: 26,4 cm x 14,5 cm x 29,4cm (+/- 5cm)
• Pojemność na max. 500 szt. listków papierowych
• Z wizjerem informującym o ilości ręczników w pojemniku
• Pojemnik otwierany kluczem
• Możliwość otwierania i zamykania kluczem
• Pojemnik do zamocowania na ścianie za pomocą 4 śrub
• Wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się następnego
• Konstrukcja pojemnika trwała i solidna
• Produkt w kolorze białym

• W opakowaniu fabrycznym
 Gwarancja minimum 12 miesięcy
38. Prowadnica do rurek intubacyjnych: 3 szt.
• Produkt nowy
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar do 4,0 długość 26,5 cm: 1 szt.
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar od 4,5 do 5,5 długość 34 cm: 1
szt.
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar powyżej 6,0. długość 33 cm: 1
szt.
39. Prowadnica typu Bougie do trudnych intubacji: 2 szt. ( po 1 szt. z podanego rozmiaru)
• Prowadnica nowa
W rozmiarach:
• ID 3,3 mm x długość 600 mm: 1 szt.
• ID 5,0 mm x długość 800 mm: 1 szt.
• Wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych
• Elastyczna i wzmocniona na całej długości
• Prowadnica jałowa
• Zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie
40. Przenośnik taśmowo-rolkowy: 1 szt.
• Produkt nowy
• Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjentów
• Wymiary: długość 1100 mm, szerokość 485 mm (+/- 50 mm)
• Udźwig 130 kg (+/- 0,5 kg)
• Wykonane są z wysokiej jakości duraluminiowej ramy
• Materiał ten jest odporny na zniszczenia i dezynfekcję
• Rolki pokryte materiałem imitującym skórę
• Kolor: niebieskoszary lub niebieskosrebrny
• Gwarancja minimum 24 miesiące
41. Przenośnik taśmowo-rolkowy: 1 szt.
• Produkt nowy
• Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjentów
• Wymiary: długość 600 mm, szerokość 500 mm (+/- 50 mm)
• Udźwig 90 kg (+/- 0,5 kg)
• Wykonane są z wysokiej jakości duraluminiowej ramy
• Materiał ten jest odporny na zniszczenia i dezynfekcję
• Rolki pokryte materiałem imitującym skórę
• Kolor: niebieskoszary lub niebieskosrebrny
• Gwarancja minimum 24 miesiące

42. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: ilość 300 szt.
• Produkt jałowy z aktualną datą ważności
• Pakowany pojedynczo
• Rozmiar: Uniwersalny
• W skład aparatu do wlewów wchodzą następujące elementy:
osłonka igły biorczej
igła biorcza dwukanałowa
hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie)
komora kroplowa 20 kropli = 1ml (+/- 0,1ml)
filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
zaciskacz rolkowy
rolka zaciskacza
łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie)
dren medyczny o długości około 1500 mm
łącznik stożkowy Luer-lock
osłonka łącznika Luer-lock
• Sterylizowany EO
43. Pulsoksymetr na palec: 2 szt.
• Produkt nowy
• Pulsoksymetr w formie klipsa na palec
• Umożliwia precyzyjny pomiar wartości natlenienia SpO₂ i pulsu (PR)
• Posiada index perfuzji
• Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz siły pulsu
• Wyświetlacz 2 kolorowy
• Wyświetlacz 4 kierunkowy wyświetlacz
• Alarmy wizualne i dźwiękowe
• Pomiar natychmiastowy po założeniu czujnika
• Pulsoksymetr z funkcją zarządzania energią
• Zasilanie bateryjne 2 x AAA
• Odporność na zalanie
• Wskaźnik poziomu baterii
• Pulsoksymetr na palec posiada instrukcję obsługi w języku polskim
• Zakres pomiaru SpO₂ 35-99%
• Dokładność +/- 2% dla zakresu 70-100%, dla wartości <70% niezdefiniowane
• Rozdzielczość 1%
• Alarm SpO₂: poniżej 90%
• Zakres pomiaru pulsu od 30 do 240 uderzeń na minutę
• Dokładność +/- 2% lub +/-2uderzeń na minutę
• Rozdzielczość 1 ud/min
• Granice alarmu PR (górny 120 ud./min, dolny 50 ud./min)
• Indeks Perfuzji PI od 0 do 20%
• Temperatura pracy: od 5 do 45°C

• Gwarancja na pulsoksymetr minimum 12 m-cy oraz 6 miesięczną na akcesoria
44. Resuscytator z maską dla dzieci: 5 szt
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Przeźroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
45. Resuscytator z maską dla niemowląt: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego oporu
płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przezroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dzieci
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
46. Resuscytator z dużą maską dla dorosłych: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy

• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
47. Resuscytator ze średnią maską dla dorosłych: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
48. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar S ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nowy z aktualną datą ważności
Nitrylowe
Bezpudrowe
O wysokiej wytrzymałości
O cienkich ściankach
Teksturowane palce
Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
Kolor rękawiczek niebieski

49.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rękawiczki diagnostyczne rozmiar M ilość: 5 opakowań
Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
Produkt nowy z aktualną datą ważności
Nitrylowe
Bezpudrowe
O wysokiej wytrzymałości
O cienkich ściankach
Teksturowane palce
Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
Kolor rękawiczek niebieski

50. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar L ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski

51. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dorosłych: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiocieniodajną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• Rozmiar dla pacjentów powyżej 150 cm wzrostu
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
52. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dzieci: 1 szt.

• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiacyjną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
53. Rurka intubacyjna z mankietem: (300 szt.)
• Dostępna w 15 rozmiarach x po 20 szt. z każdego rozmiaru
• Rurka elastyczna, wykonana jest z miękkiego PVC
• Posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz boczny otwór Murphy’ego
• Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z kontrastującym balonikiem kontrolnym
• Dostępna w rozmiarach: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0
54. Rurki krtaniowe 3 sztuki w zestawie:
• Rurki krtaniowe rozmiar 3 i 4 i 5
• Po 1 szt. z każdego rodzaju
• W zestawie ze strzykawką do uszczelnienia
• Wyrób sterylny
• Jednorazowego użytku
• Każdy element zapakowany odrębnie
• Rurka krtaniowa dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej
przez cewnik
• Rurka posiada 2 mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła
oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka
• W zestawie zagryzak
55. Rurki nosoweo-gardłowe: ilość sztuk 14 szt.
• Produkt nowy
Rozmiary:
• 2,5: 1 szt.
• 3,0: 1 szt.
• 3,5: 1 szt.
• 4,0: 1 szt.
• 4,5: 1szt.
• 5,0: 1 szt.
• 5,5: 1 szt.
• 6,0: 1 szt.
• 6,5: 1 szt.
• 7,0: 1 szt.
• 7,5: 1 szt.
• 8,0: 1 szt.
• 8,5: 1 szt.
• 9,0: 1 szt.
• Wykonana z miękkiego i giętkiego PVC
• Nie zawiera lateksu
• Transparentna

• Sterylna
• Rozmiar rurki podany w milimetrach ich wewnętrznej średnicy
56. Rurka ustno – gardłowa Guedel: 45 szt.
• Wykonana z medycznego PVC
• Barwny kod wkładek
• Gładko zaokrąglone krawędzie
• Blokada przeciw zagryzieniu
• Pakowana pojedynczo
• Bez lateksu i flatanów
• Jałowa
• Jednorazowego użytku
Rozmiary:
• 30 mm: 5 szt.
• 40 mm: 5 szt.
• 50 mm: 5 szt.
• 60 mm: 5 szt.
• 70 mm: 5 szt.
• 80 mm: 5 szt.
• 90 mm: 5 szt.
• 100 mm: 5 szt.
• 110 mm: 5 szt.
57. Stabilizator do rurek krtaniowych: 5 szt.
• Przeznaczony do rurek krtaniowych nr 3, nr 4, nr 5
• Produkt nowy
58. Stabilizator do rurek krtaniowych: 5 szt.
• Przeznaczony do rurek intubacyjnych
• Produkt nowy
• Regulowany uchwyt
• Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
• Wyposażony w rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora
• Dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej, wprowadzenie sondy
żołądkowe
59. Stetoskop pediatryczny: ilość 2 szt.
• Stetoskop pediatryczny, dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód

• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Nie zawiera lateksu
•
Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę,
na zewnątrz drenu
• Dodatkowo zapasowe oliwki twarde
• Gwarancja minimum 3 lata
60. Stetoskop dla dorosłych: 2 szt.
• Stetoskop dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę, na zewnątrz drenu
• Produkt wyprodukowany w Polsce
• Gwarancja minimum 3 lata
61. Strzykawka insulinowa jednorazowa ilość: 100 szt.
• Trzyczęściowa 1 ml
• Pakowana pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Jałowa
• Z jałową igłą
• Z dostępną skalą U-100
62. Strzykawka jednorazowego użytku 2 cm ilość: 200 szt.
• Jałowa
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
63. Strzykawka jednorazowego użytku 5 cm ilość: 200 szt.
• Produkt jałowy
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny

• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
64. Strzykawka jednorazowego użytku 10 cm ilość: 200 szt.
• Produkt jałowy
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
65. Strzykawka jednorazowego użytku 20 cm ilość: 200 szt.
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
• Przesuw tłoka płynny
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
66. Strzykawka typu Janeta z końcówką do cewników 50/60 cm ilość: 50 sztuk
• Jednorazowego użytku
• Jałowa
• Trzyczęściowa
• Niepirogenna
• Nietoksyczna
• W opakowaniu jednorazowym
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Podziałka skali pomiarowej co 2 cm
67. Strzykawka typu Janeta z końcówką typu LUER ilość: 25szt.
• Strzykawka 3-częściowa
• Jałowa
• Płynny przesuw tłoka
• Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
• Rozszerzenie skalowania do 60 ml
• Czytelna i trwała skala koloru czarnego umożliwiająca dawkowanie co 1 ml
• Cylinder o zabarwieniu bursztynowym
68. Strzykawka typu Janeta z końcówką typu LUER ilość: 50 szt.
• Strzykawka 3-częściowa
• Jałowa

•
•
•
•
•

Płynny przesuw tłoka
Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
Rozszerzenie skalowania do 60 ml
Czytelna i trwała skala koloru czarnego umożliwiająca dawkowanie co 1 ml

69. Taśma opatrunkowa: ilość sztuk 25
• Taśma elastyczna włókninowa opatrunkowa: ilość 5 sztuk z każdego rodzaju:
• 2,5 cm x 10 m
• 5 cm x 10 m
• 10 cm x 10 m
• 15 cm x 10 m
• 20 cm x 10 m
• Taśma na rolce
• Wykonana z hydrofobowej włókniny
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Pakowana pojedynczo w opakowaniu typu papier
• Elastyczna i dopasowująca się do ciała
70. Zewnętrzny system do zbiórki moczu: 5 szt.
• Kompletny system do zbiórki moczu dla mężczyzn
• System 1-częściowy
• Wykonany z materiału typu LATEX
• System z plastikowym aplikatorem do zakładania
• Rozmiar 28 mm (+/- 1 mm)
• Produkt jałowy z aktualną datą ważności
• W skład zestawu wchodzą:
• Cewnik zewnętrzny
• Dren łączący cewnik z workiem na mocz
• Paski do mocowania worka na nodze
• Worek do zbiórki moczu 500 ml (+/- 100 ml)
• Uchwyt do rozwijania
71. Zewnętrzny system do zbiórki moczu: 5 szt.
• Kompletny system do zbiórki moczu dla mężczyzn
• System 2- częściowy
• Elastyczny przylepiec – zabezpieczenie przed uciskiem
• Pasek przylepca dwustronnie klejący – możliwość przyklejania w dowolnym miejscu na
skórze penisa – odpoczynek dla skóry przy kolejnych zmianach cewnik
• Rozmiar 30 mm (+/- 1 mm)
• Produkt jałowy z aktualną datą ważności
• W skład zestawu wchodzą:
• Cewnik zewnętrzny
• Dren łączący cewnik z workiem na mocz

• Paski do mocowania worka na nodze
• Worek do zbiórki moczu 500 ml (+/- 100 ml)
• Elastyczny przylepiec
72. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 0,8 x 25 mm 22G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo

73. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,0 x 32 mm 20G
• Produkt jałowy
• Ostrze igły typu back-cut i stożkowata końcówka kaniuli wykonana z PTFE
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowane pojedyńczo
74. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,0 x 32 mm 20G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer- Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo
75. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,2 x 45 mm 18 G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer -Lock
• Posiada znak CE

• Pakowany pojedynczo
76. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,4 x 45 mm 17G
• Produkt jałowy
• Ostrze igły typu back-cut i stożkowata końcówka kaniuli wykonana z PTFE
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo
77. Worek na mocz: ilość 100 szt.
• Z zastawką antyzwrotną
• Sterylny
• Z systemem do drenażu moczu
• Długość drenu około 900 mm (+/- 50 mm)
• Z uniwersalnym konektorem redukcyjnym
• Wzmocnione uchwyty do zawieszenia
• Nie zawiera lateksu
• Pakowany pojedynczo
• Pojemność worka około 2000 ml (+/- 100 ml)
• System łatwego odpuszczania moczu- jedną ręką
78. Worek na mocz do monitorowania diurezy godzinowej ilość: 5 szt.
• Sposób mocowania jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami łóżek szpitalnych
• Odpływ moczu do komory pomiarowej dzięki drenowi dwuświatłowemu i spirali
antyzałamaniowej
• Proste i szybkie opróżnianie komory
• Bezigłowy port do pobierania próbek
• Konstrukcja z komorą umieszczoną nad workiem
• Transport pacjenta z workiem na mocz bez ryzyka przepływu wstecznego i utraty pomiaru
• Produkt jałowy
• Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Pojemność worka na mocz minimum 2000 ml (+/- 200 ml)
• Worek wraz z elementami przeźroczystymi i o barwie: bieli i granatu
79. Wózek na odpady lub brudną bieliznę: 1szt.
• Wózek z zaznaczeniami do segregacji
• Wózek z 2 zamykanymi komorami na jednym jezdnym wózku
• Produkt nowy

• Zaznaczenie do segregacji na pokrywach wózka
• Zaznaczenie na pokrywach w kolorze czerwonym i niebieskim
• Stelaż z rurek ze stali chromowanej lub nierdzewnej
• Pokrywa z tworzywa ABS w kolorze białym
• Pojemność 100-120 litrów (+/- 10 litrów)
• Wymiary 815 x 520 x 860 (+/- 50 mm)
• Obręcz pod pokrywą wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się
worka
• Podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła o
średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
80. Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych: 10 szt.
• Bezzwrotny port do płukania cewnika
• Blokada dostępu do pacjenta w postaci samoistnej zastawki
• Przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem
• Kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku
• Mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik
• Łącznik kątowy podwójnie obrotowy
• Port do podawania leków w aerozolu
• Cewnik z atraumatycznym końcem
• Dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika
• Produkt sterylny z aktualną datą ważności
81. Zestaw baterii akumulatorowych R14 z ładowarką ilość: 1 komplet
• Baterie akumulatorowe R 14 ilość 6 szt.
• Ładowarka: 1 sztuka
• z zabezpieczeniem przed przeładowaniem i przegrzaniem
• z ładowaniem podtrzymującym
• z kontrolą temperatury ładowania
• z monitorowaniem stanu naładowania
• zasilana sieciowo
82. Zgrzewarka typu papier-folia: 1 szt.
 Produkt fabrycznie nowy
 Zgrzewarka do zgrzewania pakietów medycznych typu papier-folia
 Maksymalna szerokość folii do zgrzewu 250 mm
 Regulacja temperatury elementu grzejnego
 Stan urządzenia sygnalizowany diodą
 Zaopatrzona w nóż do cięcia potrzebnego odcinka rękawa
 Napięcie 220 V / 50 Hz
 Gwarancja min. 24 miesięcy

 W zestawie ze zgrzewarką rękawy do sterylizacji:
 Rękaw do sterylizacji (mankiet) płaski 120 mm x 200 m 1 szt.
 Rękaw do sterylizacji (mankiet) płaski 150 mm x 200 m 1 szt.
 Rękaw do sterylizacji (mankiet) płaski 200 mm x 200 m 1 szt.
83. Zgrzewarka typu folia-folia: 1 szt.
• Zgrzewarka do zgrzewania opakowań foliowych
• Produkt fabrycznie nowy
• Impulsowa
• Zasilenie: 220-230V
• Długość zgrzewu: minimum 400mm (+ 100 mm)
• Szerokość zgrzewu: minimum 2 mm (+ 2 mm)
• W komplecie ze zgrzewarką 2 sztuki foli do zgrzewarek typu rękaw o szerokości 28cm i
długości 6 metrów
Gwarancja minimum 24 miesięcy
• Dostępna w języku polskim

2. (poz. 31) Zestaw drobnego sprzętu
1. Airway Lubricant - żel silikonowy ilość: 5 szt.
• Żel silikonowy do fantomów
• Pojemnik 45 ml
2. Airway Lubricant - żel silikonowy ilość: 5 szt.
• Pojemnik 180 ml
• Spray do fantomów
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciśnieniomierz naramienny dla dorosłych: 2 szt.
Produkt nowy
Ciśnieniomierz zegarowy
Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
Metalowa obudowa
Czytelna tarcza o średnicy 50 mm (+/- 20 mm)
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
Mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu
Gwarancja minimum 24 miesiące
Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem
Ochronne etui na mankiet i stetoskop

4.
•
•
•
•

Ciśnieniomierz naramienny pediatryczny: 2 szt.
Produkt nowy
Ciśnieniomierz zegarowy, pediatryczny
W zestaw trzy mankiety: noworodkowy 1 szt., niemowlęcy 1szt., dziecięcy 1 szt.
Mankiety bawełniane

•
•
•
•
•
•
•

Ciśnieniomierz zegarowy
Zakres pomiarowy
Metalowa obudowa
W zestawie winylowe etui
Mankiety i etui kolorowe z motywami dziecięcymi
Gwarancja minimum 24 miesiące
Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem

5. Dozownik łokciowy: 2 szt.
• Produkt nowy
• Dozownik łokciowy z ramieniem plastikowym
• Przeznaczony do preparatów myjących i dezynfekcyjnych
• O pojemności max.700 ml
• O prostej budowie
• Do montażu na ścianie
• Plastikowy bez elementów metalowych
• Produkt w kolorze białym z elementami przeźroczystego
• Pojemnik do zamocowania na ścianie
• W zestawie z pierwszym pojemnikiem mydło w płynie: ilość 5 opakowań
• Nie zawierające substancji konserwujących mydło i bakteriobójczych
• Zawiera substancje pielęgnujące
• Nie zawiera substancji chemicznych obciążających skórę
• Mydło jednorazowe w worku z laminatu PE/PETP
• Z jednego worka mydła około 600-700 porcji myjących
• Preparat z aktualną datą ważności
• Preparat pasujący do dozownika
• W zestawie z drugim pojemnikiem preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji
rąk: ilość 5 opakowań
• Alkoholowy preparat w żelu
• Działanie natychmiastowe i przedłużone
• Zawiera substancje nawilżające
• Nie powoduje wysuszania skóry
• Do częstego stosowania dla osób o normalnej i wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii
• Preparat jednorazowy umieszczony w worku
• Preparat pasujący do dozownika
6. Igły do iniekcji 0,8 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK

7. Elektrody pediatryczna EKG: ilość 5 opakowań=250 szt. w 1 opakowaniu 50 szt.
• Elektroda jednokrotnego użytku i niesterylna
• Produkt z aktualną datą ważności
• Pianka polietylenowa jako materiał bazowy
• Elektroda samoprzylepna
• Przeznaczona do badań krótkookresowych i spoczynkowych i ciągłego monitorowania i
diagnostyki
• Zalecana do stosowania w trakcie badań dzieci i niemowląt
• Mała średnica elektrody
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Czujnik Ag/AgCl
• Wyrób medyczny klasy I, produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych
93/42/EEC
• EN ISO 13485
• EN ISO 14971
• EN 60601-1
• EN ISO 10993-1
8. Elektrody dla dorosłych EKG: ilość 5 opakowań=250 szt. w 1 opakowaniu 50 szt.
• Elektroda jednokrotnego użytku i niesterylna
• Produkt z aktualną datą ważności
• Pianka polietylenowa jako materiał bazowy
• Elektroda samoprzylepna
• Przeznaczona do badań krótkookresowych i spoczynkowych i ciągłego monitorowania i
diagnostyki
• Zalecana do stosowania w trakcie badań osób dorosłych
• Mała średnica elektrody
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Czujnik Ag/AgCl
• Wyrób medyczny klasy I, produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych
93/42/EEC
• EN ISO 13485
• EN ISO 14971
• EN 60601-1
• EN ISO 10993-1
9. Fartuchy ochronne foliowe jednorazowego użytku ilość: 2 paczki=200szt. 1 paczka=100
szt.
• Wykonany z folii PE
• Zakładany przez szyję
• Wiązanie na troki
• Wiązany w pasie
• Produkt w kolorze białym

10. Igły do iniekcji 0,9 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
• Igły wykonane ze stali nierdzewnej
• Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
• Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
• Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia
9.
•
•
•
•

Igły do iniekcji 1,2 x 40 mm 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera 100 szt.
Igły wykonane ze stali nierdzewnej
Osłonka i nasadka igły wykonana jest z polipropylenu
Igły są sterylne i nietoksyczne i niepirogenne
Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia

10. Igły do rozpuszczania i nabierania leków: 10 opakowań=1000 szt. 1 opakowanie zawiera
100 szt.
• Igła przeznaczona do pobierania leków z otworem bocznym 1,2 x 30 mm
• Igła wykonane ze stali nierdzewnej
• Szlif ołówkowy
• Wyposażona w otwór boczny
• Sterylizowana tlenkiem etylenu
• Zapewniona pełna szczelność połączenia igły ze strzykawkami o końcówkach typu LUER
i LUER LOCK
11. Kaniula Neoflon: ilość 50 szt.
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Sterylna
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a także
pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Pakowana pojedynczo
• Kompatybilny z Luer Lock
• W opakowaniu typu papier-folia
12. Kaniula Neoflon: ilość 50 szt.
• Wymiary 0,7 x 19 mm 24 G
• Nie zawiera lateksu i PCV
• Produkt jałowy
• Pakowana pojedyńczo
• Kompatybilny z Luer Lock
• W opakowaniu typu papier-folia
13. Maski krtaniowe jednorazowe: 70 szt.
Rozmiar:
• 1 - noworodek <5kg: 10 szt.
• 1.5 - niemowlę 5-10kg: 10szt.

•
•
•
•
•
•
•

2 - dziecko 10-20kg: 10 szt.
2.5 - dzieci 20-30kg: 10 szt.
3 - młodzież/dorośli 30-50kg: 10 szt.
4 - dorośli 50-70kg: 10 szt.
5 - dorośli powyżej 70kg: 10 szt.
Jednorazowe maski krtaniowe wykonane w tworzywa sztucznego PCV
Z mankietem uszczelniającym z balonikiem kontrolnym

14. Maski nadkrtaniowe typu I- GEL: 15 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Rozmiar: 1; 2-5kg: 3 szt.
• Rozmiar 2; 10-25kg: 3 szt.
• Rozmiar 3 ; 30-60kg: 3 szt.
• Rozmiar 4; 50-90kg: 3 szt.
• Rozmiar 5: 90kg + : 3 szt.

15. Maseczka do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych: 50 szt.
• Pakowana pojedynczo
• Z drenem długości minimum 2.10 m
• Maska jednorazowego użytku
• Wykonana z miękkiego materiału
16. Maseczka do wysokiej koncentracji tlenu dla dzieci: 50 szt.
• Pakowana pojedynczo
• Z drenem długości minimum 2.10 m
• Maska jednorazowego użytku
• Wykonana z miękkiego materiału
17. Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych: 50 szt.
• Pakowany pojedynczo
• Z drenem długości minimum 2.10 m
• Maska jednorazowego użytku
• Wykonana z miękkiego materiału
18. Maski tlenowe z rezerwuarem dla dzieci: 50 szt.
• Maska jednorazowego użytku
• Z drenem długości minimum 2.10 m
• Maska jednorazowego użytku
• Wykonana z miękkiego materiału
19.Laryngoskop Macintosh w zestawie z 4 łyżkami typu Macintosh: 2 szt.
• Produkt nowy
• Zestaw łyżek z laryngoskopem w futerale

• Możliwość sterylizacji do 134°C
• Oświetlenie klasyczne z wykorzystaniem wymiennej żarówki
• Zasilanie: 2 x R14
• Rozmiar łyżek Macintosh po 1szt. 1 łyżka (90mm), 2 łyżka (110mm), 3 łyżka (130mm), 4
łyżka (150mm)
• W zestawie 2 baterie R14
• Wykonanie z trwałej stali nierdzewnej
• Żarówka do laryngoskopu 1 szt.
• Typ oświetlenia: klasyczne – żarówka
• Gwarancja minimum12 miesięcy
20. Laryngoskop z łyżkami typu Miller: 2 szt.
• Produkt nowy
• W komplecie łyżki typu Miller o numerach od 1 do 4 po 1 szt. z każdego rodzaju
• Oświetlenie konwencjonalne z wykorzystaniem wymiennej żarówki
• Możliwość sterylizacji do 134°C
• Zasilanie baterie 2 x R14
• Wykonanie z trwałej stali nierdzewnej
•
Gwarancja minimum12 miesięcy
21. Okleina do mocowania kaniul: ilość 300 szt.
• Opatrunek włókninowy stosowany do mocowania kaniul
• Hipoalergiczny
• Jałowy
• Jednorazowy
• Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier-papier
• Miejsce wkłucia zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełającej
• Opatrunek samoprzylepny
22. Pojemnik na ręczniki: 1 szt.
• Pojemnik na ręczniki papierowe listkowe
• Produkt nowy
• Wytwarzany z plastiku ABS metodą wtrysku
• O wymiarach: 26,4 cm x 14,5 cm x 29,4cm (+/- 5cm)
• Pojemnik do zamocowania na ścianie za pomocą 4 śrub
• Pojemność na max. 500 szt. listków papierowych
• Pojemnik otwierany kluczem
• Możliwość otwierania i zamykania kluczem
• Wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się następnego
• Konstrukcja pojemnika trwała i solidna
• Produkt w kolorze białym
• W opakowaniu fabrycznym
• Gwarancja minimum 12 miesięcy

23. Pulsoksymetr na palec: 2 szt.
• Produkt nowy
• Pulsoksymetr w formie klipsa na palec
• Umożliwia precyzyjny pomiar wartości natlenienia SpO₂ i pulsu (PR)
• Posiada index perfuzji
• Pomiar natychmiastowy po założeniu czujnika
• Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz siły pulsu
• Wyświetlacz 2 kolorowy
• Wyświetlacz 4 kierunkowy wyświetlacz
• Alarmy wizualne i dźwiękowe
• Pomiar natychmiastowy po założeniu czujnika
• Pulsoksymetr z funkcją zarządzania energią
• Zasilanie bateryjne 2 x AAA
• Odporność na zalanie
• Wskaźnik poziomu baterii
• Pulsoksymetr na palec posiada instrukcję obsługi w języku polskim
• Zakres pomiaru SpO₂ 35-99%
• Dokładność +/- 2% dla zakresu 70-100%, dla wartości <70% niezdefiniowane
• Alarm SpO₂: poniżej 90%
• Zakres pomiaru pulsu od 30 do 240 uderzeń na minutę
• Dokładność +/- 2% lub +/-2uderzeń na minutę
• Granice alarmu PR (górny 120 ud./min, dolny 50 ud./min)
• Rozdzielczość 1 ud/min
• Indeks Perfuzji PI od 0 do 20%
• Posiada 2 baterie profesjonalne x 1,5V typ AAA
• Temperatura pracy: od 5 do 45°C
• Gwarancja na pulsoksymetr minimum oraz 6 miesięczną na akcesoria
24. Prowadnica do rurek intubacyjnych: 3 szt.
• Produkt nowy
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar do 4,0 długość 26,5 cm: 1 szt.
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar od 4,5 do 5,5 długość 34 cm: 1 szt
• Prowadnica intubacyjna do rurek intubacyjnych rozmiar powyżej 6,0. Długość 33 cm: 1
szt.
25. Prowadnica typu Bougie do trudnych intubacji: 2 szt. ( po 1 szt. z podanego rozmiaru)
• Prowadnica nowa
• W rozmiarach:
• ID 3,3 mm x długość 600 mm: 1 szt.
• ID 5,0 mm x długość 800 mm: 1 szt.
• Wykonana z materiału o właściwościach poślizgowych
• Elastyczna i wzmocniona na całej długości
• Prowadnica jałowa
• Zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie

26. Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: ilość 300 szt.
• Produkt jałowy
• Pakowany pojedynczo
• Rozmiar: Uniwersalny
• W skład aparatu do wlewów wchodzą następujące elementy:
osłonka igły biorczej
igła biorcza dwukanałowa
hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie)
komora kroplowa 20 kropli = 1ml (+/- 0,1ml)
filtr płynu o wielkości oczek 15 µm
zaciskacz rolkowy
rolka zaciskacza
łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie)
dren medyczny o długości 150 cm
łącznik stożkowy Luer-Lock
osłonka łącznika Luer-Lock
27.Resuscytator z maską dla niemowląt: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przezroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dzieci
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
28. Resuscytator z maską dla dzieci: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym

• Przeźroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
29. Resuscytator ze średnią i dużą maską dla dorosłych: 8 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Resuscytator ze średnią maską dla dorosłych 4 szt.
• Resuscytator ze średnią maską dla dorosłych 4 szt.
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
30. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar S, ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe

•
•
•
•
•
•
•

Bezpudrowe
O wysokiej wytrzymałości
O cienkich ściankach
Teksturowane palce
Test przepuszczalności wody – AQL 1,5 lub 1,0
Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
Kolor rękawiczek niebieski

31. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar M, ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min.100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Test przepuszczalności wody – AQL 1,5 lub 1,0
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski

32. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar L ilość: 5 opakowań.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Opakowanie jednostkowe 250 szt.
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Test przepuszczalności wody – AQL 1,5 lub 1,0
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski

33. Rurka intubacyjna z mankietem: (300 szt.)
• Rurka elastyczna, wykonana jest z miękkiego PVC
• Posiada znacznik RTG na całej długości rurki oraz boczny otwór Murphy’ego
• Rurka posiada niskociśnieniowy mankiet z kontrastującym balonikiem kontrolnym
• Dostępna w 15 rozmiarach x po 20 szt. z każdego rozmiaru
• Dostępna w rozmiarach: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0
34. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dorosłych: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiocieniodajną

•
•
•
•
•

2 światłowa rurka dotchawicza
Rozmiar dla pacjentów powyżej 150 cm wzrostu
W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
Produkt nowy
Produkt sterylny

35. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dzieci: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiacyjną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
• Produkt nowy
• Produkt sterylny
36. Rurki krtaniowe 3 sztuki w zestawie: 1 ZESTAW
• Rurki krtaniowe rozmiar 3 i 4 i 5
• Po 1 szt. z każdego rodzaju
• W zestawie ze strzykawką do uszczelnienia
• Wyrób sterylny z aktualną datą ważności
• Jednorazowego użytku
• Każdy element zapakowany odrębnie
• Rurka krtaniowa dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej
przez cewnik
• Rurka posiada 2 mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła
oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka
• W zestawie zagryzak
37. Rurki nosowe-gardłowe: ilość sztuk 14 szt.
• Produkt nowy
Rozmiary:
• 2,5: 1 szt.
• 3,0: 1 szt.
• 3,5: 1 szt.
• 4,0: 1 szt.
• 4,5: 1szt.
• 5,0: 1 szt.
• 5,5: 1 szt.
• 6,0: 1 szt.
• 6,5: 1 szt.
• 7,0: 1 szt.
• 7,5: 1 szt.
• 8,0: 1 szt.
• 8,5: 1 szt.
• 9,0: 1 szt.

•
•
•
•
•

Wykonana z miękkiego i giętkiego PVC
Nie zawiera lateksu
Transparentna
Sterylna
Rozmiar rurki podany w milimetrach ich wewnętrznej średnicy

38. Rurka ustno – gardłowa Guedel: 45 szt.
• Wykonana z medycznego PVC
• Barwny kod wkładek
• Gładko zaokrąglone krawędzie
• Blokada przeciw zagryzieniu
• Pakowana pojedynczo
• Bez lateksu i flatanów
• Jałowa
• Jednorazowego użytku
• Rozmiary:
• 30 mm: 5 szt.
• 40 mm: 5 szt.
• 50 mm: 5 szt.
• 60 mm: 5 szt.
• 70 mm: 5 szt.
• 80 mm: 5 szt.
• 90 mm: 5 szt.
• 100 mm: 5 szt.
• 110 mm: 5 szt.
39. Simulated Blood – sztuczna krew: 4 opakowania
• Ciecz imitująca sztuczną krew
• Opakowanie 250 ml
• Wszechstronność użycia
40. Stabilizator do rurek krtaniowych: 2 szt.
• Przeznaczony do rurek krtaniowych nr 3, nr 4, nr 5
• Produkt nowy
41. Stabilizator do rurek krtaniowych: 5 szt.
• Przeznaczony do rurek intubacyjnych
• Produkt nowy
• Regulowany uchwyt
• Gryzak zapobiegający traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu rurki
• Wyposażony w rzepy umożliwiają sprawne i skuteczne umocowanie stabilizatora
• Dodatkowy otwór umożliwiający odessanie substancji z jamy ustnej, wprowadzenie sondy
żołądkowe

42. Stetoskop pediatryczny: ilość 2 szt.
• Stetoskop pediatryczny, dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Nie zawiera lateksu
• Produkt wyprodukowany w Długość całkowita 710 mm (+/- 30 mm)Polsce
• Średnica lejka max. 300 mm (+/- 10 mm)
• Średnica membrany max. 370 mm (+/- 10 mm)
• Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę, na zewnątrz drenu
• Dodatkowo zapasowe oliwki twarde
• Nie zawiera lateksu
• Wyprodukowany w Polsce
• Gwarancja minimum 3 lata
43. Stetoskop dla dorosłych: 2 szt.
• Stetoskop dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę, na zewnątrz drenu
• Produkt wyprodukowany w Polsce
• Gwarancja minimum 3 lata
44. Strzykawka jednorazowego użytku 2 cm ilość: 200 szt.
• Jałowa
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
45. Strzykawka jednorazowego użytku 5 cm ilość: 200 szt.
• Produkt jałowy

• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
46. Strzykawka jednorazowego użytku 10 cm ilość: 200 szt.
• Produkt jałowy
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
47. Strzykawka jednorazowego użytku 20 cm ilość: 200 szt.
• Produkt jałowy
• Przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości
• Strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
• Zakończenie stożkowe typu LUER
• Przesuw tłoka płynny
• Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
• Nazwa strzykawki i nazwa producenta umieszczone na korpusie
• Przedłużona skala
48. Strzykawka typu Janeta z końcówką typu LUER ilość: 25szt.
• Strzykawka 3-częściowa
• Płynny przesuw tłoka
• Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
• Rozszerzenie skalowania do 60 ml
• Czytelna i trwała skala koloru czarnego umożliwiająca dawkowanie co 1 ml
• Cylinder bezbarwny
49. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,0 x 32 mm 20G
• Produkt jałowy
• Ostrze igły typu back-cut i stożkowata końcówka kaniuli wykonana z PTFE
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE

• Pakowane pojedynczo
50.
Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 0,8 x 25 mm 22G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo
51. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,0 x 32 mm 20G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo
52. Venflon kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym ilość: 50 szt.
• Wymiary 1,2 x 45 mm 18G
• Produkt jałowy
• Posiada skrzydełka skutecznie chroniące przed zanieczyszczeniem miejsca wkłucia, a
także pozwalające w łatwy sposób zabezpieczyć kaniulę opatrunkiem
• Nie zawiera lateksu
• Kompatybilny z Luer Lock
• Posiada znak CE
• Pakowany pojedynczo
53. Wózek na odpady lub brudną bieliznę: 1szt.
• Wózek z zaznaczeniami do segregacji
• Wózek z 2 zamykanymi komorami na jednym jezdnym wózku
• Produkt nowy
• Zaznaczenie do segregacji na pokrywach wózka
• Zaznaczenie na pokrywach w kolorze czerwonym i niebieskim
• Stelaż z rurek ze stali chromowanej lub nierdzewnej
• Pojemność 100-120 litrów (+/- 20 litrów)
• Wymiary 815 x 520 x 860 (+/- 50 mm)
• Obręcz pod pokrywą wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem
się worka
• Podstawa wózka stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażona w koła
w tym dwa z blokadą

3. (poz. 36) Zestaw drobnego sprzętu:
1.
•
•
•
•
•

Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci i dorosłych: 6 szt.
Kołnierz dla dzieci: 3 szt.
Kołnierz dla dorosłych: 3 szt.
Regulowany
Jednoczęściowy
Kołnierz do zabezpieczenia pacjenta z podejrzeniem urazu odcinka szyjnego kręgosłupa

• Wykonany z pianki hipoalergicznej
2.
•
•
•
•
•

Kołnierz ortopedyczny dwuczęściowy dla dorosłych: 2 sztuki
Kołnierz dla dorosłych 1 szt.
Wielofunkcyjny
Dwuczęściowy (składany)kołnierz ortopedyczny
Utrzymuje ciężar głowy obejmując część potyliczną i szczękową
Duże otwory w części potylicznej i z przodu kołnierza

3. Maska do prowadzenia resuscytacji: 20 szt.
• Maska zaprojektowana do prowadzenia bezpiecznego oddechu zastępczego
• Funkcje zastawki jednokierunkowej o niskim oporze przepływu z hydrofobowym filtrem
bakteryjnym
• Miękka maska z nadmuchiwanym kołnierzem uszczelniającym
• W komplecie ustnik i filtr i zawór zwrotny i króciec do podawania tlenu
• W plastikowym etui
• Pakowana pojedynczo
• W zestawie 20 sztuk zapasowych i nowych filtrów do masek
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maski krtaniowe jednorazowe: 70 szt.
Rozmiar:
1 - noworodek <5kg: 10 szt.
1.5 - niemowlę 5-10kg: 10szt.
2 - dziecko 10-20kg: 10 szt.
2.5 - dzieci 20-30kg: 10 szt.
3 - młodzież/dorośli 30-50kg: 10 szt.
4 - dorośli 50-70kg: 10 szt.
5 - dorośli powyżej 70kg: 10 szt.
Jednorazowe maski krtaniowe wykonane w tworzywa sztucznego PCV
Z mankietem uszczelniającym z balonikiem kontrolnym

5. Resuscytator z dużą maską dla dorosłych: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy

• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
6. Resuscytator z maską dla dzieci: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Przeźroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
1. Resuscytator z maską dla niemowląt: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego oporu
płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym

• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przezroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dzieci
• Zawór wlotowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
8. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar S ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski
9. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar M ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski
10. Rękawiczki diagnostyczne rozmiar L ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min. 100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O cienkich ściankach

• O wysokiej wytrzymałości
• Teksturowane palce
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski
11. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dorosłych: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiocieniodajną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• Rozmiar dla pacjentów powyżej 150 cm wzrostu
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
12. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dzieci: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiacyjną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
• Produkt nowy
• Produkt sterylny
13. Rurki krtaniowe 3 sztuki w zestawie: 2 zestawy
• Rurki krtaniowe rozmiar 3 i 4 i 5
• Po 1 szt. z każdego rodzaju
• W zestawie ze strzykawką do uszczelnienia
• Wyrób sterylny
• Jednorazowego użytku
• Każdy element zapakowany odrębnie
• Rurka krtaniowa dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej
przez cewnik
• Rurka posiada 2 mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła
oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka
• W zestawie zagryzak
14. Rurka ustno – gardłowa Guedel: 45 szt.
• Wykonana z medycznego PVC
• Barwny kod wkładek
• Gładko zaokrąglone krawędzie
• Blokada przeciw zagryzieniu
• Pakowana pojedynczo
• Bez lateksu i flatanów
• Jałowa
• Jednorazowego użytku
Rozmiary:
• 30 mm: 5 szt.
• 40 mm: 5 szt.
• 50 mm: 5 szt.

• 60 mm: 5 szt.
• 70 mm: 5 szt.
• 80 mm: 5 szt.
• 90 mm: 5 szt.
• 100 mm: 5 szt.
• 110 mm: 5 szt.

4. (poz. 54) Zestaw drobnego sprzętu medycznego:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulsoksymetr napalcowy: 2 szt.
Produkt nowy
Pulsoksymetr w formie klipsa na palec
Umożliwia precyzyjny pomiar wartości natlenienia SpO₂ i pulsu (PR)
Posiada index perfuzji
Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz siły pulsu
Wyświetlacz 2 kolorowy
Wyświetlacz 4 kierunkowy wyświetlacz
Alarmy wizualne i dźwiękowe
Pomiar natychmiastowy po założeniu czujnika
Pulsoksymetr z funkcją zarządzania energią
Zasilanie bateryjne 2 x AAA
Odporność na zalanie
Wskaźnik poziomu baterii
Pulsoksymetr na palec posiada instrukcję obsługi w języku polskim
Zakres pomiaru SpO₂ 35-99%
Rozdzielczość 1%
Alarm SpO₂: poniżej 90%
Zakres pomiaru pulsu od 30 do 240 uderzeń na minutę
Dokładność +/- 2% lub +/-2uderzeń na minutę
Rozdzielczość 1 ud/min
Granice alarmu PR (górny 120 ud./min, dolny 50 ud./min)
Indeks Perfuzji PI od 0 do 20%
Posiada 2 baterie profesjonalne x 1,5V typ AAA
Temperatura pracy: od 5 do 45°C
Gwarancja na pulsoksymetr minimum 24 miesiące oraz 6 miesięczną na akcesoria

2.
•
•
•
•
•
•
•

Zestaw do szycia ran: 30 szt.
W skład zestawu wchodzą:
Kleszczyki plastikowe typu Kocher 1 szt.
Pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 1 szt.
Tampony z gazy bawełnianej 6 szt.
Igłotrzymacz 1 szt.
Strzykawka typu Luer-Lock 10 ml jałowa zapakowana 1 szt.
Nożyczki metalowe ostre/ostre 1 szt.

•
•
•
•
•
•

Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x ½ różowa jałowa zapakowana 1 szt.
Igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x ½ zielona jałowa zapakowana 1 szt.
Serweta włókninowa 500 mm x 500 mm 1 szt. z przylepnym otworem 50 mm x 10 mm
Serweta nieprzylepna włókninowa 60 mm x 60 mm
Produkt jałowy
Zestaw w opakowaniu typu blister z wgłębieniami na płyny

3. Narzędzia chirurgiczne:
Pęseta anatomiczna: ilość 25 sztuk
• Dostępna w rozmiarze 14 cm
• Narzędzie jednorazowego użytku
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Prążkowana od środka
• Jałowa
• Każda sztuka pakowana oddzielnie
• Kolor: srebrnoszary
Pęseta chirurgiczna metalowa: ilość 25 sztuk
• Pęseta chirurgiczna typu Gillis
• Dostępna w rozmiarze 15 cm
• Wykonana ze stali nierdzewnej
• Jałowa
• Każda sztuka pakowana oddzielnie
Nożyczki chirurgiczne metalowe: ilość 25 szt.
• Nożyczki jednorazowe
• Ostro-ostre
• Ochronnie zabezpieczone kapturkiem
• Proste
• Długość 11 cm
• Produkt jałowy
4.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Glukometr z kompletem pasków i kompletem lancetów: 3 szt.
Produkt nowy
Czas pomiaru: 5 sekund (+/- 2 sekundy)
Objętość próbki: 0,6 µ
Zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl
Zakres hematokrytu: 0% do 70%
Pamięć przechowywania wyników 480 (+/- 100)
Glukometr nie wymaga kodowania
Automatyczne pobieranie odpowiedniej próbki krwi

Dwa poziomy ustawień
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Etui
• Karta gwarancyjna

• Gwarancja minimum 24 miesiące
5. Waga elektroniczna lekarska z pomiarem wzrostu: 1 szt.
• Produkt nowy
• Waga jednoosobowa
• Max. obciążenie 200 kg
• Klasa dokładności III
• Dokładność odczytu 100 g (+/- 5 g)
• Legalizacja
• Miernik na kolumnie
• Wzrostomierz od 970 mm do 2000 mm (+/- 30 mm)
• Zasilanie sieciowo – akumulatorowe
• Duża wygodna platforma wagowa
• Funkcje: obliczanie BMI i TARA i automatyczne wyłączanie
• Rozmiar szalki: 380 mm x 370 mm (+/- 20 mm)
• Klasa szczelności IP43
• Szalka przeciwpoślizgowa
• Wzrostomierz
• Wyświetlacz
LCD
• Tryby pracy ważenie i pomiar wzrostu i BMI
• Jednostki ważenia w kg
• Akumulator wewnętrzny
• Zasilacz sieciowy
• Słupek do wagi
• Wymiary wagi: szerokość 380 mm (+/- 50 mm), długość 525 mm (+/- 50 mm), wysokość
1383 mm (+/- 50 mm)
• Gwarancja minimum 36 miesięcy

6. Resuscytator z dużą maską dla dorosłych: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany
• Temperatura użytkowania: od -18°C do + 50°C
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dorosłych

• Zastawkę okrągłą
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
7. Resuscytator z maską dla dzieci: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Przeźroczysta struktura masek
• Temperatura użytkowania: od -18°C do + 50°C
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Zawór wlotowy
• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
8. Resuscytator z maską dla niemowląt: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Przezroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dzieci
• Zawór wlotowy

• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
9. Stetoskop dla dorosłych: 3 szt.
• Stetoskop dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę, na zewnątrz drenu
• Gwarancja minimum 3 lata
10. Ciśnieniomierz konwencjonalny naramienny 5 szt.
• Produkt nowy
• Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
• Czytelna tarcza o średnicy 50 mm (+/- 20 mm)
• Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
• Mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu
• Gwarancja minimum 24 miesiące
• Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem
• Ochronne etui na ciśnieniomierz i stetoskop
11. Zestaw do pielęgnacji stomii: 1 szt.
• Miesięczny zestaw do pielęgnacji stomii
• Worki otwarte z zamknięciem 30 szt.
• Sprzęt jednoczęściowy
• Przylepiec dwuwarstwowy na stałe połączony z workiem
• Max. otwór/rozmiar stomii: od 10 mm do 80 mm
• W zestawie pasta stomijna 1 szt., środek do usuwania przylepca 1 szt., puder 1 szt.
12. Zestaw sond żołądkowych do płukania żołądka i karmienia
Zgłębniki – sondy żołądkowe: 150 szt.
• CH 25 ilość: 30 szt.
• CH 28 ilość: 30 szt.
• CH 30 ilość: 30 szt.
• CH 32 ilość: 30 szt.
• CH 35 ilość: 30 szt.
• Produkt sterylny
• Wykonany z tworzywa PCV
• Pakowany pojedyńczo
Zgłębnik żołądkowy z łącznikiem typu ENFit: 5 szt.

• Przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego
• Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu
• Stosowanie do 41 dni
• Centymetrowa podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika
• Prowadnica ułatwiająca zakładanie
• Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
• Rozmiary:
• Ch 6/60 cm 1 szt.
• Ch 8/110 cm 1 szt.
• Ch 10/110 cm 1 szt.
• Ch 10/130 cm 1 szt.
• Ch 12/110 cm 1 szt.
• W skład zgłębnika wchodzą:
•
Port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia
ENFit lub/i strzykawką ENFit
•
Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w
promieniach RTG i centymetrową podziałką
•
Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym
•
Prowadnica pokryta silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit
• Produkt sterylny
• Pakowany pojedyńczo
Zgłębnik gastrostomijny z wyposażeniem: 2 szt.
• Produkt jałowy
• Zgłębnik do długotrwałego żywienia dożołądkowego
• Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu
• Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
• Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
• Kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewniają pacjentowi komfort i
ułatwiają pielęgnację skóry wokół przetoki
• Hydromerowa powłoka oraz centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwiają zakładanie
• Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFit umożliwiający
połączenie z zestawem do podaży diet lub strzykawką enteralną w systemie ENFit
Części składowe w zestawie ze zgłębnikiem:
• Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości około 400 mm ze znacznikiem
widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie)
• Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą
• Końcówką pokrytą Hydromerem zakończoną pętlą
•
Z 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej
• Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca
przed zagięciami zgłębnika
•
Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika
•
Skalpel
•
Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem
•
Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika

•
•

Łącznik do żywienia ENFit (CH 10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony)
Zacisk do regulacji przepływu

13. Zestawy do irygacji:
Zestaw do irygacji stomii: 1 szt.
• Produkt nowy
• W skład zestawu do irygacji grawitacyjnej wchodzą: zbiornik i stożek i rękawy i płytka
mocująca i pasek i worki
• Zestaw w estetycznej torbie zamykanej na zamek błyskawiczny
Zestaw do irygacji: 2 szt.
• Zestaw do wykonania lewatywy i irygacji pochwy
• Wyposażony jest w komplet końcówek do irygacji dopochwowej i doodbytniczej
• Pojemność wlewnika 2 litry
• W zestawie:
• Końcówka do lewatywy
• Końcówka do irygacji
• Wąż z kranikiem
• Worek na płyn
• Produkt nowy

14. Termometr elektroniczny: 6 szt.
Termometr elektroniczny bezdotykowy: 2 szt.
• Produkt nowy
• Wygodny i bezpieczny i łatwy w obsłudze
• Duży i czytelny wyświetlacz LCD
• Pomiar temperatury w czasie 3 sekund
• Gwarancja minimum 24 miesiące
Termometr elektroniczny: 4 szt.
• Produkt nowy
15. Pojemniki na odpady medyczne: 20 szt.
Pojemniki o pojemności od 0,5 do 0,8 litra: 10 szt.
Pojemniki o pojemności 5 litrów: 10 szt.
• Produkt nowy
• Pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne twardościenne przeznaczone są do
jednokrotnego użycia, do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi
medycznych
• Po założeniu pokrywy, pojemnik hermetycznie zamknięty na stałe
• Nadaje się do spalania w spalarniach nie wydzielając szkodliwych substancji
• Pojemnik w kolorze czerwonym z etykietą do opisu materiału zakaźnego

5. (poz. 73) Zestaw drobnego sprzętu:
1. Rurki ustno-gardłowe Guedel: 45 szt.
• Wykonana z medycznego PVC
• Barwny kod wkładek
• Gładko zaokrąglone krawędzie
• Blokada przeciw zagryzieniu
• Pakowana pojedynczo
• Jałowa
Rozmiary:
• 30 mm: 5 szt.
• 40 mm: 5 szt.
• 50 mm: 5 szt.
• 60 mm: 5 szt.
• 70 mm: 5 szt.
• 80 mm: 5 szt.
• 90 mm: 5 szt.
• 100 mm: 5 szt.
• 110 mm: 5 szt.
• Jednorazowego użytku
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maski krtaniowe jednorazowe: 70 szt.
Rozmiar:
1 - noworodek <5kg: 10 szt.
1.5 - niemowlę 5-10kg: 10szt.
2 - dziecko 10-20kg: 10 szt.
2.5 - dzieci 20-30kg: 10 szt.
3 - młodzież/dorośli 30-50kg: 10 szt.
4 - dorośli 50-70kg: 10 szt.
5 - dorośli powyżej 70kg: 10 szt.
Jednorazowe maski krtaniowe wykonane w tworzywa sztucznego PCV
Z mankietem uszczelniającym z balonikiem kontrolnym

3.
•
•
•
•
•
•

Maski typu I-gel: 15 szt.
Maski nadkrtaniowe typu I- GEL
Rozmiar: 1; 2-5kg: 3 szt.
Rozmiar 2; 10-25kg: 3 szt.
Rozmiar 3 ; 30-60kg: 3 szt.
Rozmiar 4; 50-90kg: 3 szt.
Rozmiar 5: 90kg + : 3 szt.

4. Maseczka do wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych: 50 szt.
• Pakowana pojedynczo
• Z drenem długości minimum 2.10 m

• Maska jednorazowego użytku
• Wykonana z miękkiego materiału
5.
•
•
•
•

Maseczka do wysokiej koncentracji tlenu dla dzieci: 50 szt.
Pakowana pojedynczo
Z drenem długości minimum 2.10 m
Maska jednorazowego użytku
Wykonana z miękkiego materiału

6.
•
•
•
•

Maski tlenowe z rezerwuarem dla dorosłych: 50 szt.
Pakowany pojedynczo
Z drenem długości minimum 2.10 m
Maska jednorazowego użytku
Wykonana z miękkiego materiału

7.
•
•
•
•

Maski tlenowe z rezerwuarem dla dzieci: 50 szt.
Maska jednorazowego użytku
Z drenem długości minimum 2.10 m
Maska jednorazowego użytku
Wykonana z miękkiego materiału

8. Rurki krtaniowe: 1 ZESTAW
• Rurki krtaniowe 3 sztuki w zestawie
• Rurki krtaniowe rozmiar 3 i 4 i 5
• Po 1 szt. z każdego rodzaju
• W zestawie ze strzykawką do uszczelnienia
• Wyrób sterylny z aktualną datą ważności
• Jednorazowego użytku
• Każdy element zapakowany odrębnie
• Rurka krtaniowa dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania treści pokarmowej
przez cewnik
• Rurka posiada 2 mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła
oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka
• W zestawie zagryzak
9. Rurki nosowe-gardłowe: ilość sztuk 14 szt.
Rozmiary:
• 2,5: 1 szt.
• 3,0: 1 szt.
• 3,5: 1 szt.
• 4,0: 1 szt.
• 4,5: 1szt.
• 5,0: 1 szt.
• 5,5: 1 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6,0: 1 szt.
6,5: 1 szt.
7,0: 1 szt.
7,5: 1 szt.
8,0: 1 szt.
8,5: 1 szt.
9,0: 1 szt.
Produkt nowy
Wykonana z miękkiego i giętkiego PVC
Transparentna
Sterylna
Rozmiar rurki podany w milimetrach ich wewnętrznej średnicy

10. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dorosłych: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiocieniodajną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• Rozmiar dla pacjentów powyżej 150 cm wzrostu
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
11. Rurka przełykowo-tchawicza typu Combitube dla dzieci: 1 szt.
• Rurka intubacyjna tchawiczo-przełykowa z linią radiacyjną
• 2 światłowa rurka dotchawicza
• W zestawie z dwoma strzykawkami i cewnikiem do odsysania
• Produkt nowy
• Produkt sterylny
12. Resuscytator z maską dla niemowląt: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Temperatura użytkowania: od -18°C do + 50°C
• Przezroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Możliwość zamontowania zastawki PEEP
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta”
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Worek dla dzieci
• Zawór wlotowy
• Port tlenowy

• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
13. Resuscytator z maską dla dzieci: 5 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Przeźroczysta struktura masek
• Wyposażony w zawór bezpieczeństwa 35cm H₂O
• Resuscytator zawiera:
• Zawór pacjenta
• Zawór jednokierunkowy typu „usta
• Zastawkę okrągłą
• Zastawki worka tlenowego 2 szt.
• Zastawkę wlotową okrągłą
• Worek dla dorosłych
• Zawór wlotowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
• Port tlenowy
• Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy zgięciu
Resuscytator ze średnią i dużą maską dla dorosłych: 8 szt.
Resuscytator ze średnią maską dla dorosłych 4 szt.
Resuscytator ze średnią maską dla dorosłych 4 szt.
• Resuscytator jednorazowy
• Konstrukcja worka samorozprężalnego z możliwością dobrego wyczucia naturalnego
oporu płuc
• Możliwość resuscytacji z użyciem tlenu dzięki rezerwuarom tlenowym
• Maska jednorazowa z miękkim, powietrznym mankietem
• Przeźroczysta struktura masek
• Pasek lub uchwyt resuscytatora regulowany

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura użytkowania: od -18°C do + 50°C
Możliwość zamontowania zastawki PEEP
Resuscytator zawiera:
Zawór pacjenta
Zawór jednokierunkowy typu „usta”
Zastawkę okrągłą
Zastawki worka tlenowego 2 szt.
Worek dla dorosłych
Zastawkę wlotową okrągłą
Zawór wlotowy

• 3 metrowy przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym nie zamykający przepływu przy
zgięciu
• Port tlenowy
• Worek tlenowy wielorazowego użytku
14. Dreny gumowe: 30 szt.
• Produkt nowy
• Pakowany pojedynczo
15. Zestaw wkłuć doszpikowych: 3 zestawy
• Automatyczne treningowe igły doszpikowe dla dorosłych minimum 1 szt.
• Automatyczne treningowe igły doszpikowe dla dzieci minimum 1 szt.
• Produkt nowy
• Pakowany pojedynczo
16. Ciśnieniomierz naramienny
• Produkt nowy
• Ciśnieniomierz zegarowy
• Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg
• Czytelna tarcza o średnicy 50 mm (+/- 50 mm)
• Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych
• Mankiet na ramię od 22cm do 32cm obwodu
• Gwarancja minimum 24 miesiące
• Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem
• Ochronne etui na mankiet i stetoskop
Ciśnieniomierz naramienny pediatryczny: 2 szt.
• Produkt nowy
• Ciśnieniomierz zegarowy, pediatryczny
• W zestaw trzy mankiety: noworodkowy 1 szt., niemowlęcy 1szt., dziecięcy 1 szt.
• Ciśnieniomierz zegarowy
• Zakres pomiarowy
• W zestawie etui
• Gwarancja minimum 24 miesiące
• Stetoskop w komplecie z ciśnieniomierzem
17. Zestaw do pielęgnacji stomii 1szt.
• Miesięczny zestaw do pielęgnacji stomii
• Worki otwarte z zamknięciem na rzep 30 szt.
• Sprzęt jednoczęściowy
• Przylepiec dwuwarstwowy na stałe połączony z workiem
• Max. otwór/rozmiar stomii: od 10 mm do 76 mm
• W zestawie pasta stomijna 1 szt. i środek do usuwania przylepca 1 szt. i puder 1 szt.
18. Zestaw sond żołądkowych do płukania i karmienia

Zgłębniki – sondy żołądkowe: 150 szt.
• CH 25 ilość: 30 szt.
• CH 28 ilość: 30 szt.
• CH 30 ilość: 30 szt.
• CH 32 ilość: 30 szt.
• CH 35 ilość: 30 szt.
• Produkt sterylny
• Wykonany z tworzywa PCV
Zgłębnik żołądkowy z łącznikiem typu ENFit: 5 szt.
• Przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego
• Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu
• Stosowanie do 41 dni
• Centymetrowa podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika
• Prowadnica ułatwiająca zakładanie
• Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
• Rozmiary:
• Ch 6/60 cm 1 szt.
• Ch 8/110 cm 1 szt.
• Ch 10/110 cm 1 szt.
• Ch 10/130 cm 1 szt.
• Ch 12/110 cm 1 szt.
• W skład zgłębnika wchodzą:
• Port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia
ENFit lub/i strzykawką ENFit
• Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w
promieniach RTG i centymetrową podziałką
• Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym
• Pakowany pojedynczo
Zgłębnik gastrostomijny z wyposażeniem: 2 szt.
• Produkt jałowy
• Zgłębnik do długotrwałego żywienia dożołądkowego
• Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu
• Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
• Kształt i budowa płytki zewnętrznej zapewniają pacjentowi komfort i ułatwiają
pielęgnację skóry wokół przetoki
• Hydromerowa powłoka oraz centymetrowa podziałka na zgłębniku ułatwiają zakładanie
• Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFit umożliwiający
połączenie z zestawem do podaży diet lub strzykawką enteralną w systemie ENFit
• Części składowe w zestawie ze zgłębnikiem:
• Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości około 400 mm
• Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą
•
Z 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej
• Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika
•
Skalpel

•
Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem
•
Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika
•
Łącznik do żywienia ENFit (CH 10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony)
• Zacisk do regulacji przepływu
19. Zestaw do irygacji: 2 szt.
• Zestaw do wykonania lewatywy i irygacji pochwy
• Wyposażony jest w komplet końcówek do irygacji dopochwowej i doodbytniczej
• Końcówka do lewatywy
• Końcówka do irygacji pochwy
• Wąż z kranikiem
• Produkt nowy
20. Zestaw do higieny baseny, kaczki, podkłady
Basen sanitarny: 4 szt.
• Produkt nowy
• Wykonany z PCV
• W komplecie z pokrywą pasującą do basenu
• Umożliwia załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej i półsiedzącej
• Kolor: biały
Kaczki sanitarne damskie 2 szt. i męskie 2 szt.
• Produkt nowy
• Kaczka sanitarna wykonana z tworzywa sztucznego
• Umożliwia załatwianie czynności fizjologicznych w pozycji leżącej
• Podziałka umieszczona na boku naczynia umożliwia precyzyjne określenie ilości
zebranego płynu
• Kolor: biały
Podkłady higieniczne: 30 szt.
• Jednorazowe
• Rozmiar podkładu 600mm x 900 mm
• Miękki materiał powierzchowny
• Podkład z chłonnym wsadem i wodoodporną powłoką
• Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem
Pojemnik na ręczniki: 1 szt.
• Pojemnik na ręczniki papierowe listkowe
• Produkt nowy
• Wytwarzany z plastiku ABS metodą wtrysku
• O wymiarach: 26,4 cm x 14,5 cm x 29,4cm (+/- 5cm)
• Pojemność na max. 500 szt. listków papierowych
• Możliwość otwierania i zamykania kluczem
• Pojemnik otwierany kluczem
• Wyciągnięcie jednego listka papieru powoduje wysunięcie się następnego

•
•
•
•
•
•

Pojemnik do zamocowania na ścianie za pomocą 4 śrub
Konstrukcja pojemnika trwała i solidna
Produkt polski
Produkt w kolorze białym
W opakowaniu fabrycznym
Gwarancja minimum 12 miesięcy

21. Pojemnik na odpady medyczne
• Pojemniki o pojemności od 0,5 do 0,8 litra: 10 szt.
• Pojemniki o pojemności 4 litrów: 10 szt.
• Produkt nowy
• Pojemniki na odpady medyczne i niebezpieczne przeznaczone są do jednokrotnego użycia,
do zbiórki zużytych igieł, skalpelów, pipet i innych drobnych narzędzi medycznych
• Po założeniu pokrywy, pojemnik hermetycznie zamknięty na stałe
• Nadaje się do spalania w spalarniach nie wydzielając szkodliwych substancji
• Pojemnik wykonany z polipropylenu
• Pojemnik w kolorze czerwonym z etykietą do opisu materiału zakaźnego

6. (poz. 78) Zestaw drobnego sprzętu:
1. Stetoskop dla dorosłych: 4 szt.
• Stetoskop dwustronny
• Produkt nowy
• Głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej
• Możliwość odsłuchiwania tonów: niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny
nacisk głowicy)
• Dwukanałowy przewód
• Miękkie oliwki
• ,,Ciepłe obwódki głowicy”
• Lira stetoskopu wyposażona w klasyczną pojedynczą sprężynę, na zewnątrz drenu
• Produkt wyprodukowany w Polsce
• Gwarancja minimum 3 lata
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glukometr z kompletem pasków i lancetów: 4 szt.
Produkt nowy
Czas pomiaru: 5 sekund (+/- 2 sekundy)
Objętość próbki: 0,6 µ
Zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl
Zakres hematokrytu: 0% do 70%
Pamięć przechowywania wyników 480 (+/- 20)
Glukometr nie wymaga kodowania
Automatyczne pobieranie odpowiedniej próbki krwi
Możliwość dodania krwi jeśli próbka jest niewystarczająca

• Dwa poziomy ustawień
• Wymiary: wysokość 77 mm (+/- 3 mm), szerokość 57 mm (+/- 3 mm), grubość 19 mm (+/3 mm)
• Waga max. 50 gram
• Zakres sygnału dźwiękowego od 40 do 80 dBA
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Etui
• Karta gwarancyjna
• Gwarancja minimum 24 miesiące
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulsoksymetr napalcowy: 2 szt.
Produkt nowy
Pulsoksymetr w formie klipsa na palec
Umożliwia precyzyjny pomiar wartości natlenienia SpO₂ i pulsu (PR)
Posiada index perfuzji
Obrazowanie krzywej pletyzmograficznej oraz siły pulsu
Wyświetlacz 2 kolorowy
Wyświetlacz 4 kierunkowy wyświetlacz
Alarmy wizualne i dźwiękowe
Pomiar natychmiastowy po założeniu czujnika
Pulsoksymetr z funkcją zarządzania energią
Zasilanie bateryjne 2 x AAA
Odporność na zalanie
Wskaźnik poziomu baterii
Pulsoksymetr na palec posiada instrukcję obsługi w języku polskim
Zakres pomiaru SpO₂ 35-99%
Rozdzielczość 1%
Alarm SpO₂: poniżej 90%
Zakres pomiaru pulsu od 30 do 240 uderzeń na minutę
Dokładność +/- 2% lub +/-2uderzeń na minutę
Rozdzielczość 1 ud/min
Granice alarmu PR (górny 120 ud./min, dolny 50 ud./min)
Indeks Perfuzji PI od 0 do 20%
Posiada 2 baterie profesjonalne x 1,5V typ AAA
Temperatura pracy: od 5 do 45°C
Gwarancja na pulsoksymetr minimum 24 miesiące oraz 6 miesięczną na akcesoria

4.
•
•
•
•
•
•

Waga lekarska elektroniczna z pomiarem wzrostu 1 szt.
Produkt nowy
Waga jednoosobowa
Max. obciążenie 200 kg
Klasa dokładności III
Dokładność odczytu 100 g (+/- 5 g)
Legalizacja

• Miernik na kolumnie
• Wzrostomierz od 970 mm do 2000 mm (+/- 30 mm)
• Zasilanie sieciowo – akumulatorowe
• Duża wygodna platforma wagowa
• Funkcje: obliczanie BMI i TARA i automatyczne wyłączanie
• Rozmiar szalki: 380 mm x 370 mm (+/- 20 mm)
• Klasa szczelności IP43
• Szalka przeciwpoślizgowa
• Wyświetlacz
LCD
• Wzrostomierz
• Tryby pracy ważenie i pomiar wzrostu i BMI
• Jednostki ważenia w kg
• Akumulator wewnętrzny
• Zasilacz sieciowy
• Słupek do wagi
• Temperatura pracy
-10°C do 40°C (+/- 2° C)
• Wymiary wagi: szerokość 380 mm (+/- 50 mm), długość 525 mm (+/- 50 mm), wysokość
1383 mm (+/- 50 mm)
• Masa wagi 11,5 kg (+/- 50 g)
• Gwarancja minimum 36 miesięcy
• Kolor: białoczarny
5. Okulary ochronne (google) 5 szt.
• Okulary przeciwodpryskowe są przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał
stałych i cieczy
• Produkt nowy
• Spełniają wymagania normy EN166
• Klasa optyczna 1
6.Rękawiczki diagnostyczne rozmiar S ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min.100 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski

7.Rękawiczki diagnostyczne rozmiar M ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe min.100 szt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkt nowy z aktualną datą ważności
Nitrylowe
Bezpudrowe
O wysokiej wytrzymałości
O cienkich ściankach
Teksturowane palce
Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
Kolor rękawiczek niebieski

8.Rękawiczki diagnostyczne rozmiar L ilość: 5 opakowań
• Opakowanie jednostkowe 250 szt.
• Produkt nowy z aktualną datą ważności
• Nitrylowe
• Bezpudrowe
• O wysokiej wytrzymałości
• O cienkich ściankach
• Teksturowane palce
• Chlorowane od strony wewnętrznej
• Polimerowane od strony roboczej
• Test przepuszczalności wody - AQL 1,5 lub 1,0
• Kształt pasujący na prawą i lewą dłoń
• Kolor rękawiczek niebieski
9.Kamizelka do zadławień: 1 szt.
• Produkt nowy
• Kamizelka służący do ćwiczeń z pierwszej pomocy w przypadku zadławień. Możliwość
wykonania uciśnięć nadbrzusza i uderzeń między łopatkowych
• Kamizelka szkoleniowa do nauki chwytu odkrztuszającego. Regulowana w po obu
stronach czarnymi pasami. Zapięcia plastikowe po obu stronach kamizelki
• Z przodu znajduje się w imitacja przepony w kształcie gruszki z plastikowym kanałem
powietrznym, z tyłu miejsce do wykonywania uderzeń między łopatkowych
• Piankowa, do zakładania przez głowę
• W zestawie z kamizelką: 5 szt. ciał obcych wielokrotnego użytku i torba/worek na
kamizelkę
• W zestawie: 10 piankowych pocisków zielonych (dla początkujących), piankowych
pocisków żółtych (dla zaawansowanych)

CZĘŚĆ VII:
1.
(poz. 22) Zestaw mebli medycznych:
1. Krzesło obrotowe: 1 szt.
• Krzesło obrotowe w formie taboretu.
• Produkt nowy.
• Produkt bez oparcia.
• Podstawa taboretu metalowa lakierowana.
• Podstawa wyposażona w 5 gumowanych kółek.
• Siedzisko taboretu wykonane z wysokiej jakości elastycznej Taboret medycznej pianki
• Tapicerka siedziska w kolorze białym.
• Hydraulicznie regulowana wysokość taboretu za pomocą bocznego uchwytu.
• Regulowana wysokość: od 540 mm do 700 mm (+/- 50 mm).
• Średnica siedziska: max. 380 mm (+/- 50 mm).
• Rozpiętość ramion podstawy: 580 mm (+/- 50 mm).
• Waga max.10 kg .
• Kolor:biały.
• Gwarancja minimum 12 miesięcy
2. Stolik opatrunkowy: 1 szt.
• Stolik opatrunkowy z prostym blatem .
• Produkt nowy.
• Pod blatem stolika jedna prosta półka.
• Blat i półka zamontowane na stałe.
• Po obu stronach stolika zamontowane na stałe uchwyty do przemieszczania wózka.
• Stolik na 4 kołach jezdnych i minimum 2 koła z blokadą.
• Opony kół wykonane z materiału chroniącego podłoże przed zabrudzeniem.
• Wymiary stolika opatrunkowego długość 740 mm x szerokość 440 mm x wysokość 820 mm
(+/- 50 mm).
• Blat ze stali kwasoodpornej
 Stelaż ze stali kwasoodpornej
• Produkt w kolorze srebrnoszarym.
3.Wózek opatrunkowy: 1 szt.
• Wielofunkcyjny.
• Produkt nowy.
• Blat ze stali kwasoodpornej .
• Pojemniki wyjmowane.
• Pojemniki min. 3 szt.
• Zamocowany uchwyt boczny na worek na odpady.
• Pokrywa zamykająca worek na odpady.
• Druciany koszyk
• Wózek wyposażony w koła jezdne z blokadą na minimum 1 kole.
• Koła wykonane z materiału chroniącego podłoże przed zabrudzeniem.
• Wózek posiada jeden uchwyt ułatwiający przemieszczanie.
• Wymiary wózka: 680 mm x 430 mm x 890 mm (+/- 100 mm).

2.

(poz.79.) Zestaw mebli medycznych:

1. Szafa przeszklona na leki i opatrunki: 2 szt.
• Szafa z dwoma uchylnymi skrzydłami drzwi, zawieszonymi na zawiasach kołkowych.
• Wykonane ze stali.
• Drzwi szafy z przeszkleniami wykonane z szyby hartowanej.
• Zamykane zamkiem, wykończonym uchwytem klamkowym.
• Wyposażona w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego.
• Wymiary: szerokość : 900 mm (+/- 100 mm), głębokość 550 mm (+/- 100 mm), wysokość 1850 mm
(+/- 100 mm).
• Kolor biały,szary lub srebrny.
2. Krzesło obrotowe 6 szt.
• Krzesła obrotowe.
• Ciche koła jezdne minimum 1 z blokadą.
• Mechanizm regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej.
• Wykonany z wytrzymałych.
• Wymiary: wysokość: od 570 mm do 690 mm (+/- 50 mm), średnica podstawy: 550 mm (+/- 50 mm),
średnica siedziska 350 mm (+/- 50 mm) .
• Siedzisko tapicerowane w kolorze białym odporne na stosowanie materiałów dezynfekcyjnych.
3. Stolik zabiegowy 3 szt.
• Produkt nowy.
• Wymiary: długość 750 mm (+/- 50 mm), szerokość 450 mm (+/- 50 mm), wysokość 850 mm (+/- 50
mm) .
• Półki wykonane ze szkła hartowanego lub stali malowanej proszkowo.
• Ilość półek z blatem stolika 2 szt.
• Stolik posiada 4 koła jezdne w tym minimum 2 z blokadą kół.
• Kolor: biały lub biały z elementami przezroczystego.
• Wykonany ze stali.
• Posiadający kółka jezdne z hamulcem.
• Wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów.
• Parawan stojący .
• Wymiary: długość od 900 mm do 1500 mm (+/- 50 mm), wysokość: od 1500 mm do 1700 mm (+/50 mm).
• Kolor: biały.

CZĘŚĆ VIII:
1. (poz. 49) Wózek inwalidzki 1 szt.
• Produkt nowy
• Maksymalna waga użytkownika: 120 kg (+/- 5 kg)
•
•
•
•

Koła pełne
Podłokietniki wyjmowane
Podnóżki
Waga wózka: max. 18,5kg (+/- 2 kg)

2.
1.
•
•

(poz. 50.) Zestaw do nauki przemieszczania pacjenta
Łatwoślizg pod prześcieradło: 2 szt.
Łatwoślizg podkład ślizgowy
Podkład zszyty w formie rękawa

• Wykonany z nylonu odpornego na rozdarcie i rozciągnięcie
• Produkt nowy
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mata ślizgowa: 4 szt.
Produkt nowy
Mata ślizgowa przeznaczoną do przemieszczania pacjenta w poziomie
Wykonana z jednego kawałka specjalnego materiału
Po obu stronach maty ślizgowej znajdują się uchwyty do przeciągania
Udźwig 400 kg
Mata ślizgowa wykonana z polipropylenu
Odporna na działanie wody i jej powierzchnia nie ulega zawilgoceniu
Wymiary długość 1950 mm x 1150 mm (+/- 50 mm)

3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przenośnik taśmowo-rolkowy: 1 szt.
Produkt nowy
Materiał ten jest odporny na zniszczenia i dezynfekcję
Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjentów
Wymiary: długość 1100 mm, szerokość 485mm (+/- 50 mm)
Udźwig 130 kg (+/- 5 kg)
Wykonane są z wysokiej jakości duraluminiowej ramy
Rolki pokryte materiałem imitującym skórę
Kolor: niebieskoszary lub niebieskosrebrny
Gwarancja minimum 24 miesiące

4.
•
•
•
•
•
•

Płyta ślizgowa łamana: 1 szt.
Płyta przemieszczająca
Produkt nowy
Łatwy w obsłudze i przenoszeniu
Wykonany z mocnych materiałów, odpornych na zużycie mechaniczne
Zastosowane 2 powierzchnie o minimalnym współczynniku tarcia
Wymiary: długość 1700 mm(+/- 50 mm), szerokość 500 mm (+/- 50 mm)

5.
•
•
•
•

Panel ślizgowy do przemieszczania:1 szt.
Panel służący do przemieszczania pacjentów na wózek inwalidzki lub łóżko
Dolna powierzchnia pokryta antypoślizgową taśmą
Panel 2-krotnie łamany
Wymiary: długość 600 mm (+/-20 mm), szerokość 330 mm (+/- 50 mm)

6. Śliska poduszka do obracania i przemieszczania: 1 szt.
• Do stosowania w celu przemieszczania pacjenta do lub z łóżka, wózka inwalidzkiego,
krzesła, fotela, toalety
• W formie zeszytego rękawa

• Wymiary: szerokość 600 mm (+/- 50 mm), wysokość 500 mm (+/- 50 mm)
• Produkt nowy
• Produkt wykonany z tkaniny o niskim współczynniku tarcia po stronie wewnętrznej i
gładkiej od strony zewnętrznej
7. Ślizg materac do przemieszczania pacjentów: 1 szt.
• Produkt nowy
• Długi materac do przemieszczania i przenoszenia pacjentów z łóżka do łóżka i na nosze
• Wymiary: długość 1900 mm (+/- 50mm), szerokość 600 mm(+/- 50 mm)
• Produkt wykonany z tkaniny o niskim współczynniku tarcia po stronie wewnętrznej i
gładkiej od strony zewnętrznej
8. Ślizg materac krótki jednokierunkowy z uchwytem: 1 szt.
• Produkt nowy
• Podkład ślizgowy jednokierunkowy z uchwytami ułatwiającymi ustawienie pacjenta w
odpowiedniej pozycji z mniejszym wysiłkiem
• Produkt wykonany z materiału zapobiegającego ześlizgiwaniu się osoby z krzesła lub
wózka inwalidzkiego
9. Pas do przenoszenia pacjenta: 1 szt.
• Pas do pozycjonowania pacjenta przy wstawaniu i siadaniu i przenoszenia z łóżka na
wózek i krzesło
• Produkt nowy
• Pas wyposażony w uchwyty poziome i pionowe
• Rozmiar L dla osoby dorosłej
10. Prześcieradło – nosze z 6 uchwytami: 1 szt.
• Duże flexinosze ułatwiające przenoszenie chorych w górę i w dół
• Produkt nowy
• Nosze nylonowe z wkładką piankową
• Długość: 1520 mm (+/- 50 mm)
• Szerokość: 530 mm (+/- 50 mm)
11. Nosze do przenoszenia z 8 uchwytami: 1 szt.
• Nosze do przenoszenia z 8 uchwytami
• Produkt nowy
• Długość: 2000 mm (+/- 50 mm)
• Szerokość: 900 mm (+/- 50 mm)
• Wykonany z materiału o niskim współczynniku tarcia
1. (poz. 51) Zestaw do pielęgnacji i higieny pacjentów:
1. Wózek prysznicowy- toaletowy: 1 szt.
• Wózek prysznicowy- toaletowy z regulacją wysokości siedziska
• Produkt nowy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Max. waga użytkownika 130 kg (+/-5 kg)
Regulacja siedziska do 600 mm (+/- 5 mm)
Wózek na 4 kołach jezdnych z blokadą kół
Rama z rur stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym
Siedzisko i oparcie i podłokietniki i podnóżek wykonane z polipropylenu
Rury z regulacją wysokości ze stali nierdzewnej
Szerokość całkowita: 550 mm (+/- 5 mm)
Szerokość między podłokietnikami: 435 mm
Wysokość siedzenia: 490 mm
Szerokość siedziska: 480 mm
Głębokość siedziska: 440 mm
Gwarancja: minimum 5 lat na wady fabryczne i materiałowe
Kolor: biały z elementami srebrnego i czarnego lub/i czerwonego

2. Fotel prysznicowy: 1 szt.
• Fotel prysznicowy z regulacją wysokości z regulacją siedziska w zakresie od 480 mm do
580 mm (+/- 30 mm)
• Produkt nowy
• Połączenia śrubowe wykonane ze stali nierdzewnej
• Nasadki atypoślizgowe na nóżkach
• Kolor: biały
• Maksymalna waga użytkownika: 100 kg (+/- 10 kg)
3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taboret sanitarny: 1 szt.
Zabezpiecza pacjentowi stabilną pozycję, chroni przed ryzykiem upadku
Produkt nowy
Konstrukcja aluminiowa
Siedzisko wykonane z łatwo zmywalnego poliuretanu
Wysokość regulowana skokowo co (+/-) 2,5 cm
Wysokość regulowana: od 350 mm do 530 mm (+/- 50 mm)
Szerokość: 320 mm (+/- 50 mm)
Średnica u podstawy nóżek: 430 mm
4 nogi
Siedzisko w kolorze białym

4.
•
•
•
•
•
•
•

Bidet: 1 szt.
Bidet na sedes zakładany na muszlę klozetową
Produkt nowy
Służy do higieny intymnej i kąpieli leczniczej
Wykonany z mocnego i niełamliwego plastiku
Przedniej część z półeczką na mydło lub rękawicę kąpielową
Całkowita długość: 400 mm (+/- 5 mm)
Szerokość w najszerszym punkcie 370 mm (+/- 5 mm)

• Długość boku na którym opiera się bidet 50 mm
• Kolor: biały
5. Podcierak – przyrząd do higieny intymnej: 1 szt.
• Produkt nowy
• Ułatwia utrzymanie higieny intymnej, szczególnie po zakończeniu potrzeb fizjologicznych
• Końcówka przyrządu okrągła i miękka
• Umożliwia bezpieczny dostęp do żądanego miejsca, ale również pewnie utrzymuje papier
toaletowy lub chusteczki
• Po użyciu papier usuwany jest z łatwością do toalety bez potrzeby dotykania

6. Kaczki sanitarne: damskie 2 szt. i męskie 2 szt.
• Produkt nowy
• Kaczka sanitarna wykonana z tworzywa sztucznego
• Umożliwia załatwianie czynności fizjologicznych w pozycji leżącej
•
Podziałka umieszczona na boku naczynia umożliwia precyzyjne określenie ilości
zebranego płynu

7. Zestaw basen i prysznic do mycia włosów: 1 szt.
• Produkt nowy
• Zestaw obejmuje przenośny prysznic do mycia włosów i nadmuchiwany basen do mycia
włosów
• Pojemnik na 8 litrów wody
• Przeznaczony dla osób przebywających w łóżku lub którzy mają trudności we wzięciu
tradycyjnego prysznica
• Dwie komory powietrzne z otworem do nadmuchiwania
• Długość: 530 mm (+/- 50 mm)
• Szerokość: 610 mm (+/- 50 mm)
• Wysokość: 200 mm (+/- 50 mm)

8. Wanna do kąpieli w łóżku: 1 szt.
• Produkt nowy
• Wanna przeznaczona do kąpieli osób niepełnosprawnych stale przebywających w pozycji
leżącej w łóżku
• Wykonana jest z tworzywa PVC
• Wanna posiada odpływa
• Komplet zaczepów umożliwiających zamocowanie wanny w szczytach łóżka
• Długość: 1950 mm (+/- 50 mm)
• Szerokość: 850 mm (+/- 50 mm)
• Wysokość: 250 mm (+/- 50 mm)

• Dopuszczalne obciążenie – 90 kg

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(poz. 52) Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów (podnośnik transportowokąpielowy) 1 szt.
Produkt nowy
Podnośnik do transportu i przenoszenia pacjentów
Konstrukcja podnośnika solidna umożliwiająca udźwig do 150 kg (+/- 5kg)
do stosowania w toalecie 1 szt.
Konstrukcja łatwa i szybka do złożenia bez użycia narzędzi
Model wyposażony w 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą
Rama jezdna ruchoma, umożliwiająca płynną regulacją rozstawu
Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów
Gwarancja minimum 24 miesiące

5. (poz. 45) Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej:
1. Materac przeciwodleżynowy pasywny 3 szt.
• Produkt nowy
• Materac o wysokości minimum 10 cm
• Materac do II stopnia odleżyn
• Nacięcia w sekcji centralnej
• Pokrowiec wodoodporny i paroprzepuszczalny
• Pokrowiec wyposażony w zamek 180° z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem
płynów
• Wymiary materaca 2000 x 900 mm
• Bezpieczne obciążenie materaca od 110 do 150 kg
• Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału
• Kolor: niebieski
2. Materac przeciwodleżynowy aktywny z zestawie z pompą: 3 szt.
• Materac zmiennociśnieniowy - bąbelkowy do I stopnia zagrożenia odleżynami w skali
czterostopniowej
• Deklaracja zgodności CE
• Wykonany z PCV
• Max. Obciążenie 125 kg
• Wymiary: długość 2000 mm x szerokość 900 mm x wysokość 65 mm (+/- 10 mm)
• Waga max. 2 kg
Pompa:
• Produkt nowy
• Zasilana: 220V / 50HZ , 8W
• Zakres ciśnienia: od 25 do 100 mmHg
• Wydajność: minimum 6 l / minutę
• Bezpiecznik: 1,5 A -250V
• Waga: max. 1,2 kg
• Pompa w kolorze białoniebieskim

• Posiada wmontowane uchwyty mocujące
• Gwarancja na materac i pompę minimum 24 miesiące
• Instrukcja obsługi w języku polskim
Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej:
1. Podkładka do siedzenia: 3 szt.
• Poduszka ortopedyczna lędźwiowa
• Wykonana z wiskoelastycznej pianki poliuretanowej z „pamięcią kształtu”
• W pokrowcu ochronnym
• Produkt nowy
• Gwarancja na piankę minimum 36 miesięcy
2. Podkładka do siedzenia: 2 szt.
• Poduszka do siedzenia O kształtna
• Wykonana z dwóch warstw pianki - pianki z pamięcią oraz pianki poliuretanowej
• Produkt nowy
3. Podpórki kończyny dolnej: 3 szt.
• Podstawa elewacyjna do kończyn dolnych
• Zapewnia grawitacyjny odpływ krwi żylnej z kończyn dolnych
• Podstawa elewacyjna z wgłębieniem
• Długość: minimum 700 mm (+/- 10 mm)
• Szerokość: 450 mm (+/- 10 mm)
• Wysokość: 190 mm (+/- 10 mm)
• Podpórka w pokrowcu paroprzepuszczalnym i nienasiąkliwym
4. Podpórki kończyny górnej: 4 szt.
5. Ochraniacze na pięty: 2 pary
• Produkt wykonany z tkaniny syntetycznej i miękkiego poliestrowego weluru
• Ochraniacze zapinane na rzepy
• Posiadają 1 pas mocujący
• Produkt nowy
• Kolor niebieski lub biały
6. Ochraniacze na łokieć lub piętę: 3 pary
• Produkt wykonany z tkaniny syntetycznej i miękkiego poliestrowego weluru
• Ochraniacze zapinane na rzepy
• Posiadają 2 pasy mocujące
7. Wałki: 9 szt.
• Wałki tapicerowane
• Wałek rehabilitacyjny o wymiarach:
• 100 mm x 300 mm 3 szt.
• 100 mm x 600 mm 3 szt.
• 150 mm x 300 mm 3 szt.
• Produkt nowy
• Kolor: biały lub niebieski
8. Kliny: 3szt.
• Klin rehabilitacyjny
• Klin tapicerowany materiałem typu ,,Skaj”

• Długość: 250 mm (+/- 5 mm)
• Szerokość: 250 mm (+/- 5 mm)
• Wysokość: 100 mm
• Produkt nowy
Kolor: biały lub niebieski

CZĘŚĆ IX:
1. (poz. 16) Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami 1
szt.
























Wykonany z aluminium
Produkt nowy
Ilość komór w panelu: 4
Długość panela (m): 1,2
Kolor pokryw: srebrny, szary lub jasny niebieski, do uzgodnienia kolor RAL
Ilość stanowisk pacjenta: jednostanowiskowy
GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH
O2 [tlen]: 2szt.
VAC [próżnia]: 1szt.
AIR [sprężone powietrze 5 bar]: 1szt.
GNIAZDA ELEKTRYCZNE
230V białe z sygnalizacja K45: 4szt.
Ekwipotencjalne K45: 2szt.
GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE
RJ45 podwójne kat. 6 ekranowane ramkowe: 2szt.
OSWIETLENIE MIEJSCOWE
Moduł LED 3200lm 22,2W
Włącznik oświetlenia na panelu
OSWIETLENIE NOCNE
LED 2W 1szt.
Włącznik oświetlenia na panelu
Montaż na ścianie betonowej
Orientacja pozioma

2.(poz. 39) Panel nad łóżkowy z wybranymi mediami 1 szt.









Wykonany z aluminium
Produkt nowy
Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
Ilość komór w panelu: 4
Długość panela (m): 1,4
Kolor pokryw: srebrny, szary lub jasny niebieski, do uzgodnienia kolor RAL
Ilosc stanowisk pacjenta: jednostanowiskowy
GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH
















O2 [tlen]: 2szt.
VAC [próżnia]: 2szt.
AIR [sprężone powietrze 5 bar]: 2szt.
GNIAZDA ELEKTRYCZNE:
230V białe z sygnalizacja K45: 6szt.
Ekwipotencjalne K45: 2szt.
Gniazda teleinformatyczne
RJ45 podwójne kat. 6 ekranowane ramkowe: 2szt.
Oświetlenie miejscowe
Moduł LED 3200lm 22,2W
Oświetlenie nocne LED 1szt.
Włącznik oświetlenia na panelu
Możliwość montażu na ścianie betonowej
Orientacja pozioma

Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie korzystania i obsługi
sprzętu. Do każdego towaru musi być załączona: instrukcja obsługi w języku polskim
wraz ze wskazania miejsca serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, karta
gwarancyjna, wymagana deklaracja zgodności oraz w przypadku wyrobów medycznych –
wpis do URPL,WMiPB. Ponadto miejsca serwisowania muszą znajdować się na terenie
Polski, najbliżej Katowic.
Cena musi zawierać koszt dostawy. W przypadku sprzętu wymagającego montażu, cena
będzie zawierać tę czynność.
Termin dostawy -14 dni od chwili złożenia zamówienia.

