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L.p. Nazwa towaru Rozmiar J.m Ilość
Cena jedn. 

Netto
Wartość netto

VAT 
%

Wartość brutto Producent Nr katalog.

1
Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza 
moczowego z cewnikiem z poliuretanu dł. 65 
cm, rozrywalną kaniulą oraz workiem

Ch 10 , CH 15 szt. 20

2

Zestaw do szynowania moczowodów techniką 
Seldingera, obie końcówki otwarte, cewnik z 
poliuretanu, prowadnica druciana pokryta 
plastikiem

Ch 05-27,5 
cm. Ch 06-
27,5 cm. Ch 
7,5 27,5 cm

szt. 120

3
Cewnik po prostatektomii typu Dufour, 
dwudrożny, balon 50 ml.,

CH 18-24 szt. 620

4
Cewnik po prostatektomii typu Dufour, 
trójdrożny, balon 50 ml.,

CH 18-24 szt. 20

5
Cewnik moczowodowy z oliwką, mandryn 
metalowy, 6 oczek

Ch 3-8 szt. 10

6
Cewnik moczowodowy z oliwką, mandryn 
metalowy, 2 oczka z Neoplexu

Ch 3-12 szt. 10

7
Cewnik moczowodowy z otwartym końcem, 
mandryn metalowy, 6 oczek 

Ch 3-12 szt. 350

8

Zestaw do szynowania moczowodów obie 
końcówki otwarte, cewnik z poliuretanu z 
hydrożelem, radiocieniujący na całej długości, 
z systemem rozłączania popychacza po 
wyciągnięciu prowadnicy.

CH 4.8 - 26cm  szt. 50

9

Zestaw do szynowania moczowodów obie 
końcówki otwarte, cewnik z poliuretanu z 
hydrożelem, radiocieniujący na całej długości, 
z systemem rozłączania popychacza po 
wyciągnięciu prowadnicy.

CH 4,0 - 26cm szt. 16

10 Igła biopsyjna do działa Pro-Mag 1.1
18 G / 20 cm     
18 G / 25 cm   
16 G / 20 cm

szt. 80

11
Igła prosta wprowadzająca dwuczęściowa do 
nefostomii 

18G dł. 20cm szt. 60



12 Prowadnik do nefrostomii J . 
0,038" dł. 

80cm
szt. 60

13

Zestaw do przezskórnej nefrostomii metodą 
bezpośredniej punkcji zawierający 2-
częściową igłę punkcyjną 18 GA dł. 20 cm., 
cewnik poliuretanowy typu Pigtail, prowadnik 
0,038"x80cm, rozszerzacze, strzykawka, 
kołnierz mocujący, skalpel

9Fr dł. 45cm 
12Fr dł. 45cm 
14Fr dł. 45cm 

szt. 90

14 Przewód do cystoskopu -pojedynczy szt. 300
15 Przewód do cystoskopu -podwójny szt. 40

16
Cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty 
rozm. 4-7 dł. 70cm, 5 otworów, pętla 2 lub 4 
cm 

szt. 16

17

Zestaw składający się z 9 mechaniczne 
rozszerzadeł moczowodowych wykonanych z 
poliuretanu długości ok. 60cm  w rozmiarach 
6/8-14/16F , bardzo dobrze widoczne w RTG, 
prowadnica ze stali nierdzewnej długości ok 
150cm

szt. 1

18

Podskórny bypass moczowodowy , długości 
ok. 840 mm wykonany z silikonu + poliester, 
posiadający pierścień cieniujący widoczny w 
RTG dla łatwiejszej lokalizacji w trakcie 
zakładania. 

szt. 1

19
Prowadnica do cewnika moczowodowego 
typu Seldingera 0,032” pokryta PTFE 
długości około 90cm 

szt. 5

Razem

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo


