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                                    Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

AKCESORIA DO ELEKTROKOAGULACJI

Pakiet I

Nazwa Ilość Producent

1 szt. 1

2 szt. 1

3 szt. 1

L.p j.m.

Cena 
jednostkow

a netto w 
PLN

Stawka 
podatku VAT

Wartość netto 
w PLN

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w PLN

Nazwa 
handlowa

Numer i data  
świad. 
dopuszczenia

Sonda argonowa giętka do 
diatermii z przystawka 
argonową ERBE  ICC 300  
z wypływem czołowym 
dł.2,2m , średnica 2,3 mm 
przystosowana do 
wielokrotnej sterylizacji 
parowej z kablem łączącym 
długość min.2 m

Kabel łączący sondę 
argonową, długość min. 2m

Kabel monopolarny łączący 
diatermię ERBE ICCE 300 
z narzędziami do 
endoskopu typu Olympus, 
długość 4m, możliwość 
wielokrotnej sterylizacji 
parowej lub równoważny 
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Pakiet II

Nazwa Ilość Producent

1 op. 20

L.p j.m.

Cena 
jednostkow

a netto w 
PLN

Stawka 
podatku VAT

Wartość netto 
w PLN

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w PLN

Nazwa 
handlowa

Numer i data  
świad. 
dopuszczenia

Jednorazowa dzielona 
elektroda neutralna bez 
kabla dla dorosłych i 
dzieci,dzielona 
powierzchnia 
przewodząca . Pierścień 
bezpieczeństwa 
gwarantujący równomierny 
rozkład prądu  
.Powierzchnia przewodząca 
 pokryta hydrożelem  
absorbującym wilgoć.Klej i 
hydrożel przyjazny dla 
skóry – biokompatybilny 
zgodnie z EN ISO 10993. 
Elektroda dzielona na 
obwodzie. Do kabli 
przyłączeniowych (Martin 
/Emed/erbe ACC/ICC/T-
SERIE/VAIO/Valleyb/Conm
ent/ErbeiCC/VIO Inter) 1 op 
po 50 szt.
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2 szt. 3

3 szt. 2

Kabel łączący elektrodę 
neutralną jednorazową z 
diatermią ERBE ICC 300, 

kabel łączą cy elektrodę 
neutralną jednorazową do 
aparatu Valleylab
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4 szt. 3

Uchwyt monopolarny z 
kablem przyłączeniowym o 
dł od 4,2 do 5.Wtyczka 
wykonanie trzy bolcowe 
standard Valleylab .Kabel 
oznakowany kolorowym 
znacznikiem wzdłuż 
przewodu – zabezpieczenie 
przed niewłaściwym 
założeniem kabla wyskiej 
częstotliwości, podczas 
przygotowywania uchwytu 
do sterylizacji.Średnica 
gniazda do mocowania 
narzędzi 4mm.Przyciski do 
aktywacji osobno do cięcia i 
koagulacji.Gniazdo 
mocowania narzędzi 
sześciokątne 
zabezpieczające narzędzie 
przed obrotem.Właściwości 
elektryczne zgodne z normą 
IEC 60601-2-2:2006
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5 szt. 7

6 szt. 5

7 szt. 5

Uchwyt monopolarny z 
kablem przyłączeniowym o 
dł.od 4,2 do 5 Wtyczka 
wykonanie jedno bolcowe 
standard ERB.Kabel 
oznakowany kolorowym 
znacznikiem wzdłuż 
przewodu – zabezpieczenie 
przed niewłaściwym 
założeniem kabla wyskiej 
częstotliwości, podczas 
przygotowywania uchwytu 
do sterylizacji.Średnica 
gniazda do mocowania 
narzędzi 4mm.Przyciski do 
aktywacji osobno do cięcia i 
koagulacji.Gniazdo 
mocowania narzędzi 
sześciokątne 
zabezpieczające narzędzie 
przed obrotem.Właściwości 
elektryczne zgodne z normą 
IEC 60601-2-2:2006

Szczypce bipolarne dł. 160-
195, końcówka igla lub 1 
mm , proste

Kabel do szczypiec 
bipolarnych dł. 4-4.5 
kompatybilny z aparatem 
ERBE
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8 szt. 5

9 Elektroda nożowa prosta szt. 10

10 szt. 10

11 szt. 2

12 szt. 5

13 szt. 200

Kabel do szczypiec 
bipolarnych dł. 4-4.5 
kompatybilny z aparatem  
Valleylab

Elektroda kulkowa  prosta 
śr. 4-6 mm 

Przedłuża do elektrod 
monopolarnych  4 mm o dł. 
17-18 cm

Elektroda kulka śr. 6mm, dł. 
całkowita 12-13 cm

Czyścik jednorazowy 
sterylny
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14 szt. 2

suma

Pakiet III

Nazwa Ilość Producent

1 szt. 1

2 szt. 1
suma

Szczypce monopolarne 
izolowane anatomiczne 
dł.180 do 250 cm bez 
złącza , długość końcówki 
roboczej18mm , grubość 
2mm.

L.p j.m.

Cena 
jednostkow

a netto w 
PLN

Stawka 
podatku VAT

Wartość netto 
w PLN

Wartość 
podatku VAT

Wartość brutto 
w PLN

Nazwa 
handlowa

Numer i data  
świad. 
dopuszczenia

Nożyczki artroskopowe 
proste odgięte do góry 15-
20st., do stawów 
skokowych, rozmiar 3,5-
5,5mm
Gryzak/agresor 
artroskopowy odgięty do 
góry 15-20st., do stawów 
skokowych, rozmiar 3,5-
5,5mm
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Klasa wyrobu 
medycznego
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Klasa wyrobu 
medycznego
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Klasa wyrobu 
medycznego
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