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ZAŁĄCZNIK NR 1: 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

ZESTAW ZRÓŻNIOCOWANYCH NARZĘDZI 

DO PODTRZYMANIA ŻYCIA 

 

Na przedmiot zamówienia składa się:  

Lp. Nazwa produktu Ilość Specyfikacja 

1. Rurki krtaniowe 10 kpl. 

Rurka krtaniowa wraz z znacznikiem kolorystycznym oznaczający 
rozmiar rurki, dodatkowy kanał do odsysania treści pokarmowej. 
Komplet składa się z: 

- strzykawka,  
- zagryzak,   
- taśma mocująca 
-  3 rurki o rozmiarach: 3 (dorośli o wzroście do 155 cm), 4 

(dorośli o wzroście 155-180 cm), 5 (dorośli o wzroście 
powyżej 180 cm) 

2. 
Zestaw do drenażu 

opłucnej 
5 kpl. 

Komplet składa się z: 
- worek 1700 ml, wyskalowany co 100 ml do 1500 ml z 

zintegrowanym zaworem płatkowym,  
- dren na elastycznej prowadnicy do klatki piersiowej ze 

znacznikiem głębokości i z linią widoczną w Rtg,  
- strzykawka 20 ml,  
- zestaw szwów nr 0,  
- skalpel nr 10, pakowany podwójnie, sterylny 

Rozmiary kompletu:  
- 3 x 28F,  
- 2 x 32 F 

3. 
Zestaw do 

konikotomii 
ratunkowej 

5 kpl. 

Komplet składa się z: 
- igła Veressa;  
- rurka tracheostomijna 6 mm z mankietem uszczelniającym 

niskociśnieniowym,  
- wymiennik ciepła i wilgoci,  

Rozmiar dla osoby dorosłej 

4. 
Rurka ustno-

gardłowa 
20kpl. 

Komplet składa się z: 
- rurka ustno-gardłowa; z blokadą zagryzienia, ułatwiającą 

przechodzenie cewnika, sterylna; 
- Rozmiary: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 
- Pudełko na przechowywanie 

5. 
Zestaw opatrunków 

osobistych 
20 kpl. 

Komplet składa się z: 
- opatrunek osobisty wodoszczelny mały, pakowany w 

wodoodporny materiał, składają się  2 tampony wato-
gazowe o wymiarach 13,5 cm x 10 cm każdy i bandaż 
dziany (wiskozowy) o wymiarach 10 cm x4 m. Jeden 
tampon jest przymocowany do bandaża na stał, drugi się po 
nim przesuwa. Wysoka chłonność tamponów umożliwia 
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tamowanie obfitych krwawień. Opatrunek osobisty w jest 
jałowy 

- opatrunek indywidualny wodoszczelny duży, jest 
zbudowany z bandaża elastycznego w kolorze 
szarozielonym (wymiary bandaż 10 cm x 4 m) oraz 2 
tamponów - jeden ruchomy przesuwający się na bandażu, 
drugi mocowany na stałe (wymiary tamponów 15 cm x 12 
cm), arkusza folii przy pomocy którego można uszczelnić 
np. ranę postrzałową klatki piersiowej. Wysoka chłonność 
tamponów umożliwia tamowanie bardzo obfitych 
krwawień. Opatrunek osobisty w jest jałowy 

 
 

6. 
Opatrunki 

hydrożelowe 
10szt. 

opatrunek hydrożelowy schładzający; sterylny 
Wymiary [cm]: 20x20, opatrunek hydrożelowy schładzający; 
sterylny 
 

7. Gaza hemostatyczna 6 szt. 

hemostatyczny opatrunek w formie gazy nasączonej preparatem do 
szybkiego tamowania silnych krwawień, umożliwiający szybkie i 
precyzyjne umieszczenie opatrunku w krwawiącej, głębokiej ranie, 
posiadający właściwości bakteriobójcze, może pozostać w ranie do 
48 godzin, nie przykleja się do rany, łatwy do usunięcia, może być 
stosowany  u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi, 
znacznik RTG na całej długości gazy, instrukcja obsługi na 
opakowaniu, opakowanie próżniowe sterylny, długość min. 3m 

8. 
Maska krtaniowa 

żelowa 
10 szt. 

maska krtaniowa jednorazowa żelowa, bez nadmuchiwanego 
mankietu, posiadająca zabezpieczenie przed przygryzieniem, 
możliwość odsysania treści żołądkowej, wyraźne oznaczenie 
rozmiaru maski dla określonych pacjentów 
Po dwie sztuki o rozmiarach: 
2 (masa ciała 10-25 kg) 
2,5(masa ciała 25-35 kg) 
3 (masa ciała 30-60 kg) 
4 (masa ciała 50-90 kg) 
5 ( masa ciała powyżej 90 kg) 

9. 
Opatrunek osobisty 
typu "izraelskiego" 

20 szt. 

Opatrunek osobisty typu „izraelskiego” z jednym kompresem 
chłonnym. Opatrunek osobisty w formie wielofunkcyjnego bandaża 
ratowniczego o wymiarach 4,5m x 10cm szerokości z jednym 
kompresem chłonnym o wymiarach 10cm x 18cm. 
Opatrunek służący do opatrywania ran i tamowania krwawień. 
Może również być wykorzystany jako opatrunek uciskowy lub 
opatrunek wspomagający. 

 

 
Gwarancja na wszystkie elementy w powyższej tabelce: minimum 24 miesiące. 
Wszystkie produkty powinny być nieużywane oraz sterylne.  
 


