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Załącznik Nr 2 do SIWZ
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Pakiet nr 1 –– STAPLERY, OBŁOŻENIA, TROAKARY - Blok Operacyjny Ogólny
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Przedmiot zamówienia

1

2
Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym
niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i
automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28,31
i 34mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm.
Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu
zamówienia.
Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną w
obie strony głowicą (120 stopni) i obrotowym
trzonem (360stopni) – rotikulacyjny, o długości linii
szwu 30 i 55mm. Zszywki o wysokości 4,8mm
przed zamknięciem. Zamawiający określi rodzaj
staplera przy składaniu zamówienia.
Jednorazowy automatyczny instrument do
zakładania szwu kapciuchowego za pomocą
stalowych zszywek o długości szwu 45 i 65mm.
Grubość szwu 2/0. Zamawiający określi rodzaj
instrumentu przy składaniu zamówienia.
Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z
ładunkiem, w którym ładunek wyposażony jest w
nóż o długości linii zszywek 80mm i wysokością
zszywki 4,8mm. Zszywki obustronnie brzeżnie
płaskie na całej długości zszywki.
Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z
ładunkiem, w którym ładunek wyposażony jest w
nóż o długości linii zszywek 100mm i wysokością
zszywki 4,8mm. Zszywki obustronnie brzeżnie
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płaskie na całej długości zszywki.
Jednorazowy endoskopowy stapler uniwersalny o
długości trzonu 6cm, 16cm, lub 26cm z 11
stopniami artykulacji i antypoślizgową gumowaną
rękojeścią, umożliwiający użycie podczas jednego
zabiegu ładunków o długości linii szwu 45mm i
60mm. Zamawiający określi rodzaj endostaplera
przy składaniu zamówienia.
Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma
potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości
linii szwu 45mm i wysokością zszywki 4,8mm
przed zamknięciem.
Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma
potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości
linii szwu 60mm i wysokością zszywki 4,8mm
przed zamknięciem.
Obłożenie retrakcyjne rany, rozmiar 5 – 9cm,
składające się z niebieskiego proksymalnego
pierścienia, folii poliuretanowej oraz szarego
pierścienia dystalnego.
Obłożenie retrakcyjne rany, rozmiar 9 – 14cm,
składające się z niebieskiego proksymalnego
pierścienia, folii poliuretanowej oraz szarego
pierścienia dystalnego.
Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 15mm,
bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem
zakończonym pinem prowadzącym z osłoną,
długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar
posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi
pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu
gazu.
Trokar laparoskopowy optyczny 12mm,
bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem z
końcem w kształcie nosa delfina zakończonym
pinem, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar
posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi
pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu
gazu, oraz redukcję.
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Laparoskopowe narzędzie do preparowania,
uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków
tkankowych, długość 37cm, średnica trzonu 5mm,
długość szczęk 19,5mm, aktywowany ręcznie lub
nożnie z wbudowanym nożem z przewodem,
obracanym trzonkiem kompatybilne z platformą
elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD
Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i
pęczków tkankowych do średnicy 7mm włącznie,
długość elektrody 16,5mm, długość 18-19cm, z
przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany
ręcznie lub nożnie. Kompatybilne z platformą
elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD
Narzędzie do zabiegów klasycznych do
uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków
tkankowych do średnicy 7mm włącznie, długość
szczęk 36mm, długość trzonu 18cm, trzon obracany
180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14
stopni, uruchomienie włącznikiem ręcznym lub
nożnym. Kompatybilne z platformą
elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD
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PAKIET NR 2. KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO
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Jednorazowe końcówki do noża harmonicznego,
współpracujące z generatorem GEN11 , długość
ramienia 36 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa
przyciski aktywujące max i min. możliwość cięcia i
koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy
RAZEM
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