
Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1
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nr 
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cena 
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% 

VAT
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REF Nazwa 
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1

Siatka (chwytak) do polipów, jednorazowego 

użytku, elastyczny woreczek rozpostarty na 

owalnej pętli o śr.35mm bez lateksu, z funkcją 
płynnej rotacji. Dł. narzędzia 230cm.Śr.osłonki 

2,3.Min.średnica kanału 2,8mm

szt. 15

2

Pułapka na polipy ,na ssak (jednorazowa)  4-

komorowa, plastikowa, posiadająca   4 sitka oraz 

możliwość przepuszczania zasysanej zawartości 

do pojemnika ssaka   z pominięciem sitek, 

obrotowe wieczko z dwiema rurkami: jedna rurka 

połączona  do zaworu ssącego endoskopu, drugi  

do przewodu ssaka.

szt. 100

3

Kosze wielorazowe do litotryptora – średnica 

koszyka 50 mm kompatybilne z zestawem: 

litotryptor ENDO-FLEX

szt. 2

4

Kosze wielorazowe do litotryptora – średnica 

koszyka 60 mm kompatybilne z zestawem: 

litotryptor ENDO-FLEX

szt. 2

5

Kosze wielorazowe do litotryptora – średnica 

koszyka 70 mm kompatybilne z zestawem: 

litotryptor ENDO-FLEX

szt. 2



6

Kosz wielorazowy do usuwania złogów z dróg 

żółciowych z kanałem do prowadnicy o  średnicy  

0,035”

szt. 4

7
Stalowa osłonka spiralna -  kompatybilne z 

zestawem:  litotryptor ENDO-FLEX
szt. 1

8

Koszyk do litotrypsji,jednorazowego użytku, 

wykonany z plecionego drutu, 6-drutowy, z 

pojedynczego drutu. Średnica koszyka 50mm. 

Średnica osłonki 2,3mm. Długość robocza 400cm. 

Kompatybilny z zestawem: litotryptor ENDO-

FLEX. Do kanału roboczego min. 2,8 mm.

szt. 15

9

Koszyk do litotrypsji,jednorazowego użytku, 

wykonany z plecionego drutu, 6-drutowy, z 

pojedynczego drutu. Średnica koszyka 60mm. 

Średnica osłonki 2,3mm. Długosć robocza 400cm. 

Kompatybilny z zestawem:  litotryptor ENDO-

FLEX. Do kanału roboczego min. 2,8 mm.

szt. 15

10

Koszyk do litotrypsji,jednorazowego użytku, 

wykonany z plecionego drutu, 6-drutowy, z 

pojedynczego drutu. Średnica koszyka 70mm. 

Średnica osłonki 2,3mm. Długosć robocza 400cm. 

Kompatybilny z zestawem: litotryptor ENDO-

FLEX. Do kanału roboczego min. 2,8 mm.

szt. 15

11

Szczotka cytologiczna jednorazowego użytku do 

dróg  zółciowych, dwu kanałowa na prowadnik 

0,035" , port typu luer umożliwiający podanie 

kontrastu, dł. 180cm

szt. 30



12

Klips endoskopowy do tamowania krwawień, 
jednorazowego użytku, załadowany do zestawu 

długości 230 cm, rozwarcie klipsa 13 mm, funkcja 

płynnej rotacji w obu kierunkach, możkiwość 
wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed 

jego całkowitym uwolnieniem, średnica cewnika 

2,5 mm

szt. 40

13

Klips endoskopowy do tamowania krwawień, 
jednorazowego użytku, załadowany do zestawu 

długości 230 cm, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja 

płynnej rotacji w obu kierunkach, możkiwość 
wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed 

jego całkowitym uwolnieniem, średnica cewnika 

2,5 mm

szt. 40

14

Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do 

zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90 

cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do 

stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, 

przezierne kieszenie na narzędzia. Opakowanie 10 

szt.

szt. 40

15

Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, 

śr.ostrza igły 0,5 mm, dł.ostrza 6mm, dł.narzędzia 

230cm, osłonka śr.2,3 mm, mechanizm 

długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu 

wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany 

jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na 

załamaniu, u wyjścia ostrza wzmocniona 

atraumatycznym metalowym kołnierzem. W 

sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. 

Pakowane po 5 szt.

szt. 240



16

Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. 

Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. 

Śr.cewnika 2,3 mm.Dł.narzędzia 230cm. Spiralny 

cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i 

zamknięcia kleszczy bez względu na stopień 
podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika 

ze znacznikami ułatwiającymi orientację.

szt. 50

17

Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. 

Łyżeczki owalne z okienkiem, bez kolca. 

Śr.cewnika 2,3 mm.Dł.narzędzia 160cm. Spiralny 

cewnik pokryty teflonem, możliwość otwarcia i 

zamknięcia kleszczy bez względu na stopień 
podgięcia endoskopu, końcówka dystalna cewnika 

ze znacznikami ułatwiającymi orientację.

szt. 50

18

Klips endoskopowy do tamowania krwawień, 
jednorazowego użytku, załadowany do zestawu 

długości 230 cm, rozwarcie klipsa 11 mm, funkcja 

płynnej rotacji w obu kierunkach, możliwość 
wielokrotnego otwarcia/zamknięcia klipsa przed 

jego całkowitym uwolnieniem, rękojeść 
wyposażona w port Luer, cewnik z kanałem 

wewnętrznym umożliwiającym spłukanie miejsca 

krwawienia, w sterylnym opakowaniu klisownica 

oraz strzykawka, min. śr. kanału roboczego 2,8 

mm

szt. 1



19

Nóż do ESD, jednorazowego użytku, dł.narzędzia 

2200 mm, średnica narzędzia 2,7 mm, nóż o dł.2 

mm, średnicy 0,3 mm zakończony dyskiem o 

średnicy 0,8 mm, po cofnięciu noża do cewnika 

jego aktywna część wystaje na 0,5 mm, rękojeść 
wyposażona w port Luer oraz przyłącze HF do 

koagulacji.

szt. 5

20

Marker endoskopowy na bazie pierwiastka węgla 

(10 strzykawek jednorazowych). Tusz 

przeznaczony do znakowania zmian w przewodzie 

pokarmowym  w trakcie badania endoskopowego.

op. 1

21

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, z 

pojedynczego drutu , pętla owalna, śr. pętli 10 mm 

Śr. osłonki 2,3 mm Funkcja płynnej rotacji. 

Rekojeść skalowana co 5 mm.  Dł. narzędzia 230 

cm.

22

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, 

plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10 mm Śr. 

osłonki 2,3 mm Funkcja płynnej rotacji. 

szt. 100

23

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, 

plecionka, pętla owalna, śr. pętli 25 mm Śr. 

osłonki 2,3 mm Funkcja płynnej rotacji. 

szt. 100

24

Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, 

plecionka, pętla owalna, śr. pętli 30 mm Śr. 

osłonki 2,3 mm Funkcja płynnej rotacji. 

szt. 100
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1

Pętla do podwiązywania - jednorazowe narzędzie 

do podwiązania polipów zapewniające skuteczną 
hemostazę.Prosta, 3-stopniowa procedura 

założenia ,podwiązania i uwolnienia pętli 
zapewnia bezpieczną polipektomię. Stały uchwyt.

szt. 125

2

Osłonka do igły (wielorazowa), osłaniająca kanał 

endoskopu metalowa osłonka zwojowa, 

wielorazowego użytku do stosowania z 

jednorazowymi igłami. Bezpieczny uchwyt z 

ogranicznikami w obu kierunkach. Długość do 

gastroskopu

szt. 1

3

Osłonka do igły (wielorazowa), osłaniająca kanał 

endoskopu metalowa osłonka zwojowa, 

wielorazowego użytku do stosowania z 

jednorazowymi igłami. Bezpieczny uchwyt z 

ogranicznikami w obu kierunkach. Długość do 

kolonoskopu

szt. 1



4

Igła do ostrzykiwań (jednorazowa) w teflonowej 

osłonce, doskonałe nakłucie dzięki mechanizmowi 

stabilizacji  igły w prowadniku. Do tamowania 

krwawień. Kompatybilne z osłonka wielorazową. 
Długość do kolonoskopu.

szt. 24

5

Igła do ostrzykiwań (jednorazowa) w teflonowej 

osłonce, doskonałe nakłucie dzięki mechanizmowi 

stabilizacji  igły w prowadniku. Do tamowania 

krwawień. Kompatybilne z osłonka wielorazową. 
Długość do gastroskopu.

szt. 40

6
Filtr mikrobiologiczny do pompy ssącej z 

pochłaniaczem wilgoci
szt. 10
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1

Marker endoskopowy ( 10 strzykawek 

jednorazowych ).Tusz przeznaczony do 

znakowania zmian w przewodzie pokarmowym  w 

trakcie badania endoskopowego. Jest zawiesiną 
zawierającą wysoko oczyszczone cząstki węgla. 

Cząstki te po wstrzyknięciu w warstwę  
podśluzówkową pozostawiają trwały ślad. Każda 

sterylna strzykawka zawiera 5cm3 markera

op. 1

2

Kosz do usuwania złogów i ciał obcych 

(jednorazowy),rozmiar 2,5cmx5cm,kształt spiralny 

i  trapezoid-Dormina-drut twardy i miękki

szt. 2

3

Cewnik ERCP (jednorazowy)5,5 Fr.  do dróg 

żółciowych i trzustkowych z metalową końcówką  
do prowadnicy 0,035 cala ,dł.  narzędzia 200cm

szt. 4

4
Ustniki jednorazowego użytku z gumką mocującą 
do stosowania przy badaniu gastroskopii

szt. 150

5
Papilotom igłowy ( jednorazowy ) trójkanałowy 

7Fr, długość regulacji igły 4-7mm
szt. 20
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1

Dwustronna szczotka jednorazowego użytku 

10mm do czyszczenia zaworów oraz portów  

biobsyjnych, 5mm wycior do czyszczenia ujść i 
zaworów. Doskonałe właściwości czyszczczące 

.Ekonomiczne zużycie. Bezpieczeństwo  

użytkownika. Dostosowane do wszystkich 

endoskopów giętkich

szt. 600

2

Kleszcze biobsyjne  (wielorazowe)  :                                                                      

Szczypce obrotowe biobsyjne, miseczki  

owalne,umożliwiają  głębszą biobsję,       z igłą 
Kleszcze gastroskopowe dł. 170 cm

szt. 4

3

Kleszcze biobsyjne  (wielorazowe)  :                                                         

Szczypce obrotowe biobsyjne ,miseczki  

owalne,umożliwiają  głębszą biobsję,       z igłą 
Kleszcze kolonoskopowe dł. 230 cm

szt. 4

4

Kleszcze biobsyjne  (wielorazowe)  :                                                                      

Szczypce obrotowe biobsyjne, miseczki  

owalne,umożliwiają  głębszą biobsję,    bez igły. 

Kleszcze gastroskopowe dł. 170 cm

szt. 2



5

Kleszcze biobsyjne  (wielorazowe)  :                                                         

Szczypce obrotowe biobsyjne ,miseczki  

owalne,umożliwiają  głębszą biobsję,    bez igły. 

Kleszcze kolonoskopowe dł. 230 cm

szt. 2
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1

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 13mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm,  

kształt owalny.

szt. 240

2

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 27mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm, 

kształt  owalny.

szt. 240



3

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 30mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm, 

kształt  owalny.

szt. 120

4

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 13mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm,                       

kształt półksiężycowy .

szt. 20

5

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 27mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm,                              

kształt  półksiężycowy .

szt. 30

6

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku 

wykonane z plecionego ,giętkiego lub średnio  

usztywnionego drutu,  wyposażone w 

wyskalowaną rękojeść .Średnica pętli 30mm dł . 

robocza 240cm ,do kanału roboczego 2,8mm,                          

kształt  półksiężycowy .

szt. 10



7

Klips hemostatyczny (jednorazowy). Klips składa 

się z wstępnie założonego radiocieniującego 

jednorazowego zacisku na giętkim systemie 

wprowadzenia. Zaprojektowany w taki sposób, 

aby był on kompatybilny z gastroskopem, 

posiadającym kanał roboczy 2,8 mm, 

gastroskopowy dł.155 cm. Możliwość 
wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed 

ostatecznym zaklipsowaniem.  

szt. 20

8

Jednorazowe igły do ostrzykiwań  ,w teflonowej 

osłonce odporne na załamania ;wyposażone w 

mechanizm pozwalający na regulację długości  

wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej 

pozycji ,średnica ostrza igły 23G ,długość  ostrza 

6mm ,długość całkowita 240cm

szt. 240

9

Zestaw jednorazowy do opaskowania żylaków 

przełyku  zawierający 7 podwiązek  wykonanych z 

materiału hypoalergicznego. Podwiązki 

zamontowane w sposób nieograniczający pole 

widzenia ,wyposażony w giętki dren 

,przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji 

,przyłączony do głowicy ,zestaw z mechaniczną i 
dźwiękową  sygnalizacją momentu uwolnienia 

podwiązki

szt. 12



10

Szczypce biobsyjne  jednorazowego użytku do 

kolonoskopu dł.robocza  240cm,śr. szczęk 2,4 mm 

łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach z 

ząbkami ,system cięgieł umożliwiajacy otwarcie 

szczypiec przy każdym zagieciu końcówki 

,osłonka z tworzywa sztucznego pokryta 

substancją hydroflną z markerami sygnalizującymi 

, z igłą 

szt. 500

11

Szczypce biobsyjne  jednorazowego użytku do 

kolonoskopu dł.robocza  160cm,śr. szczęk 2,4 mm 

łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach z 

ząbkami ,system cięgieł umożliwiajacy otwarcie 

szczypiec przy każdym zagieciu końcówki 

,osłonka z tworzywa sztucznego pokryta 

substancją hydroflną z markerami sygnalizującymi 

, z igłą

szt. 100

12

Balon do ekstrakcji złogów; balony o zmiennej 

średnicy, w zakresie 9-12, 12-15 i 15-18mm; 

dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej 

balonu; współpracujące z prowadnikiem 0,35” o 

długości 450 cm; w komplecie ze skalibrowaną 
strzykawką do inflacji.

szt. 12



13

Prowadnik endoskopowy:  średnica 0,035mm, 

długość 450 cm;  z hydrofilną końcówką roboczą 
widoczną w RTG o długości 5cm , 10 cm,   (po 

obu stronach prowadnika), sztywność 
:standardowa  ,dostępne końcówki: prosta i 

zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na 

złamania, w części dystalnej pokryty tworzywem 

zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę 
narzędzi, izolowany elektrycznie , dwukolorowy 

,zapewniający możliwość kontroli ruchu i 

położenia.System markerów radiologicznych do 

pomiaru długości.

szt. 50

14

Sfinkerotom obrotowy jednorazowego użytku ; z 

mechanizmem pozwalającym na płynny obrót 

końcówki w dowolnym kierunku (360stopni), 

ułatwiający ustawienie względem brodawki i 

uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść 
wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania 

zagięcia cewnika . Sfinkerotom z niezależnymi 

kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu ,                             

dł. robocza min. 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy 

tnącej 20 mm

szt. 20



15

Sfinkerotom obrotowy jednorazowego użytku ; z 

mechanizmem pozwalającym na płynny obrót 

końcówki w dowolnym kierunku (360stopni), 

ułatwiający ustawienie względem brodawki i 

uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść 
wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania 

zagięcia cewnika . Sfinkerotom z niezależnymi 

kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu ,                             

dł. robocza min. 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy 

tnącej 30 mm 

szt. 30

16

Zestaw do protezowania dróg żółciowych z 

protezą wykonaną z materiału zapewniającego 

przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; 

zawierający cewnik prowadzący, cewnik 

popychający oraz protezę zamocowaną poprzez 

nić w sposób umożliwiający korektę jej położenia 

zarówno w przód jak i w tył , współpracujący z 

prowadnikiem o średnicy 0,035”.                           

j.w. długość protez: 7, wymagane średnice protez 

7 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 7, wymagane średnice protez  

8,5 Fr 
szt. 2

j.w. długość protez: 7, wymagane średnice protez 

10 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 7, wymagane średnice protez 

11,5 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 10, wymagane średnice protez 

7 Fr
szt. 2



j.w. długość protez: 10, wymagane średnice protez 

8,5 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 10, wymagane średnice protez 

10 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 10, wymagane średnice protez 

11,5 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 12, wymagane średnice protez 

7 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 12, wymagane średnice protez 

8,5 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 12, wymagane średnice protez 

10 Fr
szt. 2

j.w. długość protez: 12, wymagane średnice protez 

11,5 Fr
szt. 2

Pakiet 6

Lp. Opis j.m. ilość producent

nr 

katalog

owy 

cena 

netto

cena 

brutto

% 

VAT

wartość 

netto

wartość 

brutto

REF Nazwa 

handlowa

1.

Test do wykrywania Helicobacter pylori w 

diagnostyce IVD. Szybki ,wodny test urazowy. 

Zamknięcie testu z ruchomym, przesuwanym 

przykryciem.Opakowanie x 50 testów.

op. 6



Pakiet 7

Lp. Opis j.m. ilość producent

nr 

katalog

owy 

cena 

netto

cena 

brutto

% 

VAT

wartość 

netto

wartość 

brutto

REF Nazwa 

handlowa

1.
Filtr wody jałowej. Kapsuła filtracyjna do wody 

jałowej montowana do myjni WASH:MASTER
szt. 20

Pakiet 8

Lp. Opis j.m. ilość producent

nr 

katalog

owy 

cena 

netto

cena 

brutto

% 

VAT

wartość 

netto

wartość 

brutto

REF Nazwa 

handlowa



Rurki sigmoidoskopowe (jednorazowe)                                                      

Wziernik rektoskopowy  jednorazowego użytku do 

zastosowania z zestawem 

proktologicznym.Kompatybilne z głowicą zestawu 

proktologicznego

1

Rurka  sigmoidoskopowa z  obturatorem śr. 20mm 

dł.250mm zbudowana z dwóch rurek ,zewnętrznej 

,  która przewodzi światło i wewnetrznej (czarnej, 

matowej)      x 25 szt. 

op. 15

2
Rurka proktoskopowa  śr.20mm dł 130mm x 25 

szt.
op. 1

3 Rurka  anoskopowa śr.20mm dł 85mm x 25 szt. op. 1


