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Stentgraft obwodowy

1

- Stentgratf wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE
- Powierzchnia wewnętrzna pokryta drobnocząsteczkową heparyną
- Bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym
- Długość zestawu wprowadzającego: 120cm 
- Średnice stentgraftów od 5 do 13 mm, długość 2,5; 5; 10; 15; 25 cm
- Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy
- Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwia implementację w krętych 
naczyniach obwodowych

1.1 - długość 2,5 cm szt. 2
1.2 - długość 5 cm Szt. 2
1.3 - długość 10 cm szt. 2
1.4 - długość15 cm szt. 2
1.5 - długość 25 cm szt. 2

Stent do naczyń obwodowych

2

- Skonstruowany z pojedynczego, nitinolowego drutu
- Szkielet stentu stabilizowany siatką PTFE
- PTFE pokrywany drobnocząsteczkową heparyną
- Możliwość rozprężania tlenu jedną ręką
- Średnica od 5 do 8 mm, długość od 3 do 10 cm
- Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

Szt. 3

Shunty szyjne 

3

- Posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt dużemu 
rozprężaniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej
- T-port służący do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi 
oraz bezpiecznego usuwania drobnych skrzeplin
- Poszczególne elementy shuntu oznaczone są różnymi kolorami w celu łatwej ich 
identyfikacji
- Znaczniki na cewniku (co 1 cm) zapewniają kontrolowanie długości wprowadzania 
cewnika do tętnicy szyjnej
- Lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. 
wspólna)
- Zachowany wysoki przepływ krwi:

- ok. 200 cm3/min (wersja outlying) lub 
- ok. 240 cm3/min (wersja inlying),

dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg
3.1 Outlying shunt: długość 31 cm, średnice 8, 9, 10F Szt. 5
3.2 Inlying shunt: długość 15 cm, średnice 9, 10 F Szt. 5



Cewniki do embolektomii ze światłem na prowadnik

4

- Światło na prowadniku, bardzo dobrze wycentrowane
- Możliwość podania kontrastu i płukania
- Średnice balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm
- Średnice cewnika: 3, 4, 5,5, 6, 7F
- Kompatybilny prowadnik: 0,018”, 0,025”, 0,035”, 0,038”
- Długość: 40 i 80 cm

Szt. 10

Biosyntetyczna proteza naczyniowa 

5

- Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego
- wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru
- Średnica wewnętrzna protezy: 5, 6, 7 lub 8 mm
- Długość: 20, 30, 40, 50, 60 lub 65 cm

5.1 długość 20 cm Szt. 1
5.2 Długość 30 cm Szt. 1
5.3 Długość 40 cm Szt. 1
5.4 Długość 50 cm Szt. 1
5.5 Długość 60 cm Szt. 1
5.6 Długość 65 cm Szt. 1

Razem 

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          .............................................................................
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1

Klatka międzytrzonowa szyjna PEEK
Pokryte spienionym tytanem częściowo-przezierne, ząbkowane implanty do 
międzykręgowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7, o kształcie 
cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami przednią i tylną. Implanty w 
dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8 mm, ze skokiem co 1 mm, oraz średnicy 14 mm, 
głębokość 11,5 mm lub 16 mm głębokość 13,5 mm. Dwa tantalowe znaczniki RTG 
umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu, stabilizacja pierwotna - press-fit 
zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowaną powierzchnię kontaktu 
z kręgami. Każdy implant sterylnie zapakowany.

Szt. 60

2 Substytut kostny w postaci żelu 0,5 ml Szt. 15

3 Substytut kostny w postaci żelu 1 ml Szt. 15

Razem brutto:

Słownie wartość brutto:……………………………………………………………………………………………………………….

Uwagi:
Wykonawca dostarczy nieodpłatnie instrumentarium 

                                                                                          .............................................................................
                                                                                                                                         (pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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