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L.p. Opis przedmiotu Ilość Cena netto Wartość  netto VAT Wartość brutto 

1 Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek 
miękkich oparty na technologii noŜa harmonicznego oraz 
technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termo 
fuzji tkanek.. Generator  z wbudowanym uniwersalnym 
magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym 
rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj 
technologii i parametry pracy. Panel przedni z 
wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel 
dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB 
umoŜliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. 
Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji noŜnej do obu 
technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy 
generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność 
do zamykania naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie w 
zaleŜności od zastosowanej technologii. Generator 
zawierający dwa integralnie przyłączone adaptery słuŜące 
do instalacji wtyczek starszej generacji końcówek 
roboczych. 

1     

2 Konektor umoŜliwiający podłączenie istniejących 
przetworników piezoelektrycznych do kompaktowego 
generatora 

1     

3 Konektor umoŜliwiający podłączenie istniejących noŜyc 
roboczych bipolarnych zaawansowanych do 
kompaktowego generatora 

1   
 
 
 

  

4 Wózek kompatybilny z generatorem, zapewniający 
umieszczenie i zabezpieczenie generatora, tylny uchwyt 
umoŜliwiający nawinięcie kabla zasilającego. Wózek 
posiada otwór w kolumnie słuŜący do przeprowadzenia 
kable sterującego pedałów. Blokada tylnych kół zapewnia 
unieruchomienie wózka. 

1     

5 Pedały aktywacji noŜnej dla obu technologii. Pedał lewy-
aktywacja MIN  lub aktywacja urządzenia bipolarnego 
zaawansowanego do termo fuzji tkanek. Pedał prawy- 
aktywacja MAX dla technologii noŜa harmonicznego 

1 
 
 
 

    



 
6 Jednorazowe noŜyczki do cięcia i koagulacji  tkanek, 

zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, 
wykorzystujące technologię bipolarną zaawansowaną, 
kontrolę termiczną termo fuzji tkanek, śr. ramienia 5mm, 
dł. 35 cm. Proste bransze, blokada noŜa i wbudowana 
aktywacja ręczna, jednorazowe, sterylne. 

6     

7 Jednorazowe noŜyczki do cięcia i koagulacji tkanek z 
wbudowaną aktywacją  ręczną, zamykające naczynia do 
7mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej 
termicznie termo fuzji tkanek, współpracujące z 
generatorem, uchwyt pistoletowy. Zakrzywione bransze 
robocze dł. 40 mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe, 
sterylne. 

12     

8 Przetwornik piezoelektryczny – duŜy 1  
 

   

9 NoŜyczki laparoskopowe 36 lub 23 cm z wbudowaną 
aktywacją  ręczną, uchwyt pistoletowy, moŜliwość 
zamykania naczyń o śr. do 5 mm, średnica ramienia 5 mm. 
Długość branszy zakrzywionej15 mm, powierzchnie 
umoŜliwiające cięcie noŜycowe, cięcie do tyłu, tworzenie 
okienek, z kluczem dynamometrycznym w zestawie, 
jednorazowe, sterylne. 

5     
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            Bezwzględnie załączyć do składanej oferty. 
 
 
   ………………………………….. . dnia …………………………      
 
     
 
             …………………………………………………. 
                       (podpis/ pieczęć up. os. Wykonawcy) 
 


