ZP/220/14/20                                                                                      Załącznik nr 4  do formularza oferty

Formularz parametrów wymaganych

1

ZADANIE 1.1: KANIULA DLA NOWORODKÓW I DZIECI
LP.
FUNKCJA/PARAMETR
PARAMETR 
WARUNEK
OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
1
Sterylna, apyrogenna, nietoksyczna, przeźroczysta.
TAK
Warunek konieczny

2
Rozmiar 24G, długość 19mm, średnica zewnętrzna kaniuli 0,7mm, przepływ 19ml/min.
TAK
Warunek konieczny (podać)

3
Wykonana z vialonu biokompatybilnego poliuretanu,                   o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył.
TAK
Warunek konieczny

4
Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia                           do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi).
TAK
Warunek konieczny

5
Ze zdejmowalną osłoną skrzydełek bocznych z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia.
TAK
Warunek konieczny

6
Bez portu bocznego.
TAK
Warunek konieczny

7
Widoczna w RTG USG 
(6 wtopionych pasków radiocieniujących).
TAK
Warunek konieczny

8
Zapewniająca łatwe wprowadzenie noworodkom                           i wcześniakom, bez ryzyka uszkodzenie żyły.
TAK
Warunek konieczny

9
Kod barwny oznaczający rozmiar
TAK
Warunek konieczny (podać kolor)

10
Nie zawierająca w swoim składzie ftalanów ani lateksu.
TAK
Warunek konieczny

11
Opakowanie jednostkowe typu blister, zabezpieczające przed utratą jałowości.
TAK
Warunek konieczny

12
Oznakowanie zbiorcze kartonik zawierający minimalnie 25               a maksymalnie 50 kaniul.
TAK
Warunek konieczny (podać)

13
Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznakowane: producent, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności.
TAK
Warunek konieczny




ZADANIE 1.2: KANIULA DOTĘTNICZA
LP.
FUNKCJA/PARAMETR
PARAMETR 
WARUNEK
OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
1
Sterylna, apyrogenna, nietoksyczna, przeźroczysta.
TAK
Warunek konieczny

2
Rozmiar 20G (1,10mmx45mm), przepływ 49ml/min.
TAK
Warunek konieczny

3
Kaniula dotętnicza ze zintegrowanym zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym typu Floswitch, przeznaczona do wprowadzenia do tętnic obwodowych.
TAK
Warunek konieczny

4
Ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta.
TAK
Warunek konieczny

5
Kod barwny oznaczający rozmiar (czerwony).
TAK
Warunek konieczny 

6
Nie zawierająca w swoim składzie ftalanów ani lateksu.
TAK
Warunek konieczny

7
Opakowanie jednostkowe typu blister, sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości.
TAK
Warunek konieczny

8
Oznakowanie zbiorcze kartonik zawierający minimalnie 25 a maksymalnie 50 kaniul.
TAK
Warunek konieczny (podać ilość sztuk)

9
Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznakowane: producent, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności.
TAK
Warunek konieczny


ZADANIE 1.3: KANIULA DO NACZYŃ OBWODOWYCH
LP.
FUNKCJA/PARAMETR
PARAMETR 
WARUNEK
OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent)
1
Sterylna, apyrogenna, nietoksyczna, przeźroczysta.
TAK
Warunek konieczny

2
Tzw. „bezpieczna” – igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający konie igły przed przypadkowym zakłuciem personelu.
TAK
Warunek konieczny

3
Dostępne rozmiary: 0,8-0,9x25mm (22GA); 1,0-1,1x32mm (20GA), 1,2-1,3x32mm (18GA), 1,4-1,5x45mm (17GA), 1,7-1,8x45mm (16GA), 2,0-2,1x45mm
TAK
Warunek konieczny (podać)

4
Kod barwny oznaczający rozmiar.
TAK
Warunek konieczny

5
Wykonana z poliuretanu, ze zintegrowanym portem iniekcyjnym, do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych.
TAK
Warunek konieczny

6
Samodomykający się korek portu bocznego.
TAK
Warunek konieczny

7
Zastawka antyzwrotna zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia.
TAK
Warunek konieczny

8
Na całej długości kaniuli wtopione minimum dwa szerokie paski lub trzy-cztery wąskie paski rtg.
TAK
Warunek konieczny (podać)

9
Ostrze igły umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli, redukujące ryzyko uszkodzenia żyły.
TAK
Warunek konieczny

10
Po założeniu płynne możliwość płynnego usunięcia mandrylu z kaniuli.
TAK
Warunek konieczny

11
Kaniula ze skrzydełkami ułatwiającymi manewrowanie.
TAK
Warunek konieczny

12
Łatwo ściągający się koreczek luer-lock z komory wypływu zwrotnego przy użyciu jednej ręki.
TAK
Warunek konieczny

13
Możliwość wielokrotnego podawania iniekcji strzykawką podczas trwającego wlewu dożylnego.
TAK
Warunek konieczny

14
Niepowodująca odczynów.
TAK
Warunek konieczny

15
Kaniula wyposażona w system zabezpieczający przed rozpryskiwaniem się krwi.
TAK
Warunek konieczny

16
Pu usunięciu igły z mandrylu końcówka zabezpieczająca nie może samoistnie zsuwać się z ostrza igły, co mogłoby grozić niebezpieczeństwem zakłucia.
TAK
Warunek konieczny

17
Podczas zakładania ostrze igły bez oporów pozwalające na swobodne manewrowanie do czasu wyjęcia igły z naczynia.
TAK
Warunek konieczny

18
Opakowanie jednostkowe typu blister, sztywne, zabezpieczające przed utratą jałowości.
TAK
Warunek konieczny

19
Oznakowanie zbiorcze kartonik zawierający minimalnie 25 a maksymalnie 50 kaniul.
TAK
Warunek konieczny (podać ilość sztuk)

20
Każde opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznakowane: producent, nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności.
TAK
Warunek konieczny


Niniejszym oświadczam, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone powyżej. 


data, podpis wykonawcy

