
Sprzęt jednorazowy do generatora do termolezji Generator RF/ NT 2000 zał. 1 do umowy

Lp. Przedmiot zmówienia jm ilość

cena

 jednostkowa

netto

cena

 jednostkowa

brutto           

(kol. 5 +VAT)

VAT w %

wartość 

brutto                

(kol. 4 x kol. 6)

nr katalogowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 

Elektroda aktywna, wielorazowego użytku  - w 

pełni kompatybilna z generatorem do 

termolezji  Generator RF/ NT 2000 

wyposażona w złącze temeporary 

umożliwiające pomira temepratury panującej w 

tkance z przewodem umożliwiającym 

podłączenie elektrody do urządzenia o długości 

min. 2,5m w rozmiarzach 50 mm, 100 mm. 

Rozmiar do wyboru podczas realizacji 

zamówienia.

szt 4

2. 

Elektroda jednorazowego użytku  w pełni 

kompatybilna z generatorem do termolezji  

Generator RF/ NT 2000. W rozmiarach 50 

mm, 100 mm, 150mm wyposażona w złącze 

temeporary umożliwiające pomira temepratury 

panującej w tkance z  przewodem 

umożliwiającym podłączenie elektrody do 

urządzenia Generaotr RF/ NT 2000 o długości 

min. 2,5 m do  i adapter o długości 20 cm. 

Rozmiar do wyboru podczas realizacji 

zamówienia.

szt 10

3. 

Kaniule jednorazowego użytku proste do 

stosowania z  elektrodami wymienionymi w 

pozycji 1 i 2  w pełni kompatybilna z 

generatorem do termolezji  Generator RF/ NT 

2000.  Kaniule wyposażone w złącze typu 

"luer lock" oraz wyizolowana na całej długości 

z odpowiednio odsłonięto częścią aktywną. 

Kaniule dostosowane do współpracy z tzw. 

elektrodami nitinolowymi. Kaniule w sterylnym 

opakowaniu przeziernym z jednej strony celem 

weryfikacji kształtu i rozmiaru. Kaniule w 

rozmiarach:

- 100 mm, 20G, 10 mm tip 

- 50 mm, 22G, 5 mm tip 

- 150 mm, 20G, 10 mm tip 

Rozmiar do wyboru podczas realizacji 

zamówienia. 

szt 60



4. 

Elektrody referencyjne, jednorazowe  

bezpośrednio podłączane do generatora do 

termolezji  Generator RF/ NT 2000. Elektroda 

wyposażona w przewód podłączeniowy który 

jest integralną częścią elektrody. Rozmiar i 

kształt do wyboru podczas realizacji 

zamówienia.

szt 60

5. 

Elektroda SIMPLICITY III®, kompletna z 

możliwością podłączenia poprzez odpowiedni 

adapter do generatora do termolezji Generator 

RF/ NT 2000

szt 5

6. 

Elektroda SPINECATH® do prowadzenia 

zabiegów dekompresji dysków. W pełni 

kompatybilna z generatorem do termolezji 

Generator RF/NT 2000. 

szt 5

7. 

Kaniula dostosowana do współpracy z 

elektrodą SPINECATH®, w pełni 

kompatybilna z generatorem do termolezji 

Generator RF/NT 2000. 

szt 5

8. -----------Razem 


