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Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP Institul Oncologic, pentru anul 2022.
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7
Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril.
- tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma
rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu
filtru care nu permite trecerea impurităților;
- cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din
(1.0+-0.1) g de apă distilată la temperatura (20+-2)°C;
- clema cu rola pentru reglarea debitului;
- manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea
suplimentară a medicamentelor;
- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip
- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm
- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x
1 1/2, apirogen, netoxic,

Conf. anuntului de participare

Infusion set Turcia

Su Biyomedical

Cu acul care se introduce în flacon din polimer.
Steril.
- tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid,
care își reia forma rapid după îndoire, pe care este
montată camera de numărat picături cu filtru care nu
permite trecerea impurităților;
- cameră de aer cu supapă și picurător care crează
câte 20 picături din (1.0+-0.1) g de apă distilată la
temperatura (20+-2)°C;
- clema cu rola pentru reglarea debitului;
- manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru
administrarea suplimentară a medicamentelor;
- tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip
- lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm
- acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-

GT015-100China

Ningbo Greetmed
Medical
Instruments, Co,
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10.янв

Sisteme pentru perfuzie a
soluțiilor cu ac metalic Ltub-150 cm

Specificarea tehnică deplină solicitată de către
autoritatea contractantă

CE. ISO

6
Tub traheostomic cu
manseta, 7.5 mm
SEMNAT
NATUSANA SRL

DIANA TUTUNARU

JURIST

OR. CODRU, STR, M. EMINESCU 31

Digitally signed by Tutunaru Diana
Date: 2022.07.06 15:21:27 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

CE. ISO

