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Lp. Nazwa produktu Specyfikacja 
1. Kranik trójdrożny z drenem 

przedłużającym. 
Ilość: 50 sztuk 
Charakterystyka:  
Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym, obrotowa 
końcówka luer lock, wyraźnie oznaczone kierunki przepływu. 
Wykonany z poliwęglanu, dren wykonany z PVC. Sterylny, 
sterylizowany tlenkiem etylenu, apirogenny, nietoksyczny, 
pakowany pojedynczo. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry. 
 

2. Sodium pyruvate – Pirogronian 
sodu, nr kat. 11360070 
Producent Gibco, bądź produkt 
równy lub równoważny. 

Ilość: 2x 100 ML 
Charakterystyka:  
Pirogronian sodu w postaci 100mM roztworu do zastosowania 
w prowadzeniu hodowli komórek ssaczych. 
Dokumenty w postaci MSDS.  

3. Adapter, łącznik do strzykawek Ilość: 100 sztuk 
Charakterystyka:  
Adapter, łącznik do strzykawek zakończonych końcówką luer 
lock. Adapter żeńsko/ żeński lub męsko/ męski lub żeńsko/ 
męski. 
Wykonany z wytrzymałego materiału, odpornego na wysokie 
temperatury. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry.  
 

4. Filtry na butelke 500 ml 0.45 um Ilość: 48szt 
Charakterystyka: 
Do filtrowania próżniowego, dokręcane na butelkę, pojemność 
500 ml, PES membranes, średnica porów 0,45 µm. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry. 
 

5. Filtry na butelkę 500 ml 0.2 um Ilość: 72szt 
Charakterystyka: 
Do filtrowania próżniowego, dokręcane na butelkę, pojemność 
500 ml, PES membranes, średnica porów 0,2 µm. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry. 
 

6. Zestaw filtracyjny do filtracji 
próżniowej 

Ilość: 48 sztuk 
Charakterystyka: 
Zestaw do filtrowania próżniowego posiadający filtr 
butelkowy o rozmiarze porów 0,2 µm wraz kompatybilną, 
dokręcaną butelką o pojemności 500 ML. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry. 
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8. Igły jednorazowe 14G Ilość: 200 sztuk  
Charakterystyka: 
Średnica 2,1 mm, długość 80 mm, 14Gx3-1/4", sterylne, 
pakowane pojedynczo. 
Igły posiadają wysokiej jakości ostrza. Wykonane są z 
wytrzymałego stopu stali nierdzewnej. Sterylne, pakowane 
pojedynczo, specjalny szlif ułatwiający  wkłucia, przezroczysty 
uchwyt igły wykonany z polipropylenu. Produkt zgodnie z 
normą ISO 7864, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009. 
Dokumenty w postaci specyfikacji potwierdzającej 
wymagane parametry. 

9. Igły jednorazowe 21G Ilość: 500 sztuk 
Charakterystyka: 
Średnica średnica 0,8, długość 40mm, 1 ½” – Nr 2, sterylne, 
pakowane pojedynczo. 
Igły posiadają wysokiej jakości ostrza. Wykonane są z 
wytrzymałego stopu stali nierdzewnej. Sterylne, pakowane 
pojedynczo, specjalny szlif ułatwiający  wkłucia, przezroczysty 
uchwyt igły wykonany z polipropylenu. Produkt zgodnie z 
normą ISO 7864, kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009. 
Dokument w postaci specyfikacji potwierdzającej wymagane 
parametry. 

9. Szczotki do czyszczenia butelek Ilość: 5 sztuk 
Charakterystyka:  
Szczotki do mycia naczyń laboratoryjnych o różnych 
rozmiarach i średnicach włosia: 
1x 15mm 
2x 30mm 
2x 50mm 
Długość uchwytu ok 15cm. 
 

10. Tryskawka do wody destylowanej Ilość: 4 sztuki  
Tryskawki LDPE z przeznaczeniem do wody destylowanej, 
pojemność 250ML.. 
Dokument w postaci specyfikacji potwierdzający wymagane 
parametry. 

11. Strzykawki 50ml Ilość: 100szt 
Strzykawki 3-częściowe typu luer, przeźroczysty cylinder 
zapewniający pełną kontrolę wizualną zawartości. 
Zakończenie stożkowe typu luer, jednorazowego użytku, 
niepirogenna, nietoksyczna. Sterylna, sterylizowana tlenkiem 
etylenu. Pakowane pojedynczo. 
Dokument w postaci specyfikacji potwierdzającej wymagane 
parametry. 
 


