PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT D’ALTRES MATERIALS FUNGIBLES PER A CIRURGIA CARDÍACA
PER A L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA (HCB)
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1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
L’Objecte d’aquest plec és establir les condicions de la contractació per al subministrament
d’altres materials fungibles per a cirurgia cardíaca que es detallen a l’annex 1 d’aquest
plec.
La present contractació s’articula en 18 lots corresponents als diferents articles per a
cirurgia cardíaca a subministrar.
Les quantitats establertes a l’annex 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en
endavant PCAP) són aproximades, tenint en compte els volums de subministrament
requerits en l’exercici anterior per l’HCB. Les empreses adjudicatàries es comprometen a
subministrar a l’HCB el nombre de materials que l’HCB necessiti en cada moment, sense
que les quantitats expressades a l’annex 2 del PCAP suposin un compromís de
contractació per part de l’HCB, que podrà incrementar o reduir les necessitats de
subministraments expressades sense que les empreses adjudicatàries puguin reclamar
cap mena d’indemnització o compensació per aquest fet.

2. REQUERIMENTS TÈCNICS
2.1 Requeriments Tècnics del Fungibles
Els materials a subministrar han de complir els requisits tècnics descrits a l’annex 1
d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques.
Tot i que en les descripcions tècniques d’alguns materials d’aquest expedient puguin
incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb
referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les
descripcions tècniques indicades en el present plec.
Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica,
millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les
mateixes condicions econòmiques del contracte.
L’adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l’assessorament tècnic i
assistencial per la utilització dels productes subministrats.
2.2 Requeriments Tècnics dels equips en règim de cessió associats als materials
fungibles
Les característiques dels equips cedits s’hauran d’adjuntar en el sobre B de l’oferta tècnica
del fungible de Criteris de judici de valor, ja que al anar indefectiblement associats al
fungible també formaran part de la valoració. Aquests equips seran cedits per l’adjudicatari
i els costos dels mateixos han d’estar inclosos en el preu final de l’article licitat. No
s’acceptarà cap cost addicional.
L’adjudicació dels següents lots/articles porta implícita la cessió dels equipaments
adequats i necessaris per al seu control, funcionament i visualització, amb els
requeriments mínims de:
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Lot 11:
Bomba per a circulació extracorpòria. És composta d'unitat motriu, panell de control,
cables de connexió, mòdul de sensor de nivell, mòdul de detecció de bombolles, ports per
a mesurament de temperatura, doble control de pressió, clam venós automàtic i sistema
de emergència. Mòdul per a bomba centrífuga incorporat amb clam arterial automàtic i
sensor de mesurament de flux. Barrejador de gasos. Sistema informàtic que permeti el
monitoratge continu i visualització en temps real dels paràmetres del pacient durant la
intervenció. Quantitat mínima a cedir: dues (2) unitats.
L’adjudicatari serà responsable del manteniment complert dels equips cedits, garantint el
perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l’equip en cas de
parada, per qualsevol causa. No s’acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
En el cas de que algun article fungible licitat, a mes dels anteriorment citats, necessiti de
l’associació amb un equipament per al seu correcte funcionament, els licitadors ho han
d’indicar i adjuntar la documentació de l’equipament per a la seva correcte valoració. En el
cas de que no es presenti aquesta documentació, l’Òrgan de contractació pot excloure la
oferta.

3. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT
L’inici del subministrament haurà d’efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini
estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Les caducitats dels materials no seran inferiors en cap cas al 85% de la vida útil del
material.
L’adjudicatari queda obligat a facilitar, de manera immediata, la informació que li requereixi
l’HCB per la gestió de la lectura per codi de barres de la identificació dels seus productes.
Aquesta informació haurà de ser enviada o facilitada en els terminis, formats i
procediments que li requereixi l’HCB i haurà de mantenir-la actualitzada de manera
permanent durant la vigència del contracte per a totes les referències actives que siguin en
dipòsit en l’HCB. El no manteniment d’aquesta obligació comporta, sota la responsabilitat
del propi proveïdor, la impossibilitat de cursar comanda oficial i, per tant, la consegüent
impossibilitat de tramitació de la factura.
L’adjudicatari proporcionarà, sense càrrec, l’instrumental necessari per a la implantació del
material de manera fàcil i precisa.

4. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
El material objecte del present contracte, haurà de ser lliurat en el Magatzem General de
l’Hospital Clínic de Barcelona, o lloc que s’estipuli a la comanda. Les comandes ordinàries
es serviran en un termini màxim de 5 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu
cas en els compromesos per l’adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
El lliurament de qualsevol tipus de material o servei, a excepció dels dipòsits autoritzats al
proveïdor, haurà de ser cursada per comanda oficial. No s’acceptaran lliuraments si no
existeix la comanda corresponent, ni s’acceptarà el lliurament de més unitats de les
sol·licitades a la comanda.
La comanda mínima serà d’una unitat del embalatge mínim adjudicat.
En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el
subministrador ho comunicarà amb el màxim d’antelació possible a l’HCB. Els
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incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme
l’apartat 3G del quadre de característiques del PCAP.
L’empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de
nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l’empresa
subministradora. Els proveïdors han d’embalar convenientment els seus productes per tal
que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes,
ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
El lliurament no s’entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la
comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
El lloc i horari es reflecteix a l’apartat: DIRECCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS de la
comanda i, excepte indicació contrària i expressa a la comanda, serà:
MAGATZEM GENERAL DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Carrer IGNASI IGLESIAS, núm. 13, NAU núm. 9
CORNELLÀ DE LLOBREGAT – 08940 - (Barcelona)
Horari de recepció de materials: De 7.00 h a 14.00 h. de dilluns a divendres no festius.
Per a lliuraments al Magatzem General de l’HCB (Cornellà) no s’acceptaran lliuraments
fora de l’horari o dia de comanda. Els proveïdors amb dia fix setmanal de lliurament
assignat hauran de respectar la planificació. En cas d’incompliment de lliurament previsible
o ja incorregut, subministraran el més ràpidament possible coordinant el lliurament de
manera explicita amb el responsable de Magatzem per a que autoritzi el seu lliurament
fora del dia planificat.

5. CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DEL MATERIAL LLIURAT
Cada comanda cursada s’haurà de subministrar complint amb els requeriments que a
continuació es descriuen.
5.1 Condicions dels paquets lliurats:
-L’/els albarà/ns haurà/n d’anar a L’EXTERIOR DELS PAQUETS.
-Cada comanda haurà d’anar en un paquet.
-Els paquets hauran d’estar identificats individualment amb el NÚMERO D’ALBARÀ,
NÚMERO DE COMANDA I PROVEÏDOR.
-Les etiquetes adhesives, si les hagués, dels operadors logístics no hauran d’anular les
identificacions del proveïdor.
-Las mercaderies es lliuraran en cas de ser paletitzades en palets normalitzats segons
estàndard europeu i precintades de manera què permetin la inspecció visual de la
mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc). NOMÉS S’ACCEPTARAN PALETS
D’ESTÀNDARD EUROPEU.
5.2 Condicions de la documentació de lliurament:
-El lliurament del material haurà d’anar acompanyat de l’albarà original i la seva copia.
-Un albarà quedarà en poder del servei sol·licitant de ’HCB, i l’altre albarà signat se li
retornarà al proveïdor segellat amb la “CONFORMITAT LLEVAT EXAMEN “.
- A l’albarà signat haurà de constar necessàriament les següents dades:
-El nostre número de codi intern de l’HCB de l’article, número de comanda, número
d’albarà i número d’expedient; no acceptant aquells albarans i factures que no s’ajustin a
l’especificat.
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-Les devolucions es notificaran via Fax i els materials hauran de ser retirats de l’HCB en
un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i
podran ésser carregades contra el saldo de proveïdor amb l’HCB.
5.3 Serveis d’atenció al proveïdor:
-

Responsable de Magatzem: Sr. Carlos Sánchez
Recepció de materials, poden contactar al tel. 93 227 54 00 extensió 2328.
Staff magatzem , tel. 93 227 55 37 / fax. 93 227 98 81
Suport administratiu, tel. 93 227 54 00 extensió 2330
mail: csanche2@clinic.ub.es

6. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
La documentació que les empreses licitadores han d’aportar per participar en el
procediment de contractació és la prevista a l’apartat 2C del quadre de característiques del
PCAP.

7. MOSTRES
Les mostres seran lliurades a requeriment de l’HCB, d’acord amb el que s’estableix a
l’apartat 1.k del PCAP.

Si fos necessari augmentar el nombre de mostres per discrepàncies entre els diferents
professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d’alguns
materials concrets.
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ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
TÍTOL DE
L´EXPEDIENT:
NÚMERO
D´EXPEDIENT:

SUBMINISTRAMENT D'ALTRES MATERIALS FUNGIBLES PER A CIRURGIA CARDÍACA.
16/0105

LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:

TERMINIS DE
LLIURAMENT
MÀXIMS LICITACIÓ

DADES DEL SIGNANT

EMPRESA

NOM I COGNOMS

ORDINARI 5dies
laborables

MAIL

CÀRREC

URGENT 24 hores

SIGNATURA I
SEGELL

4

5

5 al 7

5

5

11063

5

6

11054

5

7

11058

Tubs per a C.E.C. de PVC, diferents D.E. i diferents
grossors. Rotllos d'aprox. 25m. Tygon o equivalent
Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 1/2", grossor 3/32".
Rotllo d'aprox. 25m.Tygon o equivalent
Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 1/4", grossor 1/16".
Rotllo d'aprox. 25m. Tygon o equivalent
Tub per a C.E.C. de PVC, D.E. 3/8", grossor 3/32".
Rotllo d'aprox. 25m. Tygon o equivalent

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

4

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

3

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

3

Sensor de PVC per a control nivell mínim
d'oxigenador. Compatible amb bomba centrífuga per
a CEC Maquet HL 40.
Sonda de temperatura per oxigenador, connexió
tipus baioneta metàl.lica de diàmetre 6,5mm,
160560
terminal YSI. Compatible amb oxigenadors de la
sèrie 400
Sonda de temperatura per oxigenador, connexió
107616 tipus baioneta metàl.lica, terminal YSI. Compatible
amb oxigenadors SORIN.
23027

DESCRIPCIÓ
ARTICLE LICITADOR

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

2

DENOMINACIÓ
ARTICLE LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

2

Capçal per a bomba centrífuga. Encebat 32ml, flux 0123604 10l/min, superfície 190cm2. Compatible amb bomba
centrífuga Rotaflow RF 32. Un sol ús.

URGENT
OFERTAT
(Hores) (*)

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICAN
T

DATA

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

1

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

ARTICLE

CODI HCB

LOT
1

ORDINARI
OFERTAT
(dies
laborables)
(*)

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

TERMINIS LLIURAMENT
OFERTAT LICITADOR

NOM DEL
FABRICAN
T

UND

UND

UND

UND

M
M
M
M

16_0105_ACO1_PPT_OT_CIRUGIACARDIACA-CAT_VF

1/5

9 al 10

7

9

7

10

8

11 al
14

8

11

8

12

8

13

8

14

Lot 7
Kit per inserció femoral percutània arterial, compost
de: guia de 0,038" x 100cm, dilatadors 8-18Fr,
169463
xeringa 10ml, agulla 18G i bisturí n.11. Estèril. Un
sol ús. Sense làtex.
Kit per inserció femoral percutània venosa, compost
de: guia de 0,038" x 180cm, dilatadors 8-18Fr,
144577
xeringa 10ml, agulla 18G i bisturí n.11. Estèril. Un
sol ús. Sense làtex.

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

7

UND

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

Dispositiu per anastomosi mecànica, amb implant
d'acer inox. de Ø 4,65 mm. Estèril. Un sol ús.

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

122945

DESCRIPCIÓ
ARTICLE LICITADOR

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

CODI HCB

8

DENOMINACIÓ
ARTICLE LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

ARTICLE

6

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

LOT

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

NOM DEL
FABRICAN
T

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICAN
T

KIT

KIT

Lot 8
Kit de dos dispositius de nuat, amb rebló i
160860 disparador. Eix de 31cm, diametre 5mm. Estèril. Un
sol ús. Sense làtex.
Kit de dos dispositius de nuat, amb rebló, disparador
164518 i 12 llaços. Eix de 14cm, diametre 4mm. Estèril. Un
sol ús. Sense làtex.
Rebló per sutura en cadena, de titani, no absorbible.
161752
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Rebló per sutura individual, de titani, no absorbible.
161751
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

9

15

172

Oxigenador de membrana de fibra buida, superfície
1,9 m2, flux de sang 0,5-7 l / min, volum d'encebat
275ml, amb reservori venós rígid de capacitat aprox.
4L. Biocompatible. Estèril. Un sol ús.Per a adults
amb una superfície corporal superior a 1,9 m2

10

16

109212

Línia de diàlisi per a C.E.C., de PVC, calibre 3/8" x
1/16", connectors 3/8" x 3/8" luer-lock i taps
protectors. Estèril. Un sol ús.Segons disseny HCB

11

17 al
18

KIT

KIT
UND
UND

UND

UND

Lot 11

16_0105_ACO1_PPT_OT_CIRUGIACARDIACA-CAT_VF

2/5

11

17

Set de cirurgia cardíaca extracorpòria compost per:
oxigenador de membrana 8L, superfície 1,4m2, flux
de sang 0,5-6l-min, volum d'encebament entre 180190ml amb reservori venós rígid d'aprox. 4,5L.
Biocompatible. Estèril.El set inclou: línia de
circulació extracorpòria de 1/2" x 3/8" (a mida) amb
filtre arterial estàndard, connector de 1/2" de plàstic
transparent, connector recte de 3/8" de plàstic
transparent, sense connexió, set d'infusió per
168090
cardioplegia cristaloide/hemàtica amb intercanviador
de calor, reservori extern de 30ml, atrapa bombolles
amb filtre, port de control de temperatura, tubs i
connexions per tipus de cardioplegia. Biocompatible.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex. Bomba per circulació
extracorpòria en règim de cessió minim 2 unitats.
Set associat a un sistema informàtic que permet la
monitorització contínua i visualització en temps real
de paràmetres crítics del pacient.

11

18

Capçal per a bomba centrífuga. Encebat 32ml, flux 0169535 10l/min, superfície 190cm2. Compatible amb bomba
centrífuga. Un sol ús.Bomba en règim de cessió.

12

19

163699

13

13

20

20-1

KIT

UND

Cànula venosa cava-atrial, calibre 29Fr, llargària
aprox. 38,1cm, cos anillat, orificis distals i proximals,
marques de profunditat, amb connexió de 1/2" sense
venteo. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND

Cànules venoses femorals de PU, diferents calibres,
llarg apx. 69,9-76,2cm, puntes 55-60cm, reforçades,
rectes, amb orificis laterals de drenatge, marques de
profunditat, connector de 3/8 " s/venteo, amb
introductor. Estèrils. Un sol ús. Sense làtex.

UND

Cànula venosa femoral de poliuretà, calibre 19Fr,
llargària punta aprox. 55cm, reforçada, recta, amb
166154 orificis laterals de drenatge, marques de profunditat,
connector de 3/8 "sense venteo, amb introductor.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND
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UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

DESCRIPCIÓ
ARTICLE LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

CODI HCB

ARTICLE

LOT

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

DENOMINACIÓ
ARTICLE LICITADOR

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

NOM DEL
FABRICAN
T

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICAN
T

3/5

20-2

166155

13

20-3

163622

13

20-4

166156

14

21

144573

15

22 al
24

15

22

15

23

15

24

16

25

16

25-1

Cànula venosa femoral de poliuretà, calibre 21Fr,
llargària punta aprox. 55cm, reforçada, recta, amb
orificis laterals de drenatge, marques de profunditat,
connector de 3/8 "sense venteo, amb introductor.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula venosa femoral de poliuretà, calibre 23Fr,
llargària punta aprox. 55cm, reforçada, recta, amb
orificis laterals de drenatge, marques de profunditat,
connector de 3/8 "sense venteo, amb introductor.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula venosa femoral de poliuretà, calibre 25Fr,
llargària punta aprox. 55cm, reforçada, recta, amb
orificis laterals de drenatge, marques de profunditat,
connector de 3/8 "sense venteo, amb introductor.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula de perfusió de cardioplegia anterògrada per
arrel aòrtica per a miniesternotomies, de plàstic,
calibre 7Fr, llargària aprox. 31cm, amb agulla
introductora; connexió luer femella. Estèril. Un sol
ús. Sense làtex.

UNITATS UML EN
ALTRE FORMAT MENOR
(**)

ALTRE FORMAT DE
PRESENTACIÓ MENOR
CONTINGUTS (***)

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ DE
COMANDA (**)

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

DESCRIPCIÓ
ARTICLE LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

CODI HCB

ARTICLE

LOT
13

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

DENOMINACIÓ
ARTICLE LICITADOR

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

NOM DEL
FABRICAN
T

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICAN
T

UND

UND

UND

UND

Lot 15
Cànula d'aspiració ventricular de PVC, calibre 20Fr,
llargària aprox. 30,5cm, punta en molla d'acer inox,
160496
unida a un tub flexible amb connector de 1/4 ".
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula d'aspiració ventricular de silicona, calibre
20Fr, llargària aprox. 40,6cm, punta roma oberta i
165505
orificis laterals; amb introductor guia i connector de
1/4". Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula d'aspiració ventricular de silicona, calibre
18Fr, llargària aprox. 38cm, punta roma oberta i
10986
orificis laterals; amb introductor guia i connector de
1/4". Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànules arterials iugulars de poliuretà, diferents
calibres, llargària aprox. 31,8cm, reforçades,
connector de 3/8", introductor de PVC punta cònica,
anell de sutura radiopac. Estèrils. Un sol ús. Sense
làtex.
Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 15Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
163000
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

UND

UND

UND

UND

UND
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4/5

16

25-4

163023

16

25-5

163024

16

25-6

163025

17

26

17

26-1

10973

17

26-2

141299

17

26-3

18

27

Cànula mamària d'acer inoxidable., punta arrodonida
d'Ø1mm, llargària aprox. 4,5 cm, amb connexió luer
femella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.

Cànula mamària d'acer inox., punta arrodonida de
Ø2mm, llargària aprox. 3,3 cm, amb connexió luer
femella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula mamària d'acer inox., punta arrodonida de
141300 Ø3mm, llargària aprox. 3,3 cm, amb connexió luer
femella. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula apical per assistència ventricular, de
silicona, punta angulada amb anell de sutura, de
157552
Ø12mm x llargària aprox. 30cm, amb guia de reforç.
Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
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Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 17Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 19Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 21Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 23Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànula arterial iugular de poliuretà, calibre 25Fr,
llargària aprox. 31,8cm, reforçada, connector de
3/8", introductor de PVC punta cònica, anell de
sutura radiopac. Estèril. Un sol ús. Sense làtex.
Cànules mamàries d'acer inox., punta arrodonida de
diferents diàmetres i diferents llargàries, amb
connexió luer femella. Estèrils. Un sol ús. Sense
làtex.

REFERÈNCIA
MATERIAL
LICITADOR (***)

FORMAT PRESENTACIÓ
UNITAT MÍNIMA DE
COMANDA

CODI HCB
163021

DESCRIPCIÓ
ARTICLE LICITADOR

UNITATS UML EN
PRESENTACIÓ (**)

ARTICLE
25-2

UNITAT DE MESURA
LICITADA (UML)

LOT
16

DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS

DENOMINACIÓ
ARTICLE LICITADOR

FORMAT DE
PRESENTACIÓ

IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR

IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT

NOM DEL
FABRICAN
T

MARCA

REF.
MATERIAL
DEL
FABRICAN
T

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

16_0105_ACO1_PPT_OT_CIRUGIACARDIACA-CAT_VF

5/5

