
Lp. Nazwa Jednostka miary Ilość

1. Wazelina biała szt. 6

2. Oliwka dla dzieci szt 2

3.

Preparat przeciw odleżynom, 100 ml przeznaczony do stosowania na skórę narażoną na ucisk i otarcia w 

celu zapobiegania podrażnieniom i stanom zapalnym. Jest także pomocny w przypadku już powstałych 

zmian na skórze wywołanych czynnikami mechanicznymi, chemicznymi jak również w oparzeniach I stopnia. 

Skład według INCI

Butylene Glycol, Aqua, Panthenol, Aesculus Hippocastanum, Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, 

Allantoin, Mentha Viridis.

szt 3

4. Krem ochronny z argininą seni 200 ml szt 3

5. Natrium Chloratum 0,9%, (opakowanie 100 sztuk po 5ml) w opakowaniu plastikowym op 3

6. Natrium Chloratum 0,9%, (opakowanie 100 sztuk po 2ml, 5ml lub 10 ml) szklane ampułki op 2

7. 0,9% NaCL, roztwór chlorku sodu, 10ml, 100 ampułek op 3

8. Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 500 ml, szt. 200

9. Natrium chloratum 0,9%, iniekcje płynne, 250 ml szt 200

10. Natrium chloratum, 0,9%, injekcje, KabiClear, 100 ml szt 200

11. Roztwór glukozy 5% (Glucosum) 50 mg/ml, roztwór do infuzji, 500 ml szt 20

12.  Płyn Wieloelektrolitowy roztw. do inf. 500 ml szt 100

13. heparyna drobnocząsteczkowa 40 mg/0,4 ml, iniekcja, 10 ampułko-strzykawek op 15

14. Clexane 60 mg/0,6 ml, iniekcje, 10 ampułko-strzykawek op 15

15. gentamycyna iniekcje domięśniowe, 40 mg / 1ml, 10 ampułek op 15

16. gentamycyna roztw. do wstrz. i (lub) inf.(80 mg/2 ml) - 10 amp. 2 ml op. 15

17. czopki glicerynowe (opakowanie 10 szt) szt 40

18. kotoprofen iniekcje domięśniowe, 100 mg / 2 ml, 10 ampułek op 15

19. Furosemid roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml op 15

20. Furosemid tabl.(40 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) op 30

21. Furosemid roztw. do wstrz.(20 mg/2 ml) - 50 amp. op 6

22. Kalium chloratum WZF 15% konc. do sporz. roztw. do inf.(150 mg/ml) - 10 fiolek 20 ml op 30

23. Lignocainum hydrochloricum  2% roztw. do wstrz.(20 mg/ml) - 5 fiolek 20 ml op. 30

24. Lignocainum hydrochloricum  1% roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - 5 fiolek 20 ml op 10

25. Lignocainum hydrochloricum  1% roztw. do wstrz.(10 mg/ml) - 10 amp. 2 ml op 10

26. Metoclopramid 0,5%  roztw. do wstrz.(10 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml op 30

27. Atropinum sulfuricum  roztw. do wstrz.(0,5 mg/ml) - 10 amp. 1 ml op 3

28. Atropinum sulfuricum  roztw. do wstrz.(1 mg/ml) - 10 amp. 1 ml op 3
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29. deksamethason roztw. do wstrz.(4 mg/ml) - 10 amp. 1 ml op 3

30. metamizol roztw. do wstrz.(2,5 g/5 ml) - 5 amp. 5 ml op 8

31. metamizol roztw. do wstrz.(1 g/2 ml) - 5 amp. 2 ml op 12

32. Adrenalina  0,1% roztw. do wstrz.(1 mg/ml) - 10 amp. 1 ml op 10

33.
lek odbudowujacy florę jelitową proszek do sporz. zaw. doustnej(10 mld CFU) - 10 fiolek szklanych

op 4

34. Injectio Magnesii sulfurici 20% roztw. do wstrz.(2 g/10 ml) - 10 amp. 10 ml op 30

35. Natrium bicarbonicum 8,4%  roztw. do wstrz.(84 mg/ml) - 10 amp. 20 ml op 10

36. amiodaron roztw. do wstrz.(150 mg/3 ml) - 5 amp. 3 ml op 15

37. drotaweryna ampułki roztw. do wstrz.(40 mg/2 ml) - 5 amp. 2 ml op 15

38.   pentoksyfilina konc. do sporz. roztw. do inf.(300 mg/15 ml) - 10 amp. 15 ml op 3

39.  cefazolina proszek do sporz. roztw. do wstrz.(1 g) - 1 fiolka szt. 15

40. Ketonal , 100 mg, tabletki powlekane, 30 szt op 3

41. Metoclopramid tabl.(10 mg) - 50 szt. op 6

42. Nitrendypina  tabl.(10 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15) op 2

43. Nitrendypina  tabl.(20 mg) - 30 szt. (2 blistry x 15) op 2

44. kaptopryl  tabl.(12,5 mg) - 30 szt. op 2

45.   kaptopryl tabl.(25 mg) - 30 szt. (3 blistry x 10) op 2

46. Paracetamol 500 mg, tabletki, 20 szt. op 2

47. rutozyd (Rutosidum) i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum). tabletki powlekane, 150 szt. op 2

48. Witamina C, 200 mg, tabletki powlekane, 50 szt. op 2

49. Witamina C 100mg, 50 drażetek op 2

50. nawilżające  krople do oczu 5ml szt 30

51. Krople do nosa  krople do nosa 10 ml szt 2

52. Krople do ucha szt 12

53. Szybko działający preparat do dezynfekcji sprzetu medycznego (powierzchni w spreju butelka 1l) szt 6

54. płyn do odkażania skóry1 L. szt 6

55. alkoholowy żel do dezyfekcji rąk 5L    szt 3

56. płyn do odkażania błon śluzowych, 500 ml szt 6

57. płyn do odkażania błon śluzowych i skóry 50 ml. (z atomizerem) szt 3

58.  Preparat do odkażania skóry przed iniekcją  350 ml. (z atomizerem) szt 24

59. roztwór do stosowania w jamie ustnej na afty szt 4

60. Maść witaminowa szt 3

61.
Maść do stosowania miejscowego na skórę substancje czynne: 20mg alantoiny i 50mg deksopantenolu 

(50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym) oraz substancje pomocnicze: lanolinę, parafinę ciekłą, 

wazelinę białą, etylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną.

szt 3



62. lidokaina 2%, żel, , 30 g szt 30

63. żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a'25 op 10

64. Spirytus salicylowy, 2% płyn, 100 g szt. 30

65.
praparat wykazujący działanie ściągające, przeciwobrzękowe i przeciwbólowe. Tabletki do sporzadzenia 

roztworu - stosowanie miejscowe na obrzękniete częsci ciała 6 szt.
op 30


