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Lista sprzętów medycznych zaplanowanych do zakupu w ramach projektu pn. „Doposażenie 

SPZOZ  

w Łukowie w sprzętu medyczne” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, 

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Finansowanie: 85% środki UE, 10% Powiat 

Łukowski, 5% SPZOZ 

1. Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem funkcji życiowych 

2. zestawy narzędzi :plastyka krocza, z. do cięcia cesarskiego, z. do przepukliny, z. do 

szycia, z. do trepanacji, z. do cholecystektomii, z. do laparotomii, z. do extripacji, z. 

do appendektomii, z.do laparoskopii, z. do opracowania rany, z. kostny, narzędzia do 

otwarcia klatki piersiowej 

3. Kolumna anestezjologiczna 

4. Lampa bakteriobójcza przepływowa przejezdna 

5. Lampa zabiegowo-operacyjna sufitowa LED z kamerą 

6. Laryngoskop światłowodowy w walizce 

7. Łóżko-wózek do transportu chorych 

8. Zestaw pomp infuzyjnych dla Sal Operacyjnych 

9. Respirator transportowy 

10. Ssak chirurgiczny przejezdny 

11. Ssak próżniowy wysokociśnieniowy 

12. Stacja poglądowa obrazów cyfrowych 32'  

13. Stół operacyjny   

14. Wideolaryngoskop 

15. wózek anestezjologiczny 

16. Szafa grzejna 

17. Zestaw do elektrochirurgii 

18. Ogrzewacz pacjenta na salę wybudzeń  

19. Defibrylator z wózkiem 

20. Nóż harmoniczny 

21. aparat shulza  

22. histeroskop  

23. aparat do mrożenia naczyń azotem  

24. Zestaw narzędzi laparoskopowych 

25. zestaw laparoskopowy FULL HD z instrumentarium  

26. manipulator macicy 

27. optyki laparoskopowe  

28. komputer z drukarką  

29. myjnia dezynfektor obuwia operacyjnego + wieszak na obuwie operacyjne 

30. Stolik typu MAYO 

31. lampa operacyjna jezdna akumulatorowa 

32. Aparat do szybkich oraz regularnych przetoczeń  

33. Aparat USG  

34. Centrala monitorująca 



35. System monitorowania funkcji życiowych - kardiomonitor 

36. Defibrylator z wózkiem 

37. Lampa diagnostyczna przejezdna 

38. Łóżko IT z materacem przeciw odleżynowym oraz wagą z przechyłem bocznym (w 

materacu lub łóżku) 

39. Łóżko-wózek do transportu chorych 

40. Myjnia do naczyń sanitarnych 

41. Respirator stacjonarny 

42. Ssak elektryczny przejezdny 

43. Ssak próżniowy wysokociśnieniowy 

44. Sufitowa jednostka zasilająca    

45. Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 

46. Zestaw do zabezpieczania drożności dróg oddechowych (zestaw do trudnej intubacji) 

47. Pompy infuzyjne 

48. ogrzewacz pacjenta typu dmuchawa 

49. System monitorowania  OCŻ oraz rzut serca 

50. Monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego (inwazyjne) 

51. Bronchofiberoskop 

52. podgrzewacze do płynów infuzyjnych 

53. Respirator transportowy 

54. Aparat EKG przejezdny 

55. Wózkowanna 

56. Stymulator zewnętrzny (serca) 

57. Lampa w Sali zabiegowej 

58. Stół zabiegowy 

59. Macerator 

60. Podnośnik pacjenta 

61. Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 

62. aparat do EKG z wymiennymi elektrodami dla małych i dużych dzieci 

63. Aparat USG  

64. inkubator 

65. Aparat do tlenoterapii przeznosowej  

66. Aparat do leczenia nerkozastępczego z uzdatniaczem wody. 

 

Ponadto został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków z rezerwy budżetu 

państwa na zakup:  

-Zakup 64 rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 

-  Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem. 

Finansowanie: 80% z rezerwy budżetu państwa, 19% SPZOZ, 1% Powiat Łukowski. 
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