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ke smlouvě o poskytovaných službách ze dne 

Odběratel:

Odst. 3.

Sterilizace zdravotnického materiálu

Cena

Střední pinzety, 1/2 AMERIČAN, močové katétry, ureterální cévky,
Exkoch. lžičky, sternální jehly, lumbální jehly, lžičky, náboje, malý
box, skleněná cévka, tkanice, odsávací cévky, dilatátory, makaróny 

Nůžky, dláta, dlahy, peány, kochry, moskyta, jehelec, američan,
raspatorium, elevatorium, háčky, rektální rourky, střední box, kelly,
kleště, s.c., ošetření pupku, tyl, tamponáda, zavaděč, vytažení stehů,
redonova jehla, kartáč, lumbální set, sternální set 

Luer kleště, listonovy kleště, rozvěrač malý, kovové kryty, savičky,
skleničky, KOA, boční páka, šulcák, brolli, bipolární nůžky, střevní
svorky, šroubovák, endotrach. kanyla, ústní + nosní vzduchovod,
O2 hadička, O2 brýle 

Žaludeční sonda, endo set, operační roušky malé, tyl, pravička, cévkování,
kádinka, sklenice střední, malé šití, malý toulec, dutina ústní, nov dóza,
žanetka, malé úchytky, cysto hadička, sada američanů, sada kochrů,
sada peánů, longety  'a 5 ks  

Sety: šití, incize, extenze, šlachy, epidurál, subklavie, kanylace pupku, 
punkce, amnio bez síta, nástroje k cysto, zrcadla, revize, struma, nástroje   
k ape., nov set, toulec + dodávky, odsávání, kojenecké láhve, vrtačka                           
hadice k vrtačce, rouška + tampony, miska, emitka, úchytky velké, sání
malé, longety 'a 10 ks, kádinka, pumpa URS, URO závaží  

Amnio síto, kojenecké láhve, operační plášť + rouška, velká rouška, gumovka,
břišní roušky,  rozvěrač velký, embolekt. síto, revize žlučových cest,
endry, rámový rozvěrač, gyn. + por. rozvěrač, por. kleště, vex, gyn. - por.
vložky                                                                                                                            

Umyvadlo, TUR nástroje, nástroje k peku, balík na šití, poldi, HSG 150,00 Kč

60,00 Kč

Druh materiálu                                                                                             

Kalkulace a podklady pro výpočty částek za poskytované služby

90,00 Kč

Kyretážní síto, ARO dóza, revizní síto velké, hadice od ventilátoru + 
anest.hadice, prostěradlo, povlečení, pekáč, cysto baňka, hrudní sání, láhev k 
hrudnímu sání, vaginální síto, amputace, CKP, dětské síto, sety k turu, porodní 
balík, vložky PS 140,00 Kč

Článek III. Cena služeb

Pinzeta anat. + chir., pátradlo, sonda, skalpel, kolíčky, spojky, rukavicové drény, 
mulové drény LOOP klička, KOA kulička, URA cévky, šicí jehly, punkční jehly

30,00 Kč

7,00 Kč

10,00 Kč

13,00 Kč

23,00 Kč
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KONTEJNERY

Prádlový   580,00 Kč
Nástrojový velký 375,00 Kč
Nástrojový střední 230,00 Kč
Nástrojový 3/4  180,00 Kč
Nástrojový 3/4 vyšší 200,00 Kč
Nástrojový malý 110,00 Kč

Chobotnice, hřebování malé 302,00 Kč

 

Hřebování 360,00 Kč

TUR 180,00 Kč

OBVAZOVÝ   MATERIÁL

Štětičky, tampony, tracheo krytí, pimpony    10,00 Kč

Malé krytí, Vliwazel malý, originální krytí, štětičky, natěráky, malé
obvazy,  krytí střední, kocour   12,00 Kč

Krytí velké, krytí na dekubity, vliwazel velký   16,00 Kč

Tampony gynekologicé, natěráky, elastiky, varixové krytí
velké obvazy, popáleninové krytí  30,00 Kč

K uvedeným cenám se připočítává cena obalu, do kterého je materiál zabalen




