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Leki znieczulające (grupa I) 

Pakiet 
Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie 

Jednostka 
miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 

DESFLURANE - 240 ml  
Suprane  -240 ml lub 

równoważne - płyn/butelka sztuka 90 

Płyn do inhalacji w butelkach z 
aluminium, z zamontowanym 

karbowanym zaworowym 
systemem zamknięcia 

 

Leki zwiotczające i odwracające zwiotczenie (grupa II) 

 
Pakiet Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie 

Jednostka 
miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 

Sugammadex  Bridion lub równoważne 0,2g/2 ml 
roztwór do wstrzykiwań/ 

fiolka opakowanie 9 

opakowanie 10 fiolek 

2 Rocuronium bromide  Roqurum lub 
równoważne 

0,05 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 

18 

opakowanie 10 fiolek 

 

Leki przeciwbólowe (grupa III) 

 
Pakiet Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie 

Jednostka 
miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 Paracetamol  Paracetamol lub 
równoważne 

1G/100ml roztwór do infuzji/fiolka opakowania 

9 

opakowanie 10 szt 

2 
 

Lignocainum 
hydrochloricum 1%   

Lignocainum 
Hydrochloricum WZF 1% 

lub równoważne  

0,2 g/20 ml fiolka opakowanie 

9 

opakowanie 5 fiolek 

Metamizolum natricum  Pyralgina lub 
równoważne 

 1 g/2 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 

18 

opakowanie 5 fiolek 

3 Remifentanilum 1 mg  Ultiva 1 mg lub 
równoważne 

1 mg proszek do sporz. 
roztworu do 

wstrzykiwań/ fiolka 

opakowanie 

35 

opakowanie 5 fiolek 

 



 

Płyny infuzyjne (grupa IV) 

 
Pakiet Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie 

Jednostka 
miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 
 
 

Natrium chloratum  Natrium Chloratum lub 
równoważne 

0,9%/ pojemność 
250 ml 

roztwór/butelka  butelka 

90 

butelka tworzywo sztuczne, 250 
ml 

Natrium chloratum  Natrium Chloratum lub 
równoważne 

0,9%/ pojemność 
100 ml 

roztwór/butelka  butelka 

180 

butelka tworzywo sztuczne,  100 
ml 

Natrium chloratum  Natrium Chloratum lub 
równoważne 

0,9%/ pojemność 
1000 ml 

roztwór/worek worek 

180 

1000 ml - worek 

Płyn wieloelektrolitowy  Optylite lub równoważne pojemność 500ml roztwór/butekla butelka 

260 

płyn wieloelektrolitowy; 
zawierający w skladzie : 

5,75 g chlorku sodu, 
4,62 g trójwodnego octanu sodu, 
0,90 g dwuwodnego cytrynianu 

sodu, 
0,26 g dwuwodnego chlorku 

wapnia, 
0,38 g chlorku potasu, 

0,20 g sześciowodnego chlorku 
magnezu 

2 GELASPAN  GELASPAN lub 
równoważne 

500 ml roztwór/butekla sztuka 

90 

opakowanie 10 butelek 

 

Leki inne (grupa V) 

 
Pakiet Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie 

Jednostka 
miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 Cefazolinum  CEFAZOLINA lub 
równoważne 

1G roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

fiolka 80 - 

Pantoprazolum   CONTROLOC lub 
równoważne 

40mg (0,04g) roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

fiolka 86 - 

Atropinum sulfuricum  ATROPINUM Sulfuricum 
WZF lub równoważne 

 0,001 g/1 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 10 fiolek 



 

Ephedrinum 
hydrochloricum WZF  

EPHEDRYNA -
Hydrochloricum WZF lub 

równoważne 

 0,025 g/1 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 10 fiolek 

Ondansetron  ONDANSETRON lub 
równoważne 

 0,004 mg/ 2 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 10 fiolek 

Midazolam  MIDANIUM lub 
równoważne 

 0,005 g/5 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 10 fiolek 

2 PROPOFOL  PROPOFOL  lub 
równoważne                              

0,2 g/20 ml roztwór do wstrzykiwań/ 
fiolka 

opakowanie 

9 

opakowanie 10 fiolek 

 

Pozostałe leki (grupa VI) 

 
Pakiet Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Dawka/parametr Postać/opakowanie Jednostka miary Ilość 

 
specyfikacja 

1 
 

Lignocainum 
hydrochloricum 1%  

Lignocainum 
Hydrochloricum WZF 1% 

lub równoważne 

0,2 g/20 ml fiolka opakowanie 18 opakowanie 5 fiolek 

Ketoprofenum  Ketonal lub równoważne 0,1 g/2 ml roztwór do 
wstrzykiwań/ fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 10 
fiolek 

2 Natrium chloratum  0,9 % 
500 ml – sterylna  

Natrium Chloratum – 
sterylne lub równoważne 

0,9%/pojemność 500 ml roztwór jałowy/ butelka  butelka 90 Roztwór do 
przepłukiwania, 

jałowy i 
niezawierający 

endotoksyn, 500 
ml, butelka 

tworzywo sztuczne 

3 Gąbka hemostatyczna 
wchłanialna  

Tachosil lub równoważne "Fibrynogen ludzki 5,5 mg 
Trombina ludzka 2,0 j.m. 

Gąbka hemostatyczna 
wchłanialna 

opakowanie 4 Opakowanie z 1 
matrycą o 

wymiarach 9,5 cm x 
4,8 cm 

4 Indocyanine green   Verdye  lub równoważne 5mg/ml; 25 mg proszek do 
sporządzania roztworu 
do wstrzykiwań/fiolka 

opakowanie 9 opakowanie 5 szt 

5 Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji skóry  pojemność 1000 ml płyn/butelka sztuki 9 Alkoholowy 
barwiony płyn do 



 

dezynfekcji skóry o  
działaniu 

bakteriobójczm, 
grzybobójczym i 
wirusobójczym. 

Postać 
farmaceutyczna: 

Płyn na skórę. 
Przejrzysty, 

brązowy. 
Pojemność 1 litr 

6 
 

Metronidazole 0,5 % 
5mg/ml; 100 ml x 10 fiol  

METRONIDAZOL 0,5% 
5MG/ML; 100 ml x 10 

flakon lub równoważne 

5MG/ML roztwór do 
wstrzykiwań/fiolka 

opakowanie 2 opakowanie 10 
fiolek 

Clindamycin  Clindamycin_MIP lub 
równoważne 

 0,6g/4 ml roztwór do 
wstrzykiwań/ fiolka 

opakowanie 1 opakowanie 10 
fiolek 

Bupivacainum 
hydrochloricum WZF 

0,5%  

BUPIVACAINUM 
HYDROCHLORICUM WZF 

0,5% lub równoważne 

01g/20ml roztwór do 
wstrzykiwań/ fiolka 20 

ml 

opakowanie 35 opakowanie 5 fiolek 

7 Opatrunek 
hemostatyczny rozmiar 

5cmx7,5 cmx1 mm  

Spongostan Special 7x5x1 
mm a 20 szt lub 

równoważne 

- opatrunek/ opakowanie 
20 szt 

opakowanie 

4 

Sterylny, 
wchłanialny 
hemostatyk 

powierzchniowy. 
Przeznaczony do 

zabiegów 
chirurgicznych z 

krwawieniem 
żylnym.Opakowanie 

20 szt 

 


