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Nr sprawy 33/2015                                                                                                                                                               Załącznik Nr 5 do SIWZ 
Formularz asortymentowo - cenowy

Nazwa międzynarodowa Dawka Ilość Stawka VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 od 1270 ml szt. 60

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2 od 1895 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

L.p. Postać (j.m.)
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość netto      
  (kol.5 x kol.6)     

     

Wartość VAT 
( kol.7x kol.8)

Wartość brutto  
(kol.8 + kol.9)

Nazwa handlowa/ 
nazwa 

producenta /kraj

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50, do podaży drogą żył 
obwodowych i centralnych. 
Zawierający  5,6-5,8 g azotu z 
dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. Gotowa 
do podania

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego,  
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50 , do podaży drogą żył 
obwodowych i centralnych. 
Zawierający  8,2-8,6 g azotu z 
dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. Gotowa 
do podania.
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3 od 2520 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 od 1270 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5 od 1895 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50, do podaży drogą żył 
obwodowych i centralnych. 
Zawierający  11,2 -11,4 g 
azotu z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem, 
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50, do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  6,6 - 
6,8 g azotu z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem, 
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50 , do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  10,1 - 
10,2 g azotu  z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.
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6 od 2520 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

7 od 1270 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową 
MCT/LCT50:50 , do podaży 
drogą żyły centralnej. 
Zawierający  13,3 – 13,6 g 
azotu z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 4,5-
5,0g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  6,8-6,9 g azotu   
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. Gotowa 
do podania
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8 od 1895 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

9 od 2520 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 7,0-
7,5 kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  10,2 - 10,4 g 
azotu  z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 9,8-
10,0 g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  13,2 - 13,4 g 
azotu  z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.
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10 od 645 ml szt. 160

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

11 od 1270 ml szt. 60

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 2,2-
2,5g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  5,0 - 5,2 g azotu, 
energia całkowita 740 kcal,  z 
dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. Gotowa 
do podania.

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 4,7-
5,0g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  10,0 - 10,2 g 
azotu, energia całkowita 1475 
kcal,  z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.
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12 od 1895 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

13 2520 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 7,1-
7,5g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  15,0 - 15,2 g 
azotu , energia całkowita 2215 
kcal, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca: aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:40 oraz 10% olej rybi - 9,7-
10,0g kwasów omega 3 , do 
podaży drogą żyły centralnej. 
Zawierający  20,0 - 20,2 g 
azotu, energia całkowita 2950 
kcal,  z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.
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14 645 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15 1270 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50 , do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  5,0 - 
5,2 g azotu . Energia całkowita 
740 kcal z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do podania.

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50  , do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  10,0 - 
10,2 g azotu,energia całkowita 
1475 kcal z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowe do podania
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16 1895 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

17 od 2520 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50 , do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  15,0 - 
15,2 g azotu , energia 
całkowita 2215 kcal z 
dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. Gotowa 
do podania

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego, 
zawierająca : aminokwasy, 
glukozę z cynkiem i wapniem,  
emulsję tłuszczową MCT/LCT 
50:50  , do podaży drogą żyły 
centralnej. Zawierający  20,0 - 
20,2 g azotu , energia 
całkowita 2950 kcal z 
dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin, Gotowa 
do podania.
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18 od  1015 ml szt. 10

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina zawierająca  
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
węglowodany i elektrolity w 
systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 3,6, 
energii całkowitej 610 kcal 
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania.
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19 od 1515  ml szt. 10

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina zawierająca  
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
węglowodany i elektrolity w 
systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 5,4, 
energii całkowitej 910 kcal  
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania
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20 od 2015 ml szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

21 od  1015 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina zawierająca 
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
węglowodany i elektrolity w 
systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 7,3, 
energii całkowitej 1215 kcal 
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania

Mieszanina zawierająca  
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
węglowodany i elektrolity w 
systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 4, 
energii całkowitej 700 kcal  
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania
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22 od 1515  ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

23 od 2015 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina zawierająca  
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
węglowodany i elektrolity w 
systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 6, 
energii całkowitej 1050 kcal 
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania.

Mieszanina zawierająca  
roztwór aminokwasów z 
dodatkiem glukozy oraz 
emulsji tłuszczowej 
zawierającej 20% LCT i 
80% oliwy z oliwek, 
Węglowodany i elektrolity 
w systemie worków 
trzykomorowych do 
pełnego żywienia 
pozajelitowego droga żył 
obwodowych i centralnych, 
o zawartości azotu 8, 
energii całkowitej 1400 kcal 
z dodatkiem pierwiastków 
śladowych i witamin. 
Gotowa do podania.
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24 od 2015 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

25 od  1015 ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina  do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 10,4 g 
,energia 1980 z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina  do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 6,6g 
,energia 1200 z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.
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26 od 1515  ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

27 od 2015 ml szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

28 od 1515  ml szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 9,9g 
,energia 1800 z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 13,2 g 
,energia 2400 z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina  do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 8,4 g 
,energia1525, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.
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29 od 2015 ml szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

30 od  1015 ml szt. 200

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina   do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 11,2 g 
,energia 2030, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 7 g 
,energia 1140, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.
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31 od 1515  ml szt. 600

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

32 od 2015 ml szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 10,5 g 
,energia 1710, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina trzykomorowy 
do żywienia pozajelitowego 
drogą żył centralnych  
zawierający roztwór 
aminokwasów, 20% 
emulsję tłuszczową LTC, 
80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 14 g 
,energia 2270, 
osmolarność 1140 mOsm/l 
w pojemności 2000ml
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33 od  1015 ml szt. 20

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

34 od 1515  ml szt. 10

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina  do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 9 g 
,energia 1070, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina   do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany i elektrolity. 
Zawartość azotu 13.5 g 
,energia 1600, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.
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35 od 1515  ml szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

36 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

37 szt. 2
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

38 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

39 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

40 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

41 szt. 2
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina  do żywienia 
pozajelitowego drogą żył 
centralnych  zawierający 
roztwór aminokwasów, 
20% emulsję tłuszczową 
LTC, 80% oliwy z oliwek 
Węglowodany bez 
zawartości elektrolitów 
Zawartość azotu 13,5g 
,energia 1600, z dodatkiem 
pierwiastków śladowych i 
witamin. Gotowa do 
podania.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, kompletna dla 
noworodków, gotowa do 
podania

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, częściowa,  
dla noworodków

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego,  kompletna, 
gotowa do podania dla dzieci 
poniżej 7 r. ż.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, częściowa ,dla 
dzieci poniżej 7 r. ż.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, kompletna, 
gotowa do podania, dla dzieci 
powyżej 7 r.ż.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego,  częściowa, 
dla dzieci powyżej 7 r.ż.
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42 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

43 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

44 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

45 szt. 120
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

46 szt. 2
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

47 szt. 2
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

48 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

49 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

50 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

51 szt. 2

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, 
immunomodulująca dla 
noworodków

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego 
immunomodulująca dla dzieci 
poniżej 7 r.ż.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego 
Immunomodulująca dla dzieci 
powyżej 7 r.ż.

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
noworodków

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci 0-6 m-cy

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci 7-12 m-cy

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci o masie ciała 10-15 kg

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci o masie ciała 15-20 kg

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci o masie ciała 20-30 kg

Mieszanina do żywienia 
pozajelitowego, startowa dla 
dzieci o masie ciała > 30 kg
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52 szt. 10

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

53 szt. 20

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

54 szt. 70

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca do 6 g N, 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy, do podaży 
drogą żył centralnych. 
Dobrane indywidualnie do 
potrzeb pacjenta o 
współczynniku Q150, Q120, 
Q110.

gN < 6g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca 6-8,3 g N, 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy, do podaży 
drogą żył centralnych. 
Dobrane indywidualnie do 
potrzeb pacjenta o 
współczynniku Q150, Q120, 
Q110.

gN = 6g - 8,3g

 Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca8,3 - 10 g N, 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy, do podaży 
drogą żył centralnych. 
Dobrane indywidualnie do 
potrzeb pacjenta o 
współczynniku Q150, Q120, 
Q110.

gN = 8,3g - 10 g
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55 szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

56 szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca do 8 g N, 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy oraz do 
50ml składnika 
immunomodulujacego : 
dipeptyd glutaminy lub omega 
3 do podaży drogą żył 
centralnych. O współczynniku 
Q 110

gN <8 g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca od 8 do 12g N 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy oraz do 
75ml składnika 
immunomodulujacego : 
dipeptyd glutaminy lub omega 
3  kwasy tłuszczowe do 
podaży drogą żył centralnych. 
O współczynniku Q 110

gN = 8g - 12g
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57 szt. 5

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

58 szt. 20

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

59 szt. 40

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca od 12 do 16g N 
aminokwasy, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy oraz do 
100ml składnika 
immunomodulujacego : 
dipeptyd glutaminy lub omega 
3 kwasy tłuszczowe do podazy 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 110

gN >12g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca do 6 g N: 
Aminokwasy specjalistyczne 
typu HEPA, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy do podaży 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 150.

gN < 6g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca od 6 do 8,3 g N: 
Aminokwasy specjalistyczne 
typu HEPA, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy do podaży 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 150.

gN = 6g - 8,3g
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60 szt. 20

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

61 szt. 50

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

62 szt. 20

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca od 8,3 do 10,5 g 
N: Aminokwasy 
specjalistyczne typu HEPA, 
glukozę, elektrolity, emulsje 
tłuszczową MCT/LCT 50: 50, 
pierwiastki śladowe i witaminy 
do podaży drogą żył 
centralnych. O współczynniku 
Q 150.

gN = 8,3g - 10 g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca do 6 g N: 
Aminokwasy specjalistyczne 
typu NEPHRO, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy do podaży 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 150.

gN < 6g

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca od 6 do 8,3 g N: 
Aminokwasy specjalistyczne 
typu NEPHRO, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy do podaży 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 150.

gN = 6g - 8,3g
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63 szt. 70

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

64 500ml szt 240
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

podpis

Mieszanina do całkowitego 
żywienia pozajelitowego 
zawierająca 8,3 do 9, 9g N: 
Aminokwasy specjalistyczne 
typu NEPHRO, glukozę, 
elektrolity, emulsje tłuszczową 
MCT/LCT 50: 50, pierwiastki 
śladowe i witaminy do podaży 
drogą żył centralnych. O 
współczynniku Q 150.

gN = 8,3g - 10 g

0,45% Natrium 
chloratum
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