
Pakiet 2 - zestaw do artroskopii                                                                                                                                                                                                                                     Formularz cenowy - załącznik nr 5

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

Zestaw do artroskopii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań 

dodatkowych:1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 230x315cm (+/-2cm) o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) folii PE 

15µm oraz warstwa od strony pacjenta 20g.m2, z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w 

centralnej części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie 

krytycznej >150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro min. 190/102kPa – 1szt

2. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

40µm - 1szt

3. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

55µm, obszar chłonny 75x170cm(+/-2cm)  – 1szt

4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność 

skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2szt

5. Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 18x250cm z elastyczną końcówką oraz taśmą mocującą – 1szt

6. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 50szt

7. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt

8. ostrze chirurgiczne nr 11 CS – 1szt

9. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt.

10. Igła iniekcyjna 18G 40mm RB z osłonką, różowa – 1szt

11. Osłona na kończynę typu stokinet o wymiarach 22x75cm – 1szt

12. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x100cm, włóknina 

wiskozowa 40 g/m2, Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

13. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o 

gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – 

sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie 

krytycznej, rozmiar XXLL – 1szt.

14. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm (+/-2cm), służąca jako owinięcie zestawu, 

wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o 

wymiarach 75x190cm  – 1 szt. kpl. 30

RAZEM:

Pakiet 3- zestaw do artroskopii barku

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

Zestaw do artroskopii barku zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez 

opakowań dodatkowych:

1. Obłożenie chirurgiczne barku o wymiarach 400x240cm (+/-2cm) z otworem 10x10cm, gramatura 30g/m2 (+/-

5%) oraz folii 40µm, odporność na przenikanie płynów >127cmH2O - 1szt

2. Opatrunek mepore pro o wymiarach 9x10cm (5x5cm) – 3szt

3. Serweta chirurgiczna o wymiarach 150x193cm (+/-2cm) z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery 

U15x61cm, włóknina o gramaturze 50µm, odporność na przenikanie cieczy >100cmH2O – 1szt

4. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm)  o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

40µm - 1szt

5. Osłona na kończynę typu stokinet o wymiarach 22x75cm – 1szt

6. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność 

skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2szt

7. Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 14x250cm z elastyczną końcówką oraz taśmą mocującą – 1szt

8. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG – 100szt

9. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt

10. ostrze chirurgiczne nr 11 CS – 1szt

11. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt.

12. Igła iniekcyjna 18G 40mm RB z osłonką, różowa – 1szt

13. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x100cm, włóknina 

wiskozowa 40 g/m2, Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

14. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o 

gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – 

sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie 

krytycznej, rozmiar XXLL – 1szt

15. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 

włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  

– 1szt
kpl. 8

RAZEM:



Pakiet 4- zestaw do protezy biodra izolacyjny

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

Zestaw do protezy biodra izolacyjny zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań 

dodatkowych:

1. Pionowa zasłona izolacyjna o wymiarach 330x240cm (+/-2cm), wcięcie 25x86cm, z kieszenią, gramatura folia PE 50µm, 

kieszeń o gramaturze 100µm, odporność na przenikanie płynów >100cmH2O – 1szt

2. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 

75x170cm – 1szt

3. Opatrunek mepore pro 9x20cm (5x15cm) – 1szt

4. Ostrze chirurgiczne nr 22 CS – 1szt

5. Ostrze chirurgiczne nr 24 CS – 1szt

6. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch, o długości 3,5m F/F – 1szt

7. Zestaw do odsysania ortopedyczny, 3 aspiracje, z filtrem – 1szt

8. Strzykawka 50/60ml, 3-częściowa – 1szt

9. Igła iniekcyjna 18G 40mm RB z osłonką, różowa – 1szt

10. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt

11. Elektroda monopolarna, nóz prosty, 15,3cm (SS) – 1szt

12. Marker skórny fioletowy – 1szt

13. Kieszeń foliowa o wymiarach 40x34cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt

14. Rękawice medyczne nitrylowe rozmiar M – 6sz

15. Miska nerkowa o pojemności 800ml – 1szt

16. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt

17. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt

18. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 200szt

19. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 

68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 

234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 2szt

20. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  

poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt

21. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, 

folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt

kpl. 20

RAZEM:

Pakiet 5 - zestaw do protezy biodra

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

RAZEM:

Zestaw do protezy biodra zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań 

dodatkowych:

1. Obłożenie główne chirurgiczne wzmocnione o wymiarach 200x260cm (+/-2cm)  z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U 

o wymiarach 7x102cm, o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) oraz folii PE 15µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, 

wzmocnienie o wymiarach 70x100cm i gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy >150cmH2O  – 1szt

2. Serweta chirurgiczna wzmocniona o wymiarach 300x175cm (+/-2cm)  z taśmą lepną, o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

40µm i warstwie komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, wzmocnienie o wymiarach 55x20cm i gramaturze 50g/m2, odporność 

na przeinkanie cieczy min. 197cmH2O – 1szt

3. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar chłonny 

75x170cm – 1szt

4. Opatrunek mepore pro 9x20cm (5x15cm) – 1szt

5. Osłona na kończynę typu stokinet o wymiarach 32x120cm – 2szt

6. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 

1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 4szt

7. Folia operacyjna 90x45cm (60x45cm) – 1szt

8. dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch, o długości 3,5m F/F – 1szt

9. Zestaw do odsysania ortopedyczny, 3 aspiracje, z filtrem – 1szt

10. Stapler skórny 35W – 1szt

11. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt

12. Elektroda monopolarna, nóz prosty, 15,3cm (SS) – 1szt

13. Marker skórny fioletowy – 1szt

14. Czyścik do elektrody 5x5cm – 1szt

15. Kieszeń foliowa o wymiarach 40x34cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt

16. Rękawice medyczne nitrylowe rozmiar M – 6sz

17. Miska nerkowa o pojemności 800ml – 1szt

18. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt

19. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1 szt

20. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 200szt

21. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o gramaturze 

68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min. 

234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie krytycznej, rozmiar XXLL – 2szt

22. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  

poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt

23. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x100cm, włóknina wiskozowa 40 g/m2, 

Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

24. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x240cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, 

folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x240cm  – 1szt

kpl. 8



Pakiet 6 - zestaw do protezy kolana

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

RAZEM:

Zestaw do protezy kolana zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez opakowań 

dodatkowych:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 230x315cm (+/-2cm)  o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) folii PE 15µm oraz 

warstwa od strony pacjenta 20g.m2, z otworem elastycznym o średnicy 7cm oraz wzmocnieniem w centralnej 

części o wymiarach 70x140cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 

>150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 190/102kPa – 1szt

2. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar 

chłonny 75x170cm – 1szt

3. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

40µm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 127cmH2O - 1szt

4. Osłona na kończynę typu stockinet o wymiarach 32x120cm – 1szt

5. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność 

skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 2szt

6. Pulsed Lavage, zawiera długą, krótką końcówkę i pręt czyszczący – 1szt

7. Rękawice medyczne nitrylowe rozmiar M – 6sz

8. Miska nerkowa o pojemności 800ml – 1szt

9. Kieszeń foliowa o wymiarach 40x34cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa – 1szt

10. dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch, o długości 3,5m F/F – 1szt

11. Zestaw do odsysania ortopedyczny, 3 aspiracje, z filtrem – 1szt

12. Stapler skórny 35W – 1szt

13. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt

14. Strzykawka 50/60ml, 3-częściowa – 1szt

15. Marker skórny fioletowy – 1szt

16. Ostrze chirurgiczne nr 22 (CS) – 1szt

17. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) – 1szt

18. Ostrze chirurgiczne nr 24 (CS) – 1szt

19. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 2szt

20. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 2 szt

21. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 200szt

22. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o 

gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – 

sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie 

krytycznej, rozmiar XXLL – 2szt

23. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x190cm, wykonana z włókna min. 23 g/m2, folia PE 55 

mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x190cm  – 1szt

24. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x100cm, włóknina 

wiskozowa 40 g/m2, Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

25. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x240cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 

włókna min. 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 

75x240cm  – 1szt
kpl. 25



Pakiet 7 - zestaw do drobnej ortopedii

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

RAZEM:

Pakiet 8 - fartuchy chirurgiczne

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

1.

Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień typu Sontara

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gramaturze 68 g/m2, zawierającej pulpę 

celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy 

wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone 

kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch  pakowany z 

dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem np. w 

serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o 

podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o 

podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem 

cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej 

krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 

22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. 

Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. 

Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania 

fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w  

karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego 

fartucha, rozmiar L, L-L.XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL
szt. 70

2.

Fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem typu Sontara

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę 

celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z 

nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa 

wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 

µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na 

rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do 

fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch  

pakowany z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk o wymiarach 40×33 cm (+/-1%) oraz zawinięciem 

np. w serwetę włókninową lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Fartuch o 

podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o 

podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem 

cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej 

krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze mniej krytycznym min. 

22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. 

Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. 

Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i dobrania 

fartucha. Fartuch pakowany próżniowo w opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Podwójne pakowany w  

karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego 

fartucha, rozmiar L, L-L.XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL.

szt. 80

RAZEM:

Zestaw do drobnej ortopedii zapakowany w zbiorczym opakowaniu, poszczególne elementy składowe bez 

opakowań dodatkowych:

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 230x315cm (+/-2cm)  o gramaturze 30g/m2 (+/-5%) folii PE 15µm oraz 

warstwa od strony pacjenta 20g/m2, z otworem elastycznym o średnicy 3,5cm oraz wzmocnieniem w centralnej 

części o wymiarach 70x70cm o gramaturze 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 

>150cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro 190/102kPa – 1szt

2. Serweta na stół instrumentalny o wymiarach 150x170cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55µm, obszar 

chłonny 75x170cm, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej krytycznej min. 140cmH2O – 1szt

3. Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii PE 

40µm - 1szt

4. Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność 

skórna: 1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm – 1szt

5. kubek z polipropylenu o pojemności 500ml z podziałką, przezroczysty – 1szt

6. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm – 1szt

7. kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24,7 cm – 1szt

8. kompres gazowy o wymiarach 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowa, znacznik RTG – 20szt

9. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o 

gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – 

sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie 

krytycznej, rozmiar XXLL – 1szt

10. fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej w systemie Sontara włóknina celulozowo – poliestrowa o 

gramaturze 68g/m2, mankiety białe dziane z miękkiej 100% włókniny poliestrowej, wytrzymałość na rozrywanie – 

sucho/mokro min. 234/182 kPa w strefie krytycznej, przenikanie drobnoustrojów <300 CFU/H2O w strefie 

krytycznej, rozmiar XL – 1szt

11. osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm z warstwą chłonną  65x100cm, włóknina 

wiskozowa 40 g/m2, Folia PE 60 µm, wzmocnienie 55µm – 1 szt.

12. Serweta  na stolik instrumentalny o wymiarach 150x240cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z 

włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, 2,1ml/100cm2, obszar chłonny o wymiarach 75x240cm  

– 1szt.
kpl. 30



Pakiet 9 - serwety i osłony

LP Nazwa asortymentu j.m. Ilość

Cena 

jednost. 

netto

 Wartość netto VAT Wartość brutto
Wytwórca i nr 

katalogowy

Nazwa 

handlowa(fakturowana)

1.

Serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 

Sterylna serweta chirurgiczna dwuwarstwowa o wymiarach 75x90cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz folii 

PE 40µm, odporność na przenikanie cieczy min. 127cmH2O. szt. 20

2.

Serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm 

Sterylna serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm (+/-2cm) o gramaturze min. 23g/m2 oraz 

folii PE 40µm i warstwy komfortowej od strony pacjenta 12g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie mniej 

krytycznej min. 203cmH2O. szt. 50

3.

Osłona na kończynę 22x75cm 

Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 22x75cm o gramaturze min. 30g/m2 oraz folii PE 70µm, wytrzymałość 

na rozrywanie na sucho/mokro min. 131/112kPa szt. 25

4.

Osłona na kończynę 32x120cm 

Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32x120cm o gramaturze min. 30g/m2 oraz folii PE 70µm, wytrzymałość 

na rozrywanie na sucho/mokro min. 131/112kPa szt. 25

5.

Taśma lepna 9x49cm

Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5µm, adhezyjność skórna: 

1,5N/25mm o wymiarach 9x49cm. szt. 50

RAZEM:


