
Załącznik nr 3 

Formularz cenowy:  

 

Część  1 

 

1 

- Płyn (produkt leczniczy) przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami 

operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 

ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, 

zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. - Zapobiegający 

grzybicom skóry, zawierający 3 substancje aktywne, nie zawierający związków 

amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. - Produkt nie wpływający 

negatywnie na gojenie się ran, dobrze odtłuszczający, bezbarwny.- Spektrum 

działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpessimplex, 

Vaccinia, Rota, Adeno, Papova SV 40).- Płyn należy dostarczyć w pojemniku o 

pojemności 250 ml z atomizerem.  

szt. 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

 

 

………… 

2 

- Etanolowy płyn (produkt leczniczy) do chirurgicznej i higienicznej 

dezynfekcji rąk i skóry o potwierdzonym bezpieczeństwie stosowania, 

posiadający pełne spektrum biobójcze – (zwalczający bakterie, prątki, grzyby i 

wirusy).  

- Produkt odkażający skórę przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami 

chirurgicznymi. 

- Produkt nie utrudniający gojeni się ran, możliwy do stosowania przez osoby o 

wrażliwej skórze i skłonnościach do alergii, nie pozostawiający substancji 

chemicznych obciążających i drażniących skórę 

- Produkt zawierający substancje nawilżające (pielęgnujące skórę i 

zapobiegające jej wysuszaniu) oraz ułatwiający zakładanie i przyleganie rękawic 

ochronnych. 

- Produkt czysty mikrobiologicznie - produkowany ze składników o wysokiej 

jakości i czystości mikrobiologicznej (pozbawiony spor) 

- Płyn należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 1000ml.   

szt 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

 

 

………… 

3 

- Produkt farmaceutyczny przeznaczony jest do krótkich zabiegów 

antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, 

przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi , dobrze tolerowany przez 

błony śluzowe i skórę, nie powodujący drażnienia ran, bezbarwny, nie 

pozostawia plam. 

- Produkt leczniczy działający bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo, 

możliwy do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. 

-  Substancje czynne: oktenidynydichlorowodorek, fenoksyetanol 

- Produkt należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 250 ml z atomizerem.  

szt 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część 2 

1 

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry w przypadku iniekcji, skaleczeń i 

zabiegów kosmetycznych 

- 4-warstwowy gaziki nasączony 70% alkoholem izopropylowym w 

hermetycznie zamkniętej saszetce 

- rozmiar M (65mm x 56mm) 

1 opakowanie = 100szt.  

op 15 

Cena 

brutto 

Za 15op.  

 

 

………… 

2 

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przy: iniekcjach, szczepieniach 

ochronnych, pobieraniu krwi, pielęgnacji pępka u niemowląt, skaleczeniach i 

zadrapaniach, zabiegach kosmetycznych 

Preparat w formie saszetki, zawierający gazik nasączony 70% alkoholem 

izopropylowym o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych .  

1 opakowanie = 100szt.  

op 15 

Cena 

brutto 

Za 15op.  

 

 

………… 

3 

Sterylny antyseptyczny jałowy żel z lidokainą, przeznaczony do znieczulenia 

miejscowego -  

do stosowania w urologii (do cewnikowania pęcherza moczowego). Żel 

zawierający środek znieczulający oraz czynnik antyseptyczny. Produkt należy 

dostarczyć w ampułko-strzykawce o pojemności 6ml  

szt. 55 

Cena 

brutto 

Za 55 szt.  

 

 

………… 

 

Część 3 

1 

- Preparat dezynfekcyjny bezaldehydowy (produkt farmaceutyczny) do sprzętu 

medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury 

medycznej, a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, 

klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni 

odpornych na działanie alkoholi. 

- Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, 

grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, 

Papova, Rota, preparat wolny od aldehydów  

- Produkt należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 650 ml z atomizerem. 

szt 35 

Cena brutto 

Za 35 szt.  

 

 

………… 

2 

- Produkt farmaceutyczny bezaldehydowy do szybkiej dezynfekcji alkoholowej 

wyrobów i wyposażenia medycznego o podwyższonym ryzyku zakażenia i 

wymaganym jak najkrótszym czasie oddziaływania preparatu dezynfekcyjnego, 

stosowany do dezynfekcji: zestawów zabiegowych wraz z sąsiadującymi z nimi 

powierzchniami, leżanek przeznaczonych do badania pacjentów, stołów 

operacyjnych wraz z sąsiadującymi z nimi powierzchniami roboczymi, 

powierzchni przyrządów medycznych oraz powierzchni w pionie 

żywieniowym.  

- Szerokie spektrum działania: Bakterie (w tym Tbc, MRSA), Grzyby oraz  

Wirusy: Noro, Rota, Adeno, Vaccinia, HBV, HCV, HIV w czasie do max 2 min., 

Papova SV 40  - 15 minut., Wirusy Polio - 30 min. 

- Produkt należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 1l ze spryskiwaczem  

szt 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

 

 

………… 

3 

- Produkt farmaceutyczny odkażający i odtłuszczający skórę, szybko 

wysychający po zastosowaniu, zapewniający szerokie spektrum bójcze o 

przedłużonym działaniu. Produkt  

 bezbarwny, nie zawierający jodu. 

- Wymagane substancje czynne: izopropanol, etanol i alkohol benzylowy 

 - Produkt o szerokim zakres działania wobec mikroorganizmów, występujących 

na powierzchni skóry: bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA) oraz 

szt 15 

Cena brutto 

Za 15 szt.  

 

 

………… 



grzybów i wirusów (HBV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). 

- Produkt należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 350ml z atomizerem.  

4 

- Preparat dezynfekcyjny bezaldehydowy (produkt farmaceutyczny) do sprzętu 

medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury 

medycznej, a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, 

klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni 

odpornych na działanie alkoholi. 

- Szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, 

grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, 

Papova, Rota, preparat wolny od aldehydów  

- Produkt należy dostarczyć w pojemniku o pojemności 1l z atomizerem.  

szt 15 

Cena brutto 

Za 15 szt.  

 

 

………… 

5 
Chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni w 

pojemniku/1opakowanie - 200szt 
szt 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

 

 

………… 

 

Część 4 

1 
Sól fizjologiczna - NatriiChlorati 0,9% w ampułkach (jałowa do wstrzyknięć) / 

100szt po 5ml - 1opakowanie 
op 35 

Cena brutto 

Za 35 op.  

 

 

………… 

2 
Sól fizjologiczna - NatriiChlorati 0,9% w ampułkach (przeznaczona do higieny 

oczu lub oczyszczania ran)/ 100szt po 10ml - 1opakowanie 
op 35 

Cena brutto 

Za 35 op.  

 

 

………… 

3 Sól fizjologiczna - NatriiChlorati 0,9% przeznaczona do kroplówek - 100ml szt. 700 

Cena brutto 

Za 700 szt.  

 

 

………… 

4 
Woda do wstrzyknięć (rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych) 

w ampułkach po 10 ml / 100szt - 1opakowanie 
op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część  5 

1 

 Płyn do odkażania skóry, 350ml 

Preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, 

pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt jest skuteczny przeciwko 

występującym na skórze bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), 

grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Preparat ten 

odkaża i odtłuszcza skórę. Preparat nie wywołuje jakichkolwiek podrażnień 

nieskaleczonej skóry. 

Szt. 25 

Cena brutto 

Za 25 szt.  

 

 

………… 

2 

Preparat w areozolu- utrwalacz do badań cytologicznych ( 150 ml) 

Jest aerozolowym preparatem do utrwalania pobranych na szkiełka 

mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.  

Szt. 5 

Cena brutto 

Za 5 szt.  

 

 

………… 

 

 

 

 

Część 6  

1 

Próbówki BD Vacutainer do badań biochemicznych w surowicy - 6ml 100 szt. 

w opak. 

 

op 1 

 

Cena brutto 

Za 1 op.  

 

 

………… 

2 
Próbówki BD Vacutainer do biochemicznych w surowicy z żelem separującym 

- 5ml 100 szt. w opak 
op 1 

Cena brutto 

Za 1 op.  

 

 

………… 

3 
Próbówki BD Vacutainer do badań biochemicznych w osoczu - 4ml 100 szt. w 

opak. 
op 

1 Cena brutto 

Za 1 op.  

 

 

………… 

4 Próbówki BD Vacutainer do do badań hematologicznych - 3ml 100 szt. w opak. op 

1 Cena brutto 

Za 1 op.  

 

 

………… 

5 Próbówki BD Vacutainer do oznaczenia glukozy - 2ml 100 szt. w opak. op 
1 Cena brutto 

Za 1 op.  

 



 

………… 

6 Igła BD Vacutainer®Flashback do pobierania krwi 0,8 szt 

80 Cena brutto 

Za 80 szt.  

 

 

………… 

7 Igła BD Vacutainer®Flashback do pobierania krwi 0,7 szt 

80 Cena brutto 

Za 80 szt.  

 

 

………… 

8 Uchwyt BD Vacutainer®jednorazowego użytku szt 

400 Cena brutto 

Za 400 szt.  

 

 

………… 

 

Część 7: 

1 
Cewnik wewnętrzny Foleyasilikonowany 2-drożny z balonem, zaworem Luer, 

jałowy. Rozmiar CH 14/ CH16 
szt 300 

Cena brutto 

Za 300 szt.  

 

 

………… 

2 Zatyczki jałowe do cewnika szt 150 

Cena brutto 

Za 150 szt.  

 

 

………… 

3 Zgłębnik żołądkowy szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

 

 

………… 

4 Worki do stomii jednoczęściowe  o małej średnicy  otworu dla stomii szt      300 

Cena brutto 

Za 300 szt.  

 

 

………… 

5 Worki do stomii dwuczęściowe szt 70 Cena brutto 

Za 70 szt.  



 

 

………… 

6 Cewniki rektalne i kanki doodbytnicze szt 230 

Cena brutto 

Za 230 szt.  

 

 

………… 

7 Zestawy jednorazowe do enemy szt 250 

Cena brutto 

Za 250 szt.  

 

 

………… 

8 Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych  rozmiar 10 szt 100 

Cena brutto 

Za 100 szt. 

 

 

………… 

9 Cewnik do podawania tlenu szt. 50 

Cena brutto 

Za 50 szt.  

 

 

………… 

 

 

 

Część 8: 

1 

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego  z rękawiczkami w rozmiarze 

M 

1.Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, - 1szt, 

2.Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, otwór 5-10cm z rozcięciem, - 

1szt, 

3.Pęseta plastikowa - 1szt, 

4.Kleszczyki plastikowe typu Kocher - 1szt, 

5.Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm - 5szt, 2200 zestawów 

6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt, 

szt 300 

Cena brutto 

Za 300 szt.  

 

 

………… 



7.Miseczka plastikowa z miarką poj. 100 - 120 ml - 1szt, 

8.Rękawiczki nitrylowe rozmiar - M - 2szt 

9.Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt, 

10.Jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym który zawiera 2% środka 

znieczulającego - Lidokaina i 0,05% środka antyseptycznego - chlorhexidine, 

przeznaczony do podawania docewkowego dla osoby dorosłej. 

2 

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego z rękawiczkami w rozmiarze L 

1.Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, - 1szt, 

2.Serweta podfoliowana 45-50cm x 60-75cm, otwór 5-10cm z rozcięciem, - 

1szt, 

3.Pęseta plastikowa - 1szt, 

4.Kleszczyki plastikowe typu Kocher - 1szt, 

5.Kompresy gazowe 17nitek, 8warstw, 7,5cmx7,5cm- 5szt, 800 zestawów 

6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt, 

7.Miseczka plastikowa z miarką poj. 100 - 120 ml - 1szt, 

8.Rękawiczki nitrylowe rozmiar - L - 2szt 

9.Strzykawka z wodą sterylną z 10% gliceryną 10ml - 1szt, 

10.Jednorazowy aplikator z Ŝelem poślizgowym który zawiera 2% środka 

znieczulającego - Lidokaina i 0,05% środka antyseptycznego - chlorhexidine, 

przeznaczony do podawania docewkowego dla osoby dorosłej. 

szt. 30 

Cena brutto 

Za 30 szt.  

 

 

………… 

3 

10.Jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym który zawiera 2% środka 

znieczulającego - Lidokaina i 0,05% środka antyseptycznego - chlorhexidine, 

przeznaczony do podawania docewkowego dla osoby dorosłej. 

szt 130 

Cena brutto 

Za 130 szt.  

 

 

………… 

 

 

 

 



Część 9  

1 Czepki chirurgiczne z włókniny typu beret kolor zielony  /100szt - 1op op 15 

Cena brutto 

Za 15 op.  

 

 

………… 

2 
Fartuch foliowy przedni- zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki 

/100szt-1op 
op 15 

Cena brutto 

Za 15 op.  

 

 

………… 

3 

Niejałowe maseczki  chirurgiczna wykonana z trzywarstwowej, niepylącej i 

hypoalergicznej włókniny, z wysoką  przepuszczalnością powietrza. Kolor 

niebieski lub zielony / 50szt - 1 op. 

op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

 

 

………… 

4 
Maseczki ochronne, jednorazowe, z gumką,  minimum 1-warstwowe, 

niejałowe/100szt -1op. 
op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

 

 

………… 

 

 

 

 

 

 



Część 10:  

1 
Serwety chirurgiczne z włókniny celulozowej laminowanej folią PE, chłonne - 

nieprzemakalne dwuwarstwowe jałowe 50x70 
szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

 

 

………… 

2 

Serwety chirurgiczne z włókniny celulozowej laminowanej folią PE, chłonne -  

Nieprzemakalne 2-warstwowe jałowe z wycięciem "U" i przylepcem                                                                                                           

rozmiar: 150cm x 200cm, rozmiar otworu: 8cm x 85 cm 

szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

 

 

………… 

3 

Podkład nieprzemakalny na łóżko ( dzianina bawełniano - poliestrowa typu 

frotte) 70cm x 140cmDzianina bawełniano - poliestrowa typu frotte. Podkład 

odporny na słabe kwasy i zasady, na działanie środków odkażających.  Nie 

powoduje alergii i uczuleń. Daje możliwość wielokrotnego użycia. 

szt 5 

Cena brutto 

Za 5 szt.  

 

 

………… 

4 Podkład flizelinowy biały, 50 cm x 50m, perforacja co 50cm – 1 rolka szt 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

 

 

………… 

5 Podkład flizelinowy niebieski, 50 cm x 50m, perforacja co 50cm – 1 rolka szt 25 

Cena brutto 

Za 25 szt.  

 

 

………… 

6 Jednorazowy higieniczny podkład ochronny dwie warstwy bibuł + warstwa foli op 5 Cena brutto 



(długość: 40m, szerokość: 51cm, perforacja co 50cm, kolor biały) Za 5 op.  

 

 

………… 

7 

Serwety  podkładowe papierowo - foliowe o wymiarze 48x33 cm lub zbliżonym 

(możliwość dostarczenia produktu w dowolnych opakowaniach 

jednostkowych) – kolor biały 

szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

 

 

………… 

8 
Chusty   zabiegowe 70x40 cm (możliwość dostarczenia produktu w dowolnych 

opakowaniach jednostkowych) 
szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

 

 

………… 

9 
Podkłady  włókninowe fizelinowe 60cmx80m. perforacja co 50cm  - 1 rolka 

(kolor biały) 
szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

 

Część 11:  

1 
Jednorazowy higieniczny podkład ochronny dwie warstwy bibuły,  perforacja 

co 50cm, (kolor biały) 1 rolka 
szt. 15 

Cena brutto 

Za 15 szt.  

 

 

………… 

 



Część 12:  

1 
Testy paskowe do ilościowego pomiaru stężenia glukozy pasujące do 

glukometrueverceregenius/ 1opakowanie - 50szt. testów paskowych 
op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

 

 

………… 

2 

Testy paskowe do ilościowego pomiaru stężenia glukozypasujące do 

glukometruAccuChek Go w zakresie pomiaru od 10 do 600mg/dL / 1 

opakowanie = 50szt. testów paskowych + 1 klucz kodujący 

op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

 

 

………… 

 

 

Część 13:  

1 Wazelina biała - 30ml szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

2 Szampon do mycia włosów - 250 ml szt 5 

Cena brutto 

Za 5 szt.  

 

 

………… 

3 Mydło w płynie - 500 ml szt 5 
Cena brutto 

Za 5 szt.  



 

Część 14:  

1 

- Emulsja do rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących i regenerujących 

skórę, działająca regenerująco na uszkodzoną skórę, poprawiająca elastyczność i 

wilgotność skóry. 

- Emulsja zawierająca optymalnie dobrane składniki pielęgnujące, łatwo 

rozprowadzająca się, wnikająca w głąb skóry o delikatnym zapachu. 

- Emulsja przebadana dermatologicznie – tolerowana  w przypadku wrażliwej 

skóry   

- Emulsję należy dostarczyć w butelce o pojemności 500 ml 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

 

 

 

Część 15:  

1 Pieluchy jednorazowe noworodkowe (2-5kg) /43szt - 1op op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

 

 

………… 

 

 

………… 

4 Oliwka do ciała - 100ml szt 6 

Cena brutto 

Za 6 szt.  

 

 

………… 

     



2 Pieluchy dla dorosłych – rozmiar M/ 30szt - 1op szt. 5 

Cena brutto 

Za 5 szt.  

 

 

………… 

3 Chusteczki pielęgnacyjne nawilżające  dla noworodków /64szt-1op szt. 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

4 Patyczki niemowlęce do uszu z ograniczeniem zakresu  penetracji  / 60szt - 1op szt. 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

5 Chusteczki antybakteryjne /110szt-1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

 

 

………… 

 

Część 16:  

1 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych ( aparat do kroplówki) szt. 500 

Cena brutto 

Za 500 szt.  

 

 

………… 



 

Część 17:  

1 Fartuchy  chirurgiczne M szt 110 

Cena brutto 

Za 110 szt.  

 

 

………… 

2 Fartuchy  chirurgiczne L szt 70 

Cena brutto 

Za 70 szt.  

 

 

………… 

 

Część 18:  

1 

Zestaw infuzyjny z kilkoma wkłuciami do podskórnego podawania 

immunoglobulin, składający się z igły, wbudowanego przylepca 

zabezpieczającego oraz drenu łączącego. Dren zakończony końcówką typu luer 

lock / 2 porty,G27,igła 10mm, dren 30+60cm 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

2 

Zestaw infuzyjny z kilkoma wkłuciami do podskórnego podawania 

immunoglobulin, składający się z igły, wbudowanego przylepca 

zabezpieczającego oraz drenu łączącego. Dren zakończony końcówką typu luer 

lock/ 4 porty, G27, igła 10mm, dren 30+60 cm 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 

 

………… 

3 

Zestaw infuzyjny do podskórnego podawania leków, składający się z igły 

wprowadzającej, miękkiej kaniuli, wbudowanego przylepca zabezbieczającego 

oraz drenu łączącego. Dren zakończony koncówką typu luer lock/ kaniula 

13mm, dren 80cm 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

 



 

………… 

 

Część 19:  

1 Kompresy gazowy niejałowe 17 nitkowe, 10cmx10cm / 100 szt -1op op 30 

Cena brutto 

Za 30 op.  

………… 

2 Kompresy gazowe niejałowe  17 nitkowe, 7,5cmx7,5cm /100 szt - 1op op 120 

Cena brutto 

Za 120 op.  

………… 

3 Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe 5cmx5cm / 100 szt - 1 op op 100 

Cena brutto 

Za 100 op.  

………… 

4 Kompresy jałowe 17 nitkowe, 10x10 / 50szt-1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

5 Gaza opatrunkowa jałowa, 17 nitkowe 0,5m x 0,5m szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

6 Gaza opatrunkowa jałowa, 17 nitkowe 1m x 1m szt 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

………… 

7 Gaza niejałowa, bawełniana 13 nitkowa 1m2 szt 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

………… 

 

 



8 

FILMPORE  - Przylepiec foliowy mocujący opatrunek - przylepiec mocujący z 

perforowanej przezroczystej folii przepuszczalnej dla powietrza i pary, co 

zapewnia bardzo dobre przyleganie do skóry. Pozwala na bezpieczne 

mocowanie, a jednocześnie gwarantuje łatwe usuwanie ze skóry pacjenta. 

Stosowany do mocowania opatrunków lub drenów 2,5cm/9,14m 

szt. 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

………… 

9 Plaster zwykły jedwabny/ papierowy -  5m x 2,5cm  op 60 

Cena brutto 

Za 60 op.  

………… 

10 Uniwersalny zestaw plastrów -  różne rozmiary op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

………… 

11 Wata opatrunkowa - 200g op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

12 Lignina w rolce 150g  szt. 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

13 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

- Rozmiar: 1,25cmx5m 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 



14 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 2,5cm x 5m 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

15 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 5cm x 5m 

 

 

 

 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 



16 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 1,25cm x 9,2m 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

17 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 2,5cm x 9,2m 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

18 

- Hipoalergiczny przylepiec z białej włókniny służący do pokrycia i 

podtrzymywania opatrunków u pacjentów podatnych na uczulenia i u 

pacjentów o szczególnie wrażliwej skórze (zwłaszcza opatrunków trwałych) 

oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sondy itp. na szczególnie 

wrażliwych częściach ciała. 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 



- Przylepiecpokryty klejem z syntetycznego kauczuku naniesionym paskami, 

impregnowany hydrofobowo w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem od 

strony zewnętrznej 

- Przylepiec nie hamujący oddychania skóry i wydzielania potu, nie 

pozostawiający resztek kleju przy jego zdejmowaniu 

- Przylepiec dający się łatwo dzielić wzdłuż i wszerz 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 5cm x 9,2m 

19 

- Przylepiec z elastycznej włókniny do mocowania i pokrywania całej 

powierzchni opatrunku, stosowany do mocowania opatrunków na stawach, 

zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała (nie ograniczając przy tym 

możliwości ruchu) oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sond, 

cewników itp. 

- Przylepiec umożliwiającyprzepuszczalność powietrza i pary wodnej, może 

pokrywać większe partie skóry, nie powodując jej maceracji. 

- Przylepiecpokryty hipoalergicznym klejem ze sztucznego kauczuku, dający 

się bezboleśnie usunąć, nie pozostawiając resztek przylepca. 

- Przylepiec wydrukowany na papierze pokrywającym włókninę skalą miary 

ułatwiającą dokładne odcięcie potrzebnej długości. 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 5cm x 10m op. 1 rolka 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

20 

- Przylepiec z elastycznej włókniny do mocowania i pokrywania całej 

powierzchni opatrunku, stosowany do mocowania opatrunków na stawach, 

zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała (nie ograniczając przy tym 

możliwości ruchu) oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sond, 

cewników itp. 

- Przylepiec umożliwiający przepuszczalność powietrza i pary wodnej, może 

pokrywać większe partie skóry, nie powodując jej maceracji. 

- Przylepiecpokryty hipoalergicznym klejem ze sztucznego kauczuku, dający 

się bezboleśnie usunąć, nie pozostawiając resztek przylepca. 

- Przylepiec wydrukowany na papierze pokrywającym włókninę skalą miary 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 



ułatwiającą dokładne odcięcie potrzebnej długości. 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 10cm x 10m op. 1 rolka 

21 

- Przylepiec z elastycznej włókniny do mocowania i pokrywania całej 

powierzchni opatrunku, stosowany do mocowania opatrunków na stawach, 

zaokrąglonych i stożkowatych częściach ciała (nie ograniczając przy tym 

możliwości ruchu) oraz do mocowania instrumentów pomiarowych, sond, 

cewników itp. 

- Przylepiec umożliwiający przepuszczalność powietrza i pary wodnej, może 

pokrywać większe partie skóry, nie powodując jej maceracji. 

- Przylepiecpokryty hipoalergicznym klejem ze sztucznego kauczuku, dający 

się bezboleśnie usunąć, nie pozostawiając resztek przylepca. 

- Przylepiec wydrukowany na papierze pokrywającym włókninę skalą miary 

ułatwiającą dokładne odcięcie potrzebnej długości. 

- Przylepiec nie absorbujący promieni Roentgena (nie musi więc być usuwany 

przy  

prześwietleniu) 

Rozmiar: 15cm x 10m op. 1 rolka 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

 

Część 20:  

1 Rękawiczki lateksowe jałowe bezpudroweroz. 8 szt. 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

………… 

2 Rękawiczki lateksowe jałowe  bezpudroweroz. 7,5 szt. 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

………… 

3 Rękawiczki lateksowe jałowe  bezpudroweroz. 7 szt. 20 

Cena brutto 

Za 20 szt.  

………… 



4 Rękawiczki jednorazowego użytku niejałowe bezpudroweroz. S /100 szt - 1op op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

………… 

5 Rękawiczki jednorazowego użytku niejałowe bezpudroweroz. M /100 szt - 1op op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

………… 

6 Rękawiczki jednorazowego użytku niejałowe bezpudroweroz. L /100 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

7 Rękawiczki ochronne winylowe roz. S /100 szt - 1op op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

………… 

8 Rękawiczki ochronne winylowe roz. M /100 szt - 1op op 20 

Cena brutto 

Za 20 op.  

………… 

9 Rękawice nitrylowe bezpudrowe – S/ 100 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

 

Część 21:  

1 Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 10ml /100 szt- 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

2 Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 5ml /100 szt- 1op op 11 

Cena brutto 

Za 11 op.  

………… 

 



3 Strzykawki luer jednorazowego użytku dwuczęściowa 2ml /100 szt- 1op op 15 

Cena brutto 

Za 15 op.  

………… 

4 Strzykawka tuberkulinowa  1ml z igłą 0,45x13  /100 szt - 1op op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 

 

Część 22:  

1 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  1,2x40mm /100 szt - 1op op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

2 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  1,1x40mm /100 szt - 1op op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

3 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,9x40mm /100 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

4 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,8x40mm /100 szt - 1op op 25 

Cena brutto 

Za 25 op.  

………… 

5 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,7x30mm /100 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

6 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,6x30mm /100 szt - 1op op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 

 



7 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,5x25mm /100 szt - 1op op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 

8 Igły zgodne ze strzykawkami typu Luer:  0,45x16mm /100 szt - 1op op 8 

Cena brutto 

Za 8 op.  

………… 

9 Igła typu motylek 0,8mm 21G szt. 150 

Cena brutto 

Za 150 szt.  

………… 

10 
Igły Mini Spikedo pobierania i aspirowania płynówz filtrem bakteryjnym i 

zastawką 
szt. 40 

Cena brutto 

Za 4 0 szt.  

………… 

11 Kaniule dożylne (venflony) KD-FINE 0,8x25mm /50 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

12 Kaniule dożylne (venflony) KD-FINE  0,7x19mm /50 szt - 1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

13 

Kaniula bezpieczna do wlewów dożylnych, której konstrukcja ma chronić 

przed przypadkowym zakłuciem, zadraśnięciem, uniemożliwiając jednocześnie 

powtórne użycie cewnika. Igła kaniuli wyposażona w specjalny element o 

gładkich krawędziach zabezpieczający koniec kaniuli. Rozm. 18 G 

szt. 100 

Cena brutto 

Za 100 szt.  

………… 

14 
Igła dwuostrzowa - Multiadapter systemowy (typu Luer) - rozm 0,7 / 100 szt - 

1op  
op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

15 
Igła dwuostrzowa - Multiadapter systemowy (typu Luer) - rozm 0,8 / 100 szt - 

1op  
op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 

http://www.sismed.pl/igly-kaniule-motylki-i-inne/igla-typu-motylek-21g-08mmx20-21g-ziekona-bd


16 
Igła dwuostrzowa - Multiadapter systemowy (typu Luer) - rozm 0,9 / 100 szt - 

1op  
op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 

17 Kraniki trójdrożne do kaniul dożylnych  sterylne /50 szt-1op op 10 

Cena brutto 

Za 10 op.  

………… 

18 Koreczki do kaniul dożylnych jedn. użytku, sterylne /200szt-1op op 15 

Cena brutto 

Za 15 op.  

………… 

19 Plaster do mocowania kaniul / 100 szt-1op op 16 

Cena brutto 

Za 16 op.  

………… 

20 
Automatyczny nakłuwacz dla noworodków, nożykowy, gł nakłucia 1.2mm, 

szer nakłucia 1,5mm/ 200szt - 1op 
op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

21 Automatyczny nakłuwacz extra, igłowy (18G), gł nakłucia 1.8mm/ 200szt - 1op op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

22 Automatyczny nakłuwacz mini, igłowy (28G), gł nakłucia 1.6mm/ 200szt - 1op op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

23 
Automatyczny nakłuwacz normal, igłowy (21G), gł nakłucia 1.8mm/ 200szt - 

1op 
op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 

24 
Automatyczny nakłuwacz super, nożykowy, gł nakłucia 1.6mm, szer nakłucia 

1.5mm/ 200szt - 1op 
op 2 

Cena brutto 

Za 2 op.  

………… 



 

Część 23: 

 

 

 

 

1 

 Zestaw do porodu : 

 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie pakietu) 100 x 120 cm 

 1 instrument Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe 14,5 cm 

 2 ręczniki do rąk 33 x 33 cm 

 1 podkład chłonny 57 x 90 cm 

 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm 

 3 zaciski do pępowiny plastikowe 60 x 6,5 mm 

 4 rękawiczki jednorazowe jałowe M 

 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm 

 6 kompresów z włókniny  4 warstwy 30g/m2, 7,5 x 7,5 cm 

 1 gruszka gumowa 75 ml 

 1 wkładka higieniczna Samu Classic Maxi (dla położnicy) 12 x 33 cm 

 1 wkładka higieniczna Samu Classic Mini (dla noworodka) 7 x 23 cm 

szt 10 

Cena brutto 

Za 10 szt.  

………… 

2 

Zestaw do Zmiany Opatrunku 

Opakowanie zawiera: 

Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm, 30g, 4-warstwowe - 2szt. 

Tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20cm - 6szt. 

Pęsety plastikowe - 2szt. 

op 40 

Cena brutto 

Za40 op.  

………… 

3 

Zacisk jednorazowy do pępowiny jałowy  

Jałowy zacisk do pępowiny stosowany po porodzie.  

Jednorazowy, wykonany z plastiku. 

szt 100 

Cena brutto 

Za 100 szt.  

………… 



Część 24:  

 

Część 25:  

 

Pakiet 26 

l OPATRUNEK PRZEŹROCZYSTY JAŁOWY 10CM X 12CM Z WYCIĘCIEM 

Opatrunek wykonany ze 100% folii poliuretanowej, przeźroczysty. 

Centralna warstwa chłonna wiskozowa zakończona jest siatką poliestrową, 

która zapobiega przywieraniu warstwy chłonnej bezpośrednio do rany 

(zapewnia wilgotne środowisko gojenia rany). Elastyczność folii zapewnia 

doskonałe dopasowanie do powierzchni skóry, dając efekt „drugiej skóry”. 

Dzięki przeźroczystej formie można obserwować gojenie się rany. Opatrunek 

pokryty klejem akrylowym. 

szt 400 

Cena brutto 

Za 400 szt.  

 

 

………… 

1 
Wzierniki ginekologiczne typ francuski rozmiar M 

Produkt jednorazowy, pakowany sterylnie 
szt 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

………… 

2 
Wzierniki ginekologiczne typ francuski rozmiar L 

Produkt jednorazowy, pakowany sterylnie 
szt. 40 

Cena brutto 

Za 40 szt.  

………… 

1 

Szczoteczka ginekologiczna wachlarzyk   

Szczoteczka cytologiczna z końcówką typu wachlarzyk, umożliwia precyzyjne 

pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i 

strefy transformacji.  

szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt.  

………… 

2 

Szczoteczka cytologiczna z końcówką typ prosty , umożliwia precyzyjne 

pobranie wymazu z kanału szyjki macicy. W idealny sposób pozwala na 

uzyskanie właściwego materiału do badania cytologicznego.  

szt 100 

Cena brutto 

Za 100 szt.  

………… 

3 
Szkiełka mikroskopowe z matowym polem do opisu, szlifowane krawędzie 50 

szt/op 
op 5 

Cena brutto 

Za 5 op.  

………… 



 

Plaster dodatkowo wzmocniony jest włókniną w części mocującej kaniulę na 

port pionowy oraz posiada wycięcie. 

Cienka półprzepuszczalna folia poliuretanowa o wysokim współczynniku 

przepuszczalności pary wodnej, pokryty klejem akrylowym bez zawartości 

lateksu (hipoalergiczny), wyposażony w ramkę ułatwiającą aplikację, posiada 

także zaokrąglone rogi. Stanowi barierę drobnoustrojów, minimalizując 

ryzyko infekcji, 

bardzo cienki i lekki, dzięki czemu dopasowuje się do ciała i nie blokuje 

ruchów. 

 

Część 27:  

1.  Uchwyt, holder bezpieczny IMPROVE® 

Holder, uchwyt bezpieczny jednorazowego użytku, opak./40szt ( do 

pobierania krwi do badań)   

Holder posiada osłonkę zabezpieczającą igłę po pobraniu 

szt 320 

Cena brutto 

Za 320 szt.  

………… 

2.  Igły BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ do pobierania krwi 0,7 

Igła BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™  
szt 600 

Cena brutto 

Za 600 szt.  

 

………… 

 

 

 

3.  Igły BD Vacutainer® Eclipse™ Signal™ do pobierania krwi 0,8 

szt 200 

Cena brutto 

Za 200 szt. 

 

  

………… 

 

 

4.  Vacutainer Multi-SampleLuerAdaptor do pobierania krwi z venflonu 

szt 400 

Cena brutto 

Za 400 szt.  

 

………… 

 

 

 

 

 



Część 28:  

1.  Pojemniki na odpady medyczne posiadają atest PZH. 

W czerwonym kolorze. 

Zaopatrzone są w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i 

instrukcją użytkowania. 

Pojemność 0,2l, posiada zamknięcie górnego otworu 

Wymiary: wysokość 115mm x średnica górna/dolna 35/75mm (owal) 

Szt. 40 

Cena 

brutto 

Za 40 szt.  

 

 

………… 

2.  Pojemniki na odpady medyczne 1- 1,5 litra 

Szt. 20 

Cena 

brutto 

Za 20 szt.  

 

………… 

 

 

3.  Pojemniki na odpady medyczne  3 litry 

Szt. 10 

Cena 

brutto 

Za 10 szt. 

  

………… 

4.  

Worki sanitarne na odpady medyczne czerwone 35l 15 szt w opak. 

op 

50 

Cena 

brutto 

Za 50 op.  

 

 

………… 

5.  

Worki sanitarne na odpady medyczne czarne 35l 15 szt w opak. 

op 

50 

Cena 

brutto 

Za 50 op.  

 

 

………… 

6.  

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki 1l 

szt 

50 

Cena 

brutto 

Za 50 szt.  

 

 

………… 

7.  

Pojemnik na zużyte strzykawki 3-5 l 

szt 

20 

Cena 

brutto 

Za 20 szt.  

 

 

………… 

https://www.google.pl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwin5NuBpfrPAhXDzXIKHTwBDcMYABAU&sig=AOD64_37uiz9g7MzqzlhiK9SQjnh3xG2Rg&adurl=&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiBiNmBpfrPAhUKESwKHZUeBq8QpysIFA
https://www.google.pl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwin5NuBpfrPAhXDzXIKHTwBDcMYABAU&sig=AOD64_37uiz9g7MzqzlhiK9SQjnh3xG2Rg&adurl=&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiBiNmBpfrPAhUKESwKHZUeBq8QpysIFA


8.  

Wanna dezynfekcyjna z sitem 1l  

szt 

2 

Cena 

brutto 

Za 2 szt.  

………… 

 

 

Część 29: 

 

1.  Płatki kosmetyczne okrągłe 120 sztuk w opak. 

Op. 350 

Cena 

brutto 

Za 350 op.  

 

………… 

2.  

Chusteczki jednorazowe minimum 90 sztuk w opak. Op. 300 

Cena 

brutto 

Za 300 op.  

 

 

………… 

3.  

Patyczki kosmetyczne higieniczne 200 sztuk w opak Op. 300 

Cena 

brutto 

Za 300 op.  

 

 

………… 

4.  

Podkłady  włókninowe flizelinowe 60cmx80m. perforacja co 50cm  - 1 

rolka (kolor biały) 

rolka 

30 

Cena 

brutto 

Za 30 

rolek.  

 

 

………… 

 

 

Część 30: 

 

Model do ćwiczenia wlewów per rectum – 2 szt. 

 

Pośladki wykonane z elastycznego tworzywa, pozwalającego na ułożenie ich do właściwego położenia, 

wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia wlewu doodbytniczego. 

Model powinien zawierać około 1 litra płynu w zbiorniku.  

Model powinien być wyposażony w system rurek drenujących odprowadzających  nadmiar płynu do 

dużego zbiornika lub zlewu, co pozwali w sposób ciągły prowadzić ćwiczenia. 

Model powinien być wyposażony w przenośną walizkę oraz zestaw do lewatywy. 



Cena brutto za 2 sztuki………………………………………………………………………… 

 

Część 31: 

 

Pasu unieruchamiające rozmiar M – 1 zestaw 

W skład zestawu wchodzi pas unieruchamiający na: kostki, tułów. nadgarstki oraz uprząż na klatkę 

piersiową. Pasy przeznaczone do unieruchomienia pacjenta. Komplet pasów do unieruchamiania 

pacjenta powinien być wykonany ze 100% poliestru, zaprojektowany w taki sposób, aby był odporny 

na wszelkiego typu uszkodzenia. Ponadto materiał wykonania powinien być odporny na strzępienie.   

 

 

Cechy kompletu: 

 przeznaczony do unieruchomienia pacjenta 

 pasy i uprząż mają dodatkowe wzmocnienia na całej długości 

 produkty odporne i wytrzymałe na uszkodzenia 

 otwory pasów i uprzęży  zabezpieczone są metalowymi oczkami 

 metalowe elementy pasów nie ulegają korozji 

 produkty wykonane w 100% z poliestru 

 elementy łatwe w utrzymaniu czystości 

  możliwość sterylizacji w autoklawie 

 pasy zapinane są za pomocą kluczy magnetycznych 

 łatwe w obsłudze 

 gwarancja: 12 miesięcy 

 wykonanie z wysokiej jakości materiałów 

 

 

Wymiary pasów unieruchamiających na nogi: 

 

M długość - 18 - 24cm 

 

na nadgarstki: 

 

M długość - 15 - 20cm 

 

na tułów: 

 

M długość - 68 - 108cm 

 

na uda: 

uniwersalny długość 32 - 62cm 

 

 

Cena brutto za 1 zestaw ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Część 32:  

Kaftan bezpieczeństwa – 1 szt. 

Kaftan powinien być wykonany z mocnego i wytrzymałego materiału. Ubierany od przodu z 

rozpięciem z tyłu, zawiązywany troczkami na plecach. Długie rękawy (o wiele dłuższe niż ręce 

"pacjenta") zawija się wokół pacjenta i wiąże z tyłu w supeł (lub mocuje za pomocą specjalnych pasów). 

Rozmiar uniwersalny. Kolor biały. 

Cena brutto za 1 sztukę………………………………………………………………………… 

 

 

 


