
Zał.nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE  A
Pakiet 1

1 1

Rękawiczka diagnostyczna winylowa 
bezpudrowa,pokryta na stronie wewnętrznej 
poliuretanem,  grubość na palcu na pojedynczej ściance 
0,07 do  0,10 mm, poziom AQL - 1,5,klasyfikowane i 
oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek 
ochrony indywidualnej Kategorii III. Opakowanie 100 szt.

Rozmiar ilość op.
S 200
M 500
L 300

2 2

Rękawiczka diagnostyczna nitrylowa bezpudrowa, 
grubość na palcu na pojedynczej ściance 0,08-0,12 mm, 
na dłoni 0,06-0,08mm, poziom AQL - 1,0, długość min. 
240 mm, przebadane na przenikalność wirusów zgodnie 
z ASTM F 1671, przebadane na przenikalność 
cytostatyków  zgodnie z normą EN 374-3,  klasyfikowane 
i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek 
ochrony indywidualnej Kategorii III.Przebadane na 
przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374. 
Powierzchnia zewnętrzna na końcach palców 
teksturowana. Opakowanie 200 szt.

Rozmiar ilość op.
S 800
M 2830
L 1000
XL 520

Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie , na czs 
trwania umowy 100 sztuk dozowników/uchwytów 
naściennych do oferowanych rękawic.



RĘKAWICE diagnostyczne  B
Pakiet 2

4 1

Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, 
powierzchnia zewnętrzna teksturowana , powierzchnia 
wewnętrzna chlorowana, kolor ciemnoniebieski, grubość 
na palcu min. 0,36 mm, długość min. 300 mm, pozim 
AQL -1,5, zawartość protein poniŜej 20ug/g,  
klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy 
I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III.Rękawice 
mają spełniać normę EN-374-1. ( dołączyć raport 
niezaleŜny ). Opakowanie 50 szt.

Rozmiar ilość op.
M 100
L 100

RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Pakiet 3

1 1

Rękawiczka chirurgiczna lateksowa bezpudrowa z 
prostym mankietem, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana.Chlorowana obustronnie.Długość 
min. 285 mm, grubość na palcu 0,22 mm, dłoń 0,205 
mm, mankiet 0,24 mm, poziom AQL 1,0, zawartość 
protein poniŜej 30 µg/g. Opakowania po 40 par rękawic.

Rozmiar ilość par
6 320

6,5 1600
7 4000

7,5 4500
8 6000

8,5 800
9 200

2 2

Rękawiczka chirurgiczna ortopedyczna, lateksowa 
bezpudrowa z rolowanym mankietem z opaską 
samoprzylepną , kolor brązowy, powierzchnia 
zewnętrzna teksturowana,  silikonowana, wewnetrzna 
pokrywana poliuretanem, chlorowana i 
silikonowana.Długość min. 295 mm, grubość na palcu 
0,33 mm, dłoń 0,3 mm, mankiet 0,26 mm, poziom AQL 
1,0, zawartość protein poniŜej 30 µg/g. Opakowania po 
50 par rękawic.

Rozmiar ilość par
6 200

6,5 280
7 800

7,5 800
8 1000

8,5 120



3 3

Rękawiczka chirurgiczna do mikrochirurgi, lateksowa 
bezpudrowa z rolowanym mankietem z opaską 
samoprzylepną, kolor brązowy, powierzchnia zewnętrzna 
mikroteksturowana,  silikonowana, wewnetrzna 
pokrywana poliuretanem, chlorowana i 
silikonowana.Długość min. 295 mm, grubosć na palcu 
0,18 mm, dłoń 0,15 mm, mankiet 0,12 mm, pozim AQL 
1,0, zawatrość protein poniŜej 30 µg/g.Opakowania po 
50 par rękawic.

Rozmiar ilość par
7,5 700

4

Rękawiczka chirurgiczna neoprenowa bezpudrowa z 
rolowanym mankietem z opaską samoprzylepną, kolor 
kremowy, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, 
chlorowana i silikonowana, wewnętrzna pokrywana 
poliuretanem i silikonowana. Długość min. 300 mm, 
grubość na palcu 0,16 mm, dłoń 0,15 mm, mankiet 0,15 
mm, poziom AQL-1,0. Opakowania po 50 par rękawic.

Rozmiar ilość par

7 300

7,5 300

RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Pakiet 4

1 1

Rękawice chirurgiczne bezpudrowe z mankietem– 
pokrywane polimerem, jałowe
Surowiec: lateks – kauczuk naturalny
Kolor: biały do jasnoŜółtego
Sposób pakowania:1  pudełko zawiera 50 par rękawic; 
Rodzaj powierzchni: teksturowana
Kształt : osobno na prawą i lewą dłoń
AQL: 1,0
Zawartość protein: maksimum 50 µg/g
Opakowania po 50 par rękawic.

Rozmiar ilość par
6,5 300

7 800
7,5 1200

8 2200
8,5 2000



ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA P ĘCHERZA 
MOCZOWEGO

Pakiet 5
Nazwa ilość
 Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: 
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 12
6.Tupfery kule 17nitek, 20cmx20cm - 5szt,
7.Mieseczka 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  Ŝelem  poślizgowym o 
pojemności od 8 ml do 15 ml,  który zawiera  2% środka 
znieczulającego - Lidokaina i  0,05% środka 
antyseptycznego  - chlorhexidine, przeznaczony do 
podawania docewkowego dla osoby dorosłej.

Wszystkie komponenty zestawu mają być 
jednorazowego uŜytku, jałowe.
poz. 1-8 opakowanie typu twardy blister, 1 komora, 
słuŜace jako pojemnik
poz. 9-10 elementy poza twardym blistrem, zapakowane 
osobno
poz. 1-10 zapakowane we wspólny worek. 

Jedna etykieta z numerem katalogowym, datą waŜności, 
serią z moŜliwością wklejania do dokumentacji. 


