
 
Zał. nr 3  Opis przedmiotu zamówienia 

 
pakiet 1 

l.p 
  j.m ilość 

1 
Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład: 
-Serwety o rozmiarze 200x180 z przylepcem -1szt 
-Serwety o rozmiarze 90 x 75 z przylepcem na szerszym boku  -2szt 
-Serwety o rozmiarze 180x180 z przylepcem -1szt 
Serwety wykonane  z laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o minimalnej gramaturze 43g/m2 o 
wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, o minimalnej chłonności 617%, 
zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, zgodność z normą PE EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, 
powierzchni krytycznych i mniej krytycznych 
-serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i 
teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca 
--serwety na stół instrumentalny 190 x 150-1szt. wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi 
chirurgicznych i warstwy chłonnej.  
-etykiety typu TAG  składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, indeks wyrobu 
oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta op. 1300 

2 Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład:-Serwety o rozmiarze 240x150  z przylepcem-1szt-Serwety o rozmiarze 90 x 75 z 
przylepcem na szerszym boku -2szt-Serwety o rozmiarze 180x170 z przylepcem-1sztSerwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 
56gr/m2, o chłonności minimalnej 570%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na 
całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre 
właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z 
wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego-serwety na stolik Mayo 
składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie pokrowca 
ułatwiają zakładanie pokrowca- serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed 
przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.                    -serwetek do rak o wymiarze 40cm x 20cm-2szt-taśmy medycznej 
50cm x 9cm-etykiety typu TAG  składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, 
indeks wyrobu oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta op. 100 

 

 

 

 

 

 



 
Pakiet 2 

lp. 

  j.m ilość 

1 Zestaw serwet do laparoskopii 
1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z 
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o 
gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. 
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny  o gramaturze 45 g/m2 
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2 
1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm 
1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. 
Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. 
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w 
obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, 
składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o 
gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

op. 100 

2 Zestaw serwet do operacji brzuszno- kroczowych1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem 
samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm 
zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m24 x ręcznik chłonny o wymiarach 
30 cm x 30 cm wykonany z włókniny  o gramaturze 45 g/m21 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny  o gramaturze 
68 g/m21 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, 
kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.1 x wzmocniona osłona 
(serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o 
wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z 
zaznaczonym kierunkiem rozwijania.1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, 
wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie 
chłonnej - 63 g/m2. 

op. 10 

3 Zestaw serwet do operacji ginekologicznych w pozycji litotomijnej1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z 
otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 
g/m2,  w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2,,  zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 
wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego 
laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m24 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny  o gramaturze 45 g/m21 x 
taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny  o gramaturze 68 g/m21 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o 
wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, 
łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem 
rozwijania.1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy 
nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. 

op. 150 



4 Koc ogrzewający jednorazowego użytku o wymiarach 210x110 cm; warstwa zewnętrzna- włóknina o gramaturze 22g/m2,warstwa wewnętrzna-
poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne 
z normą EN 13795:2011;pakowane jednostkowo a 1 szt., opakowanie zbiorcze a'25 szt. 

op. 300 

5 Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej  z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny typu SMS o 
gramaturze min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemaklane wstawki z przodu fartucha na całej długości i na rękawach wykonane z min. 2 warstwowego 
laminatu o gramaturze min. 50g/m o wymiarach minimalnych : długość (wysokość) 145 cm, szerokość 90 cm. Rękaw zakończony elastycznym, 
poliestrowym mankietem o długości min. 7,5 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób złożenia oraz system troków umożliwiający 
aspetyczną aplikację, troki zewnętrznę mocowane i wzmacaniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. W okolicy karku zapięcie typu 
rzep.  Poszerzona konstrukcja fartucha : długość (wysokość) min. 154 cm, obwód dolny min. 210 cm. Bezpośrednio na fartuchu umieszczona w postaci 
nadruku informacja o rozmiarze oraz wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci 
kolorowych lamówek w części szyjnej :  kolor czarny - XXL. Fartuch wewnętrznie pakowany w serwetę z dwoma ręcznikami. Opakowanie zewnętrzne 
foliowo-papierowe, zawierające na etykiecie min. 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. Dostępne rozmiary : XXL 

szt. 50 

6 Osłona na sondę USG, sterylna, rozmiar 13 x 244  z gumka i zelem. 

szt. 100 

 

 

 

 

 
Pakiet 3 

lp. 
  j.m ilość 

1 Jednorazowy podkład włókninowy.                                                                                                                                                                                                                           
Jednorazowy podkład włókninowy o rozmiarze 220 x 90 cm, do zabezpieczania stołów operacyjnych, prześcieradeł i materacy, wykonany z laminatu 
dwuwarstwowego. Warstwa paroprzepuszczalnej folii, zabezpieczająca przed przesiąkaniem płynów, a jednocześnie zabezpiecza ciało pacjenta przed 
odparzeniami. Warstwa włókniny ułatwiająca przesuwanie pacjenta po powierzchni podkładu, pakowany po 100szt. 

op. 90 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Pakiet 4 

l.p 
  j.m ilość 

1 Zestaw do operacji biodra. Skład: 
Jałowy zestaw do operacji biodra. W skład zestawu wchodzi: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm , w której niewłókninowa część  
wykonana jest z dwukolorowej folii umożliwiającej rozpoznanie strony sterylnej, 4 ręczniki 30cm x 40cm,  1  x wzmocniona osłona na stolik Mayo o 
wymiarach 80cm x 145cm warstwa chłonna wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (polipropylen + polietylen) o wymiarach 75 x 85 , 1  
osłona ortopedyczna na kończynę w rozmiarze 33cm x 110cm z materiału 2-warstwowego o min. gramaturze 57,5 g/m2  wewnątrz osłony włóknina 
polipropylenowa na zewnątrz folia polietylenowa, 1 serweta samoprzylepna w rozmiarze 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery "U" (10cm x 
100cm)posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie)  z 
dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. 1 serweta (ekran anestezjologiczny) o rozmiarze 225cm x 270cm z wycięciem 
w kształcie litery "U"  o rozmiarze 45cm x 65cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku, posiadająca wzmocnienie w obszarze krytycznym, 
gramatura obszaru wzmocnionego 112,5g/m2 (materiał podstawowy plus wzmocnienie)  z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania 
przewodów i drenów, oraz z osłoną podpórek kończyn górnych z mocowaniem samoprzylepnym.  1 serweta samoprzylepna o rozmiarze 75cm x 90cm i 
1 serweta nieprzylepna (podkład pod biodro) o rozmiarze 150cm x 180cm Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina 
polipropylenowa i folia polietylenowa)  o min. gramaturze 57,5 g/m2.  2 taśmy  samoprzylepne  (folia PE) o rozmiarze 10cm x 50cm, 1 taśma 
samoprzylepna włókninowa o rozmiarze 9cm x 50cm. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie.  Na opakowaniu 
dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty 
w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w 
postaci piktogramów. 

op. 250 

2 Sterylny zestaw do operacji kolana  Skład:Sterylny zestaw do operacji kolana w następującym składzie:a) 2  x ręczniki 30x40 cm, wykonane z 
chłonnej, wzmacnianej włókniny celulozowej o gramaturze 60g/m2b) 1  x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm warstwa chłonna 
wykonana z chłonnej włókniny polipropylenowej o wymiarach 75 x 85 cm (+/- 5 cm))c) 1 taśma samoprzylepna  10 cm x 50 cm, nieprzemakalna, 
wykonana z foli PE  d) 1 x osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowegoe) 1 x serweta 
operacyjna (pod pacjenta) o wymiarach  150 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego (gramatura 57,5 g\m2)f) 1 serweta operacyjna o 
wymiarach 320 cm x 225 cm z samouszczelniającym otworem  o średnicy 7 cm, chłonna na całej powierzchni, wyposażona w dodatkową warstwę 
chłonną w strefie krytycznej, oraz  zintegrowane organizery do przewodów i drenów. Gramatura strefy wzmocnionej (krytycznej 112,5g\m2)g) 1 x 
serweta na stolik instrumentariuszki  150 x 190 cm (owinięcie zestawu),  min. rozmiary warstwy chłonnej  70  x 190 cm.Materiał obłożenia spełniający 
wymagania normy PN EN 13795 1-3 wymagania wysokie, odporny na penetrację płynów i mikroorganizmów,  wytrzymały na wypychanie na mokro >  
260 kPa, szybkość absorbcji 46% (badane według ISO 9073-11),  klej z możliwością repozycji. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku 
rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej. Taśma samoprzylepna na serwetach o szerokości min. 5 cm 
wyposażona w marginesy ułatwiające oklejanie papieru zabezpieczającego.Opakowanie jednostkowe powinno posiadać wyraźnie zaznaczony kierunek 
otwierania, oraz dwie samoprzylepne etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa 
producenta,  LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności 

op. 120 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Pakiet 5   

l.p 
  j.m ilość 

1 Sterylny zestaw do operacji barku. Skład: 
- serwety o rozmiarze 240cm x 200cm z wycięciem U o wymiarach 60cm x 7cm i przylepcem 
- serwety o rozmiarze 240cm x 150cm z przylepcem 
- pokrowca na kończynę górną pacjenta o wymiarach 75cm x 37cm 
- serwety pod kończynę górną pacjenta o wymiarach 180cm x 150cm 
Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56gr/m2, o chłonności minimalnej 570%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, 
antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami 
biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej wykazuje dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego 
wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania 
cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego 
- taśmy medycznej o wymiarach 50 cm x 9cm  -2szt. 
-serwety na stolik Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i 
teleskopowe złożenie pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca 
- serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi 
chirurgicznych i warstwy chłonnej.    
-serwetek do rąk o wymiarach 40cm x 20cm-4szt-wykonane z włókniny kompresowej 
 

op. 25 

2 Sterylny zestaw do operacji dłoni/ stopy.  
Skład:                         
 -Serwety o rozmiarze 300cmx240 z elementem elastycznym i otworem o średnicy 4cm i przylepcem-1sztSerwety wykonane z laminatu 
trójwarstwowego  o gramaturze 73gr/m2, o chłonności 824%, o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, antyelektrostatycznego, stanowiącego całkowita 
barierę dla cieczy na całej powierzchni serwety, zapewniający wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi, a dzięki delikatnej warstwie ochronnej 
wykazującej dobre właściwości absorpcyjne, zgodność z normą PE EN 13795, surowiec z którego wykonane jest obłożenie pola operacyjnego musi być 
zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazywać działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego-serwety na stolik 
Mayo składanej do środka 145 x 80-1szt, wykonanej z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, oznakowanie i teleskopowe złożenie 
pokrowca ułatwiające zakładanie pokrowca- serwety na stół instrumentalny o rozmiarze 190 x 150-1szt, wykonanej z folii polietylenowej, 
zabezpieczającej przed przesiąkaniem płynów z narzędzi chirurgicznych i warstwy chłonnej.     -serwetek do rąk o wymiarach 20cm x 40cm-4szt-
wykonane z włókniny kompresowej -etykiety typu TAG  składające się z części nieusuwalnej na której znajdują się :nazwa wyrobu, skład zestawu, 
informacja dodatkowa, indeks wyrobu oraz dwóch naklejek na których znajduje się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta op. 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pakiet 6 

l.p 
  j.m ilość 

1 Zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: 
a) Sterylna serweta do zabiegu cesarskiego cięcia o wymiarach 180 x 300cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego,  
wyposażona w  otwór o wymiarach 20 x 30 x 20cm wypełniony folią chirurgiczną, otwór otoczony workiem z usztywnionym brzegiem przechwytującym 
płyny. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. 
b) serweta -owinięcie noworodka, wykonane z materiału bawełnopodobnego 80 x 90cm - 1 szt.                                                                                                                       
c) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145cm - 1 szt. 
d) dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm - 1 szt. 
e) ściereczki chłonne celulozowe, 30x40cm- 4 szt. 
Całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która może służyć jako przykrycie stolika.                                                                                                                                                             
Obłożenie  chirurgiczne  zestawu  oraz serwety  powinny być wykonane  z  laminatu min. dwuwarstwowego 
(włóknina  hydrofilowa  PP  typu  spunbond  /  folia  polietylenowa)  o  gramaturze  63  g/m2 i  spełniać 
wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010. 
Odporność na przenikanie cieczy    min  160 cm H2O. 
Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 150/180 kPa 
Absorpcja włokniny - min 650 % 
Współczynnik układalności  min 75% op. 200 

 



 

 

  
 
 
 

 

Pakiet 7 

l.p 

  j.m ilość 

1 Fartuchy  z wstawkami.                                                                                                                                                                                                                                          
Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią 
operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, widoczna metka producenta fartucha mankietem, dł 
min 6 cm  troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z 
przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do 
procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. 
Fartuch powinien być z dodatkowymi  dwoma ściereczkami  celulozy pikowanej do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier,  
jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem,   niebieski, rozmiar XL.  Włóknina 3-warstwowa typu SMS 
o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; 
Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa 

szt. 500 

2 Fartuchy  bez  wstawek.                                                                                                                                                                                                                                                         
Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem,  
dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby  umozliwić sterylne założenie  sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą 
zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha,  rozmiar fartuch powinien być z 
dodatkowymi  dwoma ściereczkami  z celulozy pikowanej do wytarcia rąk o rozmiarze  max  18x25 cm,oraz zawinięciem w papier  krepowy biały,  jako 
zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie 
krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do 
procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokichWytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa- Wytrzymałość na wypychanie – 
na sucho : dla obu stref > 115 kPa- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL 

szt. 10000 

 

 

 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pakiet 8 

l.p 
  j.m ilość 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 
g/m2.                    Rozmiar 50 x 60cm.  szt. 2000 

2 

 
Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.                                           
Rozmiar 90 x 150cm.  szt. 5000 

3 

  
Jałowa  serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 40,2 g/m2. Rozmiar 
45 x 75cm. W centralnej części serwety owalny otwór o średnicy 6cm.  szt. 500 

4 
Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 
g/m2.             Rozmiar 75 x 50cm  szt. 700 

5 

 
Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 
g/m2.               Rozmiar 90 x 75cm.  szt. 3000 

6 

 
Jałowa samoprzylepna serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 
g/m2.              Rozmiar 50 x 60cm. W centralnej części serwety otwór o wymiarach 6 x 8cm.  szt. 700 

7 

 
Jałowa serweta chirurgiczna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2.                                            
Rozmiar  150cm x 240cm.  szt. 200 

8 

 
Jałowa serweta na stolik Mayo w rozmiarze 80cm x 145cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o 
gramaturze 57,5 g\m2  szt. 500 

9 
 
Kieszeń na narzędzia chirurgiczne dwukomorowa z taśmą lepną (klej repozycjonowany) o wymiarach 40cm x 38cm.  szt. 50 

10 Samoprzylepna taśma medyczna , jałowa, o wymiarach 50cm x 9cm wykonana z włókniny. szt. 100 

11 
Osłona na kończynę . 
Osłona ortopedyczna na kończynę dolną wykonana z laminatu z dwoma paskami samoprzylepnymi w rozmiarze 33cm x 110cm. (6,70) szt. 50 

 



 

 

 Pakiet 9 

  Zestaw do operacji                                                                                                                                                                                                                      j.m ilość 

1 

Zestaw do operacji biodra, skład                                                                                                                                                                                                                          
1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej 
hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie 
przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2.4 szt. ręczniki 20 cm x 30cm2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany 
z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i 
zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w 
okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 
fartucha w centymetrach oznaczających jego długość  150 cm  (+/- 5 cm)1 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w 
sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.  Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. 
Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm2 szt.taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm1 szt. osłona 
na kończynę rozmiar średni 32 cm x 120 cm wyknana z  folii elastomerowej i dzianiny2 szt. skalpel nr 231 szt. strzykawka 100 ml z końcówką do 
cewnika1 szt. opaska elastyczna 15cm x 5 m20 szt.  kompresy gazowe z nitką RTG 17-nitkowe 12-warstwowe 10 cm x 10 cm10 szt. serweta z gazy 20-
nitkowej 4-warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w  RTG,kolor biały, z tasiemką1 szt.serweta samoprzylepna 
150 cm x 240 cm 2-warstwowa PP/PE1 szt. samoprzylepna serweta 150 cm x 250 cm  2-warstwowa PP/PE wzmocniona w polu krytycznym                                                     
1 szt. serweta samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U", rozmiar wycięcia 10 cm x 100 cm ,2-warstwowa PP/PE wzmocniona w polu 
krytycznym                                                                                                                                                                                                                 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 
g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 ,spływ cieczy 
46%, absorpcja cieczy 405 ml/m2Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych 
pokryta klejem repozycjonowanym   ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, 
wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik 
instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku.   Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające 
nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu  z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania                                 

szt. 150 

2 

Zestaw do operacji kolana, skład                                                                                                                                                                                                                          
1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej 
hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie 
przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2.2 szt. ręczniki 20 cm x 30cm2 szt. fartuch chirurgiczny wykonany 
z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i 
zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w 
okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 
ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar 
fartucha w centymetrach oznaczających jego długość  150 cm  (+/- 5 cm)1 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w 
sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej.  Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. 
Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm2 szt.taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm1 szt. osłona 
na kończynę rozmiar średni 24 cm x 80 cm wykonana z folii elastomerowej i dzianiny2 szt. skalpel nr 231 szt. zestaw do odsysania 300 cmm dren1 szt. 
opaska podgipsowa 15cm x 3 m20 szt.  kompresy gazowe z nitką RTG 17-nitkowe 12-warstwowe 10 cm x 10 cm10 szt. serweta z gazy 20-nitkowej 4-
warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w  RTG,kolor biały, z tasiemką1 szt. opaska elastyczna 15 cm x 5 m1 
szt. samoprzylepna serweta 150 cm x 240 cm  2-warstwowa PP/PE                                                   
1 szt. serweta 225 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 7 cm ,2-warstwowa PP/PE wzmocniona w polu krytycznym                                                                                 
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 
g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 ,spływ cieczy 
46%, absorpcja cieczy 405 ml/m2Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych 

szt. 90 



pokryta klejem repozycjonowanym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości 5 cm, 
wyposażona w marginesy o szerokości 2 cm ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik 
instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku.Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające 
nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu  z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania                                                   

3 

Zestaw do cesarskiego cięcia, skład                                                                                                                                                                                                                       
1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm ( owinięcie zestawu) wykonana z lamiantu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej 
hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zieloneo/białej) folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie 
przy użyciu techniki współwytłaczania.Gramatura materiału w polu krytycznym 76 g/m2. 
6 szt. ręczniki 20 cm x 30cm 
3 szt. fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób 
zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki 
zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu,  Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.  Posiada oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, 
pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość  130 cm  (+/- 5 cm) 
1 szt.serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii 
polietylenowej.  Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2. Wielkość 
wzmocnienia 75 cm x 90 cm 
1 szt.taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 
2 szt. skalpel nr 23 
1 szt. zestaw do odsysania dren 300 cm 
20 szt.  kompresy włókninowe 30g  4-warstwowe z RTG 10 cm x 10 cm 
5 szt. serweta z gazy 20-nitkowej 4-warstwowa 40 cm x 40 cm ( po wstepnym praniu ) z elementem kontrastującym w  RTG,kolor biały, z tasiemką 
1 szt.serweta 90 cm x 90 cm do owinięcia noworodka z włókniny bawełnopodobnej oddychającej                                                   
1 szt. serweta o wymiarach 230/200x312 cm  zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego 
(włóknina hydrofilowa polipropylenowa/folia  polietylenowa o gramaturze 48g/m2 na całej powierzchni serwety poza ekranem anestezjologicznym , który 
wykonany jest z folii polietylenowej o gramaturze 19 g/m2. W części centralnej serwety otwór w kształcie prostokąta o wymiarach 27 cm x 33 cm , 
wypełniony folią chirurgiczną Wokół otworu worek do przechowywania płynów w kształcie prostokąta o wymiarach 80 cm x 84 cm wyposażony w 
sztywniki i zawór drenażowy. Materiał spełnia wymagania EN13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania standardowe, powierzchnia krytyczna 
wyrobu, odporność na przenikanie cieczy  120 cm H2O w strefie krytycznej wyrobu, wytrzymałość na wypychanie na sucho 380 kPa -1 szt. 
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku.   Zestaw 
posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie jednostkowe zestawu  z 
wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania                                                    

szt. 350 

4 

Zestaw do artroskopii. Skład:Sterylny zestaw do artroskopii kolana zawierający: 1 serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm, 1 osłonę ortopedyczną na 
kończynę 24cm x 80cm, 2 paski samoprzylepne 9cm x 50cm, 1 serwetę główną do artroskopii kolana 200cm x 300cm z elastycznym, pozbawionym 
lateksu, samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm oraz 1 serwetę 80cm x 100cm na stolik instrumentalny. Obłożenie pacjenta wykonane  z 
laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa)) o gramaturze 57,5 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na 
mokro min 270 kPa, odporność na przenikanie cieczy 125 cm H2O. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę 
ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Wewnątrz piktogramy określające kierunek rozkładania serwet. Wyrób 
spełnia wymagania normy EN 13795 1-3Do zestawu pakowana osobno jałowa serweta na stolik instrumentalny wykonana z dwuwarstwowego laminatu 
o minimalnej gramaturze 57,5g\m2 w rozmiarze 120cm x 140cm  

op. 100 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Pakiet 10 

  Zestaw dla noworodka j.m ilość 

1 Skład zestawu:                                                                                                                                                                                                                                             
- serweta kompresowa ( wykonana z włókniny kompresowej ) Rozmiar 80cmx60cm   - 1 szt.                                                                                                                       
- podkład chłonny z pulpy celulozowej, warstwa spodnia antypoślizgowa  chłonność [g] nie mniejsza niż 950 ( wg normy ISO 11948-1 )Rozmiar 
60cmx60cm - 1 szt.                                                                                                                                                               - czapeczka dla noworodka, 
Rozmiar 12 cm x 10 cm - 1 szt.                                                                                                                                                                                                                         
- kocyk flanelowy Rozmiar 160 cm x 75 cm - 1 szt.opakowanie torebka foliowo – papierowa, oznaczony kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 
868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształci litery V , opakowanie zestawów zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu 
(zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji 
zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.                                                 op. 500 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Pakiet 11 

  Zestaw do znieczuleń podpajeczynówkowych 
j.m ilość 

1 Skład zestawu:                                                                                                                                                                                                                                            
-  kompres gazowy 17n 12w 7,5cm x7,5cm  o wadze min. 1,65 g  x 3 szt. w jednym pakiecie  - 1 op.                                                                                                                        
- Strzykawka j.u. 2-częściowa, 2 ml , tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorachz przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer 
centryczna, opakowanietypu blister-pack, możliwość wypełnienia do 3 ml - 1 szt.                                                                                                                       
- Strzykawka j.u. 2-częściowa, 5 ml, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorachz przedłużoną skalą o minimum 20%; końcówka Luer centryczna, 
opakowanietypu blister-pack, możliwość wypełnienia do 6 ml - 1 szt.                                                                                                                                                                                                           
- Igła iednorazowego użytku,  0,5 mm x 25 mm,  jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typublister napisy w j.polskim na pojedynczych 
opakowaniach, w kolorze konektoraodpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiazujacymi normami ISONadrukowana data ważnosci i numer serii, 
typ luer-lock, nasadka i osłona igływykonana z polipropylenu..Igła ze szlifem długościętym LB/BL.   - 1 szt.                                                                                                                   
-Igła iednorazowego użytku,  1,1 mm x 40 mm,  jałowa pojedynczo pakowana, opakowanie typublister napisy w j.polskim na pojedynczych 
opakowaniach, w kolorze konektoraodpowiadające rozmiarowi igły zgodnie z obowiazujacymi normami ISONadrukowana data ważnosci i numer serii, 
typ luer-lock, nasadka i osłona igływykonana z polipropylenu..Igła ze szlifem długościętym LB/BL   - 1 szt.                                                                                                                                                                                  
- serweta 50 cm x 60 cm z przylepcem wykonana z dwuwarstwowego laminatu, gramatura min 56g/m2 odporność na przenikanie cieczy min 850 cm 
H2O - 1 szt.                                                                                                                                                                                                 - Sterylny plaster z 
opatrunkiem umieszczonym  centralnie , włókninowy, o zaokrąglonych rogach, rozmiar 10cm  x 6 cm                                                                                                                                                       
opakowanie torebka foliowo – papierowa, oznaczony kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5), wycięcie na kciuk i zgrzew w kształci litery V 
, opakowanie zestawów zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN-EN 15223-1:2012), która posiada 
dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks 
identyfikacyjny, data ważności sterylności.  op 100 

 

 

 

 

 


