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                          ZAŁĄCZNIK nr 1 -  opisy szczegółowe 
 

 

Zadanie nr 23 poz. 1 
Sterylny zestaw serwet uniwersalnych. 

Serwety składające się na obłożenie pola operacyjnego wykonane z minimum dwuwarstwowego 

chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 58 g/m2. 

Nieprzemakalność serwet min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho  oraz mokro 

min. 70 kP.  

Minimalny skład zestawu: 

- serweta - ekran anestezjologiczny min. 150x200 cm wykończona taśmą samoprzylepną w 

środkowej części serwety - 1 szt. 

- serwety boczne ok. 75x100 cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 

szt. 

- serweta dolna ok. 180 x175 cm wykończona taśmą - 1 szt 

- pokrowiec na stolik Mayo - 1 szt 

- taśma lepna min 10 x50 cm - 1 szt 

- ściereczki chłonne - 2 szt 

- dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację - 1 szt  

- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, 

o gramaturze min 35 g/m2 - 1 szt 

- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, 

o gramaturze min. 35 g/m2 ze wstawkami - 2 szt 

- serweta na stolik instrumentariuszki min. 150x200 cm - 1 szt 

 

Zadanie nr 23 poz. 2 
Sterylne obłożenie do operacji stawu biodrowego wykonane z chłonnego i mocnego, minimum 

dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60 g/m2.  

Nieprzemakalność serwet min. 100 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz mokro 

min. 70 kP.  

Minimalny skład zestawu: 

- serweta o wymiarach min. 200x290 cm z wycięciem w kształcie litery U ok. 9x100 cm, 

otoczonym taśmą samoprzylepną - 1 szt 

- serweta o wymiarach min 150x240 cm służąca jako ekran anestezjologiczny - 1 szt 

- osłona na stolik Mayo - 1 szt 

- kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację - 1 szt 

- pokrowiec na kończynę wykonany z nieprzemakalnego laminatu o wym. około 37x105 cm -  

  1 szt 

- taśmy lepne min. 10x50 cm - 3 szt 

- ściereczki chłonne - 2 szt 

- pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny trójwarstwowej typu SMS, 

   o gramaturze min. 35 g/m2 z wstawkami - 4 szt 

- serweta na stolik instrumentariuszki około 150x200 cm - 1 szt. 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 27 poz. 1 
 

Sterylny zestaw  do chirurgii z de centralnym otworem.  
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Skład zestawu: 

- 1 x serweta na stolik narzędziowy około 140 x 190 cm ze wzmocnieniem  zespolonym z folią 

PE na całej powierzchni (owinięcie zestawu) 

- 1x  taśma przylepna około 8x40cm 

- 1x ręcznik chłonny około 20x30cm 

- 1x  serweta około 221x240cm z de centralnym otworem przylepnym fi 12cm. Serweta 

wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, 

polipropylen)  na całej powierzchni, pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien  celulozy i 

wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, 

wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie 

wzdłużne na mokro i sucho min.110 N .  

Zestaw  spełnia wymagania  dla  procedur wysokiego ryzyka wg normy  EN 13795, pakowany 

sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety 

samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę 

ważności oraz nazwę producenta. 

 

Zadanie nr 27 poz. 2 
 

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m2, 

repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i 

etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha.  

Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój 

prosty.  

Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm.  

Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej z dwoma 

ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety, na wewnętrznej 

stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Parametry fartucha (obszar krytyczny i 

niekrytyczny): 

penetracja wody min. 46 cm H2O.  

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiary M, L, XL, XXL. 

 

Zadanie nr 40 poz. 1 
Sterylny zestaw do artroskopii o składzie: 

1 x serweta na stolik narzędziowy około 150x200 cm (owinięcie zestawu),1x serweta na stolik 

Mayo około 75x141 cm,1x serweta około 135x196 cm, 1x stokineta około 23x91 cm, 2-

warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa,2x taśma przylepna około 10x50 cm,2x ręcznik chłonny 

około 34x36 cm 1x serweta do artroskopii około 221/290x310 cm z obłożeniem ramion stołu, z 

podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem fi 6 cm, ze wzmocnieniem 

chłonnym min. 74x90 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do 

ssaka z zatyczką z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi 

uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu 

serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory 

przewodów typu rzep, z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.  

Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze około 43 

g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min. 115 g/m2, dobrze 

układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paro-przepuszczalna.  

Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z 

portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 

zawierające: numer katalogowy, numer LOT, datę ważności i nazwę producenta. 

 

Zadanie nr 41 poz. 1 
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Zestaw do transfuzji pooperacyjnej:- dwa dreny spiralne z trokarami,- mieszek o pojemności 125 

ml z zastawką anty-zwrotną,- worek na krew o pojemności 700 ml z filtrem 200 mikronów i 

zastawką anty-zwrotną, dokładna podziałka, zakładka na dren spustowy, 

- linia krwi z systemem filtracji 40 mikronów, 

- zapasowy worek do drenażu z zastawką anty-zwrotną  i kranikiem T do podtrzymania drenażu 

niskociśnieniowego, 

- sterylny, jednorazowego użytku. 

 

Zadanie nr 42 poz. 1 
Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze około 41 g/m2, 

repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na 

przodzie,  o gramaturze w miejscu wzmocnień około 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane 

metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony 

mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik 

odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H2O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 

cm H2O w obszarze krytycznym, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, 

posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymagań.  

Rozmiary L, XL, XXL 

 

 

Zadanie nr 49 poz. 1 
Sterylny zestaw z wycięciem „U” o składzie: 

- serweta na stolik instrumentariuszki około 150 x 190 cm 

- serweta na stolik MAYO około 78 x 145 cm 

- ręcznik do rąk  szt. 4 

- taśma przylepna około 9 x 50 cm 

- serweta przylepna około 75 x 90 cm szt. 2 

- serweta przylepna z wycięciem U około 230 x 260 cm, rozmiar wycięcia około 20 x100 cm 

- serweta przylepna około 150 x 240 cm 

 

Zadanie nr 51 poz. 1 
Sterylny zestaw do laparoskopii ze wzmocnieniem.  

Skład zestawu: 

- 1 x serweta  na stolik narzędziowy minimum152x193 cm (owinięcie zestawu), 

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,  

- 1 x serweta do laparoskopii o wym. około 196/254x292 cm z obłożeniem ramion stołu, z 

przylepnym otworem brzusznym około 30x33 cm, ze wzmocnieniem chłonnym około 53x56 cm 

wokół otworu, ze zintegrowanymi nogawicami, 8 organizatorów przewodów typu rzep z 

podwójną blokadą przypadkowego otwarcia.  

Serweta  wykonana z  wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS  o gramaturze 

43g/m2 ze  wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2. 

Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na 

rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa. Absorpcja w obszarze 

wzmocnień min. 400%. Serweta  w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna.  

Zestaw zgodny z normą EN 13795 1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z 

portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej 

zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
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Zadanie nr 53 poz. 1 
Proteza głosowa wykonana z silikonu medycznego, niskooporowa, wszczepialna pierwotnie 

podczas laryngektomii lub wtórnie w dowolnym czasie po laryngektomii, posiadająca pierścień z 

tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich, z możliwością zakładania tej samej 

protezy do przetoki tchawiczo- przełykowej zarówno przez tracheostomę jak i od strony 

przełyku. 

Protezy głosowe dostarczane w sterylnych opakowaniach w rozmiarach: 4 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 

mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm.  

Możliwość zamówienia protez w rozmiarze 8mm, 10mm, 12,5mm z zestawem narzędzi 

jednorazowych do wszczepienia protez.  

Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym ( trzecim) kołnierzem uszczelniającym 

od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. 

 


