
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych 

z hydrożelem zwierającym 2% glukonian chlorheksydyny. 

Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze 

wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem 

obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3 cm x 4 cm, 

przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca 

aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, 

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających 

alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej 

powierzchni przylepnej. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm z okienkiem 

5,5 cm x 6,3 cm 

200 szt.

2

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do 

mocowania kaniul obwodowych, wzmocnienie włókniną w 

części obejmujacej kaniulę, x 1 ramka z trzech stron ułatwiająca 

aplikację, x 2 jedną ręką proste wycięcie na port pionowy, 

zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski 

mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 

zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na 

całej powierzchni przylepnej. Przeźroczyste okno 4,3 x 3-4 cm. 

Wyrób medyczny klasy IIA; opakowanie folia-folia. Rozmiar od 7 

do 7,5 cm x od 8 do 8,5 cm

41100 szt.

3

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do 

mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie 

włókniną w części obejmujacej kaniulę, ramka ułatwiająca 

aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 

włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków 

dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy 

równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej; 

opakowanie folia-folia. Rozmiar 5 cm x 5,7 cm

1100 szt.

4

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do 

mocowania kaniul i cewników centralnych, wzmocnienie 

włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik, 

okno wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca aplikację, proste 

wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, odporny 

na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej 

akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni 

przylepnej; opakowanie folia-folia. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm, 

okno wypełnione folią min. 5,5 cm x 6,3 cm

600 szt.
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5

Sterylny bezalkocholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do 

ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej z dodatkiem kopolimera 

polifenylometylosiloksanu, zapewniającemu nienękającą barierę 

na skórze, działanie ochronne przez 72 h. Butelka z atomozerem 

28 ml. 

96 szt.

6

Sterylny bezalkocholowy trój polimerowy preparat z silikonem do 

ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej z dodatkiem kopolimera 

polifenylometylosiloksanu zapewniającemu nienękającą barierę 

na skórze , działanie ochronne przez 72 godziny.  

Aplikator/szpatułka. Opakowanie zawiera 25 szpatułek

2 op.

7 CAVILON krem Opakowanie stanowi tubka 28g 36 op.

8 CAVILON krem Opakowanie stanowi tubka 92g 36 op.

9 Zestaw myjący Cavilon ręczniki 3w1 Opakowanie zawiera  8 sztuk 30 op.

10

Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny, 

perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez 

nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym 

bez tlenku cynku i kauczuku, bez zawartości wiskozy i celulozy, 

wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej. 

Rozmiar 9,1-9,15 m x 2,5 cm

7700 szt.

11
Przylepiec na tkaninie bawełnianej, z ząbkowanymi brzegami 

ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej akrylowy bez 

zawartości tlenku cynku i kauczuku. Rozmiar 5 m x 2,5 cm

448 op.

12
Przylepiec na tkaninie bawełnianej, z ząbkowanymi brzegami 

ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej akrylowy bez 

zawartości tlenku cynku i kauczuku. Rozmiar 5 m x 1,25cm

164 op.

13
Plaster opatrunkowy na tkaninie bawełnianej, klej akrylowy, 

przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Rozmiar 1 m x 6 cm
180 szt.

14

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru,ultracienka o 

grubości 0,025mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy , 

antystatyczna , matowa , hypoalergiczna , niepalna, 

paroprzepuszczalność >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej 

aplikacji. Pakowana  podwójnie: wewnętrznie: papier z 

nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar , numer 

katalogowy; zewnętrznie: folia , papier ; na opakowaniu podwójna 

samoprzylepna naklejka z kodem kreskowym , numerem 

katalogowym , datą ważności i numerem serii służąca do 

dokumentacji medycznej. Folia musi cechować się łatwością 

zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się 

odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. Opakowanie 

zawiera 10 sztuk. Rozmiar 10 x 20 cm (+/- 8 cm)

3 op.



15

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru,ultracienka o 

grubości 0,025mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy , 

antystatyczna , matowa , hypoalergiczna , niepalna, 

paroprzepuszczalność >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej 

aplikacji. Pakowana  podwójnie: wewnętrznie: papier z 

nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar , numer 

katalogowy; zewnętrznie: folia , papier ; na opakowaniu podwójna 

samoprzylepna naklejka z kodem kreskowym , numerem 

katalogowym , datą ważności i numerem serii służąca do 

dokumentacji medycznej. Folia musi cechować się łatwością 

zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się 

odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. Opakowanie 

zawiera 10 sztuk. Rozmiar 25 x 28 cm (+/- 8 cm)

120 op.

16

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru,ultracienka o 

grubości 0,025mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy , 

antystatyczna , matowa , hypoalergiczna , niepalna, 

paroprzepuszczalność >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej 

aplikacji. Pakowana  podwójnie: wewnętrznie: papier z 

nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar , numer 

katalogowy; zewnętrznie: folia , papier ; na opakowaniu podwójna 

samoprzylepna naklejka z kodem kreskowym , numerem 

katalogowym , datą ważności i numerem serii służąca do 

dokumentacji medycznej. Folia musi cechować się łatwością 

zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się 

odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. Opakowanie 

zawiera 10 sztuk. Rozmiar 28 x 41 cm (+/- 8 cm)

20 op.

17

Sterylna folia chirurgiczna wykonana z poliestru,ultracienka o 

grubości 0,025mm, warstwa klejąca zawierająca klej akrylowy , 

antystatyczna , matowa , hypoalergiczna , niepalna, 

paroprzepuszczalność >600g/m²/24h z systemem bezpiecznej 

aplikacji. Pakowana  podwójnie: wewnętrznie: papier z 

nadrukowanym opisem zawierającym rozmiar , numer 

katalogowy; zewnętrznie: folia , papier ; na opakowaniu podwójna 

samoprzylepna naklejka z kodem kreskowym , numerem 

katalogowym , datą ważności i numerem serii służąca do 

dokumentacji medycznej. Folia musi cechować się łatwością 

zakładania, łatwością ściągania po zabiegu, nie powinna się 

odklejać podczas zabiegu, musi być wytrzymała. Opakowanie 

zawiera 10 sztuk. Rozmiar 45 x 50 cm (+/- 8 cm)

35 op.

18
Przylepiec z włókniny poliestrowej pokryty klejem silikonowym, 

rozmiar 2,5 cm x 1,3 m
100 szt.

RAZEM


