
L.p. Przedmiot zamówienia
Nazwa handlowa, 

kod, producent

Cena 

jednostko

wa netto

Ilość Jednostka Wartość netto
Stawka 

VAT [%]
Wartość brutto

1

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym

opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z

zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej

powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05%

roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator,

preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde

pojedyńcze opakowanie pełni jednocześnie funkcję

pojemnika.

200 szt.

2

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym

opakowaniu 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z

odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do

regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania

jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz

preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde

pojedyńcze opakowanie pełni jednocześnie funkcję

pojemnika.

120 szt.

3

Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym

opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z

zastawką do regulacji siły odsysania oraz gąbką na górnej

powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,12%

roztworem chlorheksydyny.

70 szt.

4

Tampony nasycone 2% roztworem diglukonianu

chlorheksydyny z zarejestrowanymi wskazaniami do

ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako

części schematu postępowania przedoperacyjnego.

Skutecznośc oferowanego produktu w zakresie

zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona

badaniami klinicznymi. W składzie 500 mg diglukonianu

chlorheksydyny w 1 tamponie żel aloesowy bez lateksu,

nie wymagający spłukiwania, wykonane w 100 % z

poliestru, wymiary 19x19 cm pakowane po 6 tamponów w

saszetki z dodatkową warstwą termoizolacyjną 6

tamponów w opakowaniu.

30 szt.
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5

Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy

krocza dla pacjentów z nietrzymaniem moczu/stolca o

właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających

przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez

posostawienie przezroczystej przepuszczającej dla

powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikowanej

chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z

nietrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność produktu w

zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z

nietrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy

krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonym do oferty

badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon,

niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważnym

pH aloes, bez lateksu , w opakowaniu zapewniającym

możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 18

sekund przy mocy 1000 W, w rozmiarze 22x22 cm 3

ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku

polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt

zarejestrowany jako wyrób medyczny.

30 szt.

6

Czepek do mycia glowy pacjenta nie wymagający

dodatkowego namaczania głowy bez spłukiwania

dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w

celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną

folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w

składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania

roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników

zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej,

bez lateksu w opakowaniu zapewniającym możliwość

podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy

mocy 1000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na

opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako

kosmetyk lub wyrób medyczny. 

80 szt.
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