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L.P.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

J.M. ILOŚĆNR. DŁ.NICI RODZAJ IGŁY

PAKIET 1 – szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany I       CPV 33141121-4  

1 0 70-75 cm 36-37 mm sasz. 288

2 0 70-75 cm 26-27 mm sasz. 256

3 1 70-75 cm 40 mm sasz. 432

4 2 90 cm 48 mm sasz.

5 2 90 cm 40 mm sasz. 720

6 2 75-100 cm 65 mm sasz. 36

7 3-0 70-75 cm 26-27 mm sasz. 396

8 2-0 70 -75cm 26-27 mm sasz. 468

9 4-0 70-75 cm 22 mm sasz. 216

10 3-0 75 cm 22 mm sasz. 288

11 3-0 120 cm 22 mm sasz. 240

12 0 150 cm sasz. 72

13 3-0 250 cm sasz. 168

CENA 
NETTO

WARTOŚĆ 
NETTO

STAWKA 
VAT

WARTOŚĆ 
VAT

CENA 
BRUTTO

WARTOŚĆ 
BRUTTO

KWOTA BRUTTO 
Przeznaczona na 
sfinansowanie za-

mówienia 

Szew syntetyczny, powlekany, wchłanialny, wielowłóknowy wykonany z glikolu i laktydu ( pochodnej kwasu glikolowego i kwas mlekowego ), pokrytych 
mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu sterylowo-wapniowego. Wymagany czas wchłaniania 56 - 70 dni. Okres podtrzymywania tkankowego 
28 – 35 dni o początkowej wytrzymałości na rozciąganie ok 140% wg skali Farmakopei Europejskiej i wytrzymałości węzła 80% utrzymujące po 2 tyg. i 30% 
po 3 tyg. od wszczepienia. O zdolności podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tyg, 50% po 3 tyg. I 25% po 4 tyg. Trzon igły winien być spłaszczony w celu 
uzyskania jak najlepszej stabilności igły w imadle. Szwy pochodzące od jednego producenta.

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiają-
ca, fioletowa

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca 1 116

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca

½ koła okrągła wzmoc-
niona 

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca

½ koła okrągła wzmoc-
niona lub rozwarstwiająca

½ koła okrągła rozwar-
stwiająca 

½ koła okrągła

½ koła okrągła

Bez igły na rolce lub 
szpulce

Bez igły na rolce lub 
szpulce
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Razem

PAKIET 2 – szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany II      CPV 33141121-4  

1 1 90 cm 40-43 mm ½ koła okrągłotnąca sasz. 576

Razem

PAKIET 3 – szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny     CPV 33141121-4  

1 5-0 70-75 cm 16-17 mm ½ koła stożkowa sasz. 108

2 3-0 70-75 cm 19-20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca sasz. 84

Razem

PAKIET 4 – szew niewchłanialny, syntetyczny ( skórny ) poliamidowy, szew z pętelką i haczykami, klamry     CPV 33141121-4

1 2 90 cm 48 mm sasz. 180

2 6-0 45 cm 19-20 mm sasz. 252

3 5-0 45 cm 19-20 mm sasz. 396

4 4-0 45 cm 19-20 mm sasz. 504

5 4-0 45 cm 24 mm sasz. 288

6 3-0 45 cm 24 mm sasz. 648

7 2-0 70-75 cm 26-24 mm sasz. 216

8 3-0 70-75 cm 30 mm sasz. 684

9 2-0 70-75 cm 30 mm sasz. 252

10 0 70-75 cm 30 mm sasz. 900

11 2 75 cm 77 mm x 2 3/8  koła odwrotnie tnąca sasz. 24

44 105,39

Szew pleciony syntetyczny, powlekany, wchłanialny, w składzie:100%  kwas poliglikolowy. Wymagany czas wchłaniania 42 – 45 dni; zdolność podtrzy-
mywania tkankowego 10 – 18 dni.  Nić barwiona

5 592,50

Szew monofilamentowy, syntetyczny, szybkowchłanialny, w składzie: glikolid, kaprolakton, laktyd, węglan trimetylenu. Wymagany czas wchłaniania 40 - 60 dni; zdolność pod-
trzymywania tkankowego po 5 dniach 50 – 60%, po 10 dniach 20 – 30%.

3 448,40

Szew niewchłanialny syntetyczny, ( skórny ) poliamidowy – poz. 1 – 15; szew wchłanialny, monofilamentowy z pętlą i haczykami – poz. 16 – 18; klamry chi-
rurgiczne – poz. 19.

1/2 koła stożkowa/ okrą-
gła

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca lub kosmetyczna

3/8 koła tnąca/  odwrotnie 
tnąca lub kosmetyczna

3/8 koła tnąca/  odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca

3/8 koła tnąca/ odwrotnie 
tnąca
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12 3-0 75 cm 60 mm prosta tnąca sasz. 36

13 4-0 90 cm 51 mm prosta tnąca sasz. 36

14 1 100 cm. 37 mm 1/2 koła stożkowa 36

15 0 90 cm 2x60 mm prosta tnąca/okrągła sasz. 36

16 4-0 30 cm 19 mm 3/8  koła odwrotnie tnąca sasz. 12

17 3-0 30 cm 26 mm ½ koła okrągła sasz. 12

18 2-0 30 cm 26 mm ½ koła okrągła sasz. 12

19 Szt. 36

Razem

PAKIET 5 – szew pleciony syntetyczny, niewchłanialny, powlekany, poliester     CPV 33141121-4   

Szew pleciony, syntetyczny, niewchłanialny, poliester,powlekany silikonem lub polibutylanem, z kodem kreskowym lub matrycowym na saszetce

1 1 70-75 cm 36-37 mm sasz. 96

2 2-0 70-75 cm 30 mm 1/2 koła stożkowa sasz. 12

3 0 70-75 cm 30 mm 1/2 koła stożkowa sasz. 96

Razem 725,50

PAKIET 6 – szew monofilamentowy     CPV 33141121-4      

1 3-0 70 cm 26 mm sasz. 216

2 2-0 70 cm 26 mm sasz. 252

3 4-0 70 cm 19 mm sasz. 144

4 5-0 70 cm 19 mm sasz. 156

Razem

PAKIET 7 – szew niewchłanialny, polipropylen     CPV 33141121-4  

1 2-0 75 cm 30-31 mm ½ koła okrągła sasz. 36

2 6-0 60 cm 9-9,3 mm sasz. 36

3 5-0 75 cm 13 mm sasz. 36

Urządzenie chirurgiczne zawierające 35 klamer 
jednorazowych, grubość klamry 0,56 – 0,57 mm

24 343,80

1/2 koła stożkowa /w-
zmocniona/okrągła

Szew monofilamentowy wchłanialny, z poliglekapronu; o właściwościach antybakteryjnych; okres podtrzymywania tkankowego do 21 – 28  dni z zacho-
waniem po 7  min. 50 – 60% pierwotnej siły podtrzymywania tkankowego. Okres wchłaniania 60-120 dni. 

½ koła okrągła rozwar-
stwiająca

½ koła okrągła rozwar-
stwiająca

3/8 koła tnąca/ odwrot-
nietnąca, nić bezbarwna

3/8 koła tnąca/ odwrot-
nietnąca, nić bezbarwna

16 505,21

Szew niewchłanialny, polipropylen, monofilament, jałowy, z dodatkiem glikolu polietylenowego, o kontrolowanym rozciąganiu oraz plastycznym odkształceniu węzła, zapobiega-
jącym jego rozwiązaniu.

2x3/8 koła okrągła z mi-
kroostrzem tnącym

2x3/8 koła okrągła z mi-
kroostrzem tnącym
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Razem

PAKIET 8 – drut stalowy, nierdzewny, antyewentracyjny      CPV 33141121-4 

Drut stalowy,nierdzewny, antyewentracyjny z 2 płytkami polietylenowymi i 2 płytkami ochronnymi na skórę.

1 2 90 cm 100 mm 2x3/8 koła tnąca sasz. 12

Razem 795,48

PAKIET 9 – proteza naczyń krwionośnych    CPV   33184200-5

1 Szt. 3

Razem

PAKIET 10 – siatki chirurgiczne częściowowchłanialne   I     CPV  33141100-1

Wymiar siatki

1 10 cm x 15 cm lewa Szt. 10

2 10 cm x 15 cm prawa Szt. 10

Razem

PAKIET 11 – siatki chirurgiczne    II    CPV33141100-1

Wymiar siatki

1 15 cm x 15 cm Szt. 3

2 20 cm x 20 cm Szt. 5

3 30 cm x 30 cm Szt. 3

Razem

PAKIET 12 – siatki chirurgiczne    III    CPV33141100-1

Wymiar siatki

1 10 cm x 15 cm Szt. 90

Razem

PAKIET 13 – instrument laparoskopowy    CPV   33169000-2

1 Szt. 15

1 632,96

Proteza naczyń krwionośnych z ePTFE 
( ekspandowany politetrafluoroetylen ), nieuzbrojona, 
powlekana heparyną niefrakcjonowaną ( pochądzącą 
ze świńskiej błony śluzowej ), o standardowej grubości 
ściany, średnica 6 mm, długość 200 mm

1 830,60

Siatka chirurgiczna częściowowchłanialna, jałowa, z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową, zbudowana z 
monofilamentu poliestrowego i polilaktydu. Gęstość siatki 82g/m², po wchłonięciu 49g/m². Rozmiar porów 1,8 mm x 1,8 mm. Trójwymiarowy kształt dopasowujacy się do 
budowy anatomicznej.

24 625,51

Dwustronny implant do wzmacniania otrzewnej: jedna strona wykonana z monofilamentów polipropylenu druga wykonana z ePTFE ( ekspandowany po-
litetrafluoroetylen ) do ograniczania zrostów. Oczka są oznaczone krzyżykiem biokompatybilnego tuszu na anty-zrostwej stronie. Masa: 120 ± 10g/m² 
grubść: 0,5 ± 0,1 mm

26 622,00

Siatka niewchłanialna, lekka, monofilamentowa, poliestrowa, makroporowa; wielkościi oczek 1,5 mm x1,5 mm, gęstości 46 (g/m²)

30 556,76

Instrument laparoskopowy do fiksowania siatek prze-
puklinowych z 15 wchłanialnymi elementami fiksujący-
mi, długości 36 cm, średnicą 5 mm.
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2 Szt. 15

Razem

PAKIET 14  –  hemostatyki        CPV  33141127-6

1 5 x 7-7,5 cm Szt. 60

2 1,25-1,5 x 5 cm Szt. 60

3 7-7,6 x 10-10,2 cm Szt. 52

4 7-8cm x 5cm x 1mm Szt. 180

Razem

PAKIET 15  –  opatrunek hemostatyczny niewchłanialny    CPV   33141000-0

1 Zestaw 5
Razem 604,80

PAKIET 16  –  opatrunki   I    CPV 33141100-4

1 mb

2 op.

Instrument laparoskopowy do fiksowania siatek prze-
puklinowych z 25-30 wchłanialnymi elementami fiksu-
jącymi, długości 36 cm, średnicą 5 mm.

28 933,20

Wchłanialny, jałowy hemo-
statyk powierzchniowy ze 
100% celuloza utleniona lub 
utleniona celuloza regene-
rowana, w formie gazy, 
wchłaniany w czasie 5 – 14 
dni

Wchłanialny, jałowy hemo-
statyk powierzchniowy ze 
100% celuloza utleniona lub 
utleniona celuloza regene-
rowana w formie gazy, 
wchłaniany w czasie  5 – 14 
dni

Gaza hemostatyczna ze 
100% celuloza utleniona lub 
utleniona celuloza regene-
rowana o gęstym utkaniu, 
wchłaniany w czasie  5 – 14 
dni

Sterylna gąbka hemosta-
tyczna wykonana w 100% z 
oczyszczonej żelatyny

7 575,12

Opatrunek hemostatyczny o właściwościach 
bakterjobójczych, skład – chitosan. Czas 
wytworzenie pseudo – skrzepu ok. 3 min od 
czasu aplikacji, może pozostać w ranie do 48 
godz. Aplikator

Gaza niewyjałowiona 90cm, 17-nitkowa (klasa I, reg. 4) 3 500

Kompresy gazowe niewyjałowione , z podwijanymi 
brzegami, 13-nitkowe ,8-warstwowe 7,5cmx7,5cm x 
100 sztuk (klasa 2a, reg. 7) 2 100
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3 op.

4 op. 500

5 mb

6 op. 500

7 mb 200

8 szt. 5

9 szt. 150

10 szt. 75

11 szt. 7

Razem

PAKIET 17  – opatrunki II  CPV 33141110 – 4

1 szt. 600

2 Lignina, medyczna, bielona - arkusze kg

3 szt. 60

4 Chusta trójkątna Szt. 280

5 szt. 300

6 szt.

7 szt. 300

8 szt.

9 szt.

Razem

PAKIET 18 – gipsy szybkowiążące  CPV 33141110 – 4

1 680

Kompresy gazowe niewyjałowione, z podwijanymi 
brzegami, 13-nitkowe,8-warstwowe 5cmx5cm x 100 
sztuk (klasa 2a, reg. 7) 3 000

Kompresy gazowe niewyjałowione, z podwijanymi 
brzegami, 13-nitkowe,8-warstwowe 10cmx10cm x 100 
sztuk  (klasa2a, reg. 7)

Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności ręka ( 
2 – 3 cm ) - mierzony w stanie relaksacji 1 500

Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności tu-
łów dziecka/głowa ( 5 – 6 cm ) - mierzony w stanie relak-
sacji

Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności tu-
łów ( 8 - 10 cm ) - mierzony w stanie relaksacji

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx5cm

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx10cm

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx15cm

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx20cm

20 303,42

Lignina rolka a 150g

1 870

Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa ( min. 50% 
bawełny ) 500g

Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx10cm – poje-
dynczo pakowana

Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx15cm – poje-
dynczo pakowana, z dwoma zapinkami 2 000

Opaska dziana 4m x 5cm – pojedynczo pakowana

Opaska dziana 4m x 10cm – pojedynczo pakowana 15 000

Opaska dziana 4m x 15cm – pojedynczo pakowana 4 300

20 604,02

Tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe z gipsu na-
turalnego nanoszonego na opaskę z gazy bawełnianej, 
o czasie wiązania 4/5 - 6 min., rozmiar 3 m x 10 cm

szt.
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2 130

3 550

4 120

5 szt. 500

6 szt. 500

Razem

PAKIET 19 – opatrunki przezroczyste, jałowe CPV 33141111-1

1 szt. 600

2 szt. 700

Tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe z gipsu na-
turalnego nanoszonego na opaskę z gazy bawełnianej, 
o czasie wiązania 4/5 - 6 min., rozmiar 3 m x 12 cm

szt.

Tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe z gipsu na-
turalnego nanoszonego na opaskę z gazy bawełnianej, 
o czasie wiązania 4/5 - 6 min.,  rozmiar 3 m x 15 cm

szt,

Tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe z gipsu na-
turalnego nanoszonego na opaskę z gazy bawełnianej, 
o czasie wiązania 4/5 - 6 min.,  rozmiar 3 m x 20 cm

szt.

Podkład pod gips rozmiar 3mx10cm 

Podkład pod gips rozmiar 3mx15cm 

2 681,64

Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z 
folii poliuretanowej do mocowania kaniul obwodowych, 
zaopatrzony w system ramki, umożliwiający bezpo-
średnią aplikacje, z wzmocnieniem włókniną z części 
obejmującej kaniulę, z metką służącą do oznaczania 
daty wkłucia, z prostym wycięciem na port pionowy, 
zaokrąglone brzegi oraz 2 włókninowe paski mocujące, 
oporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawiera-
jących alkohol, z klejem akrylwym na całej powierzchni 
przylepnej – pediatryczny 5 x 5,7 cm

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do 
mocowania cewników centralnych, ramka  otaczająca 
opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, 
metka do oznaczenia, odporny na działanie środków 
dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy 
naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką 
przepuszczalność dla pary wodnej, wyrób medyczny 
klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia 
opakowanie  typu folia-folia z polietylenu o wysokiej 
gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla 
odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwier-
dzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez nieza-
leżne laboratorium. Rozmiar 10x12 cm.
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3 szt. 200

4 szt. 800

Razem

PAKIET 20 – plastry CPV 33141112 – 8

1 szt. 

2 szt. 400

3 szt. 48

4 szt. 115

5 szt. 

Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników 
centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian 
chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii 
poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną 
obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel 
w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujacym krew i 
wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do 
oznaczania, 2 włókninowe paski mocujące, z okien-
kiem 5,5x6,3cm wypełnionym folią, odporny na działa-
nie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. 
Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej po-
wierzchni przylepnej. Wyrób medyczny kl III. Rozmiar 
8,5x11,5cm.

Sterylny, przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej 
do  kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i  metka 
do oznaczenia, odporny na działanie środków dezyn-
fekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny 
klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie 
bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne la-
boratorium na podstawie badań statystycznie zna-
miennej ilości probek (min 32). Rozmiar 6 x 7 cm.

9 938,16

Plaster na włókninie chirurgicznej, poliestrowej, hypo-
alergicznej, perforowany na całej długości, oddychają-
cy, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i 
kauczuku 9,1 - 9,2 m x 25 mm 4 800

Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu, z ząbko-
wanymi brzegami, z klejem akrylowym bez zawartości 
tlenku cynku i kauczuku 5 m x 25 mm

Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu, z ząbko-
wanymi brzegami, z klejem akrylowym bez zawartości 
tlenku cynku i kauczuku 5 m x 50 mm 

Plaster na włókninie z opatrunkiem z klejem akrylowym 
bez zawartości tlenku cynku i kauczuku 1 m x 6 cm 

Włókninowy sterylny opatrunek do mocowania kaniul 
obwodowych, zaokrąglone brzegi, z wcięciem na port 
pionowy, zaopatrzony w włókninową warstwę chłonną i 
dodatkową podkładkę pod port kaniuli, z klejem akry-
lowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku 7-8,5 
cm x 5-7 cm 36 000
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6 szt. 

7 szt. 350

Razem

PAKIET 21 – opatrunki parafinowe z chlorheksydyną CPV 33141110 – 4

1 op. 8

2 op. 6

3 op. 7

Razem 515,92

PAKIET 22 – opatrunki III  CPV 33141110 – 4

1 szt. 380

2 szt. 370

3 szt. 60

4 Szt. 60

5 Szt. 10

6 Szt. 80

Operacyjny przylepiec z włókniny poliestrowej, jałowy, 
rozciągliwy, oddychający, z centralnie umieszczoną 
warstwą absorpcyjną, z klejem akrylowym bez zawar-
tości tlenku cynku i kauczuku o wymiarach 7,2cm x 
5cm 11 600

Operacyjny przylepiec z włókniny poliestrowej, jałowy, 
rozciągliwy, oddychający, z centralnie umieszczoną 
warstwą absorpcyjną, z klejem akrylowym bez zawar-
tości tlenku cynku i kauczuku o wymiarach 10 cm x 25 
cm

33 532,37

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z fazy z chlorhek-
sydyną 5 cm x 5 cm x 50 szt.

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z fazy z chlorhek-
sydyną 10 cm x 10 x 10 szt.

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z fazy z chlorhek-
sydyną 15 cm x 20 cm x 10 szt.

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokolo-
idowy z poliuretanową, półprzepuszczalną powłoką 
osłaniającą do zaopatrywania ran z lekkim wysiękiem 
7,5 cm x 7,5 cm

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokolo-
idowy z poliuretanową, półprzepuszczalną powłoką 
osłaniającą do zaopatrywania ran z lekkim wysiękiem 
10 cm x 10 cm

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokolo-
idowy z poliuretanową, półprzepuszczalną powłoką 
osłaniającą do zaopatrywania ran z lekkim wysiękiem 
15 cm x 15 cm

Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia 10 cm x 
10 cm

Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia 20 cm x 
10 cm

Antybakteryjny sterylny opatrunek z  hydrofobowej sia-
teczki poliamidowej, impregnowanej maścią, pokryta 
srebrem metalicznym 10cm x 10cm 
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7 Szt. 130

8 Szt. 120

9 Szt. 20

10 Szt. 30

11 Szt. 20

12 szt.

13 szt. 150

Razem

PAKIET 23 – opatrunki IV  CPV 33141110 – 4

1 10 cm x 10 cm szt. 20

2 15 cm x 15 cm szt. 30

3 20 cm x 30 cm szt. 5

Razem

PAKIET 24 – opatrunki do terapii podciśnieniowej  CPV 33141110 – 4

Akcesoria do prowadzenia podciśnieniowej terapii ran, kompatybilne z pompą extriiCARE 2400 i 3600

1 Opatrunek płaski 7,7cm x 15,2cm Szt. 20

2 Opatrunek płaski 16cm x 14,5cm Szt. 90

Sterylny opatrunek do ran klinicznie zakażonych, trud-
no gojących się, aktywnie oczyszczający rany, głównie 
ran powierzchniowych, o dużej chłonności, który moż-
na pozostawić na ranie do 24godz. 7,5cm x 7,5cm

Sterylny opatrunek do ran klinicznie zakażonych, trud-
no gojących się, aktywnie oczyszczający rany, głównie 
ran powierzchniowych, o dużej chłonności, który moż-
na pozostawić na ranie do 24godz. 10Cm x 10cm

Sterylny opatrunek z  siatki bawełnianej o dużych 
oczkach, impregnowanej neutralną maścią, bez skład-
ników czynnych i uczulających 10cm x 10cm 

Opatrunek z pianki poliuretanowej, samoprzylepny, po-
chłaniający wysięk z rany, warstwa chłonna o rozmia-
rze 5-6 cm x 5-6 cm

Opatrunek z pianki poliuretanowej, samoprzylepny, po-
chłaniający wysięk z rany, warstwa chłonna o rozmia-
rze 10 cm x 10 cm

Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran 
6mmx38mm 3 000

Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran
6mmx75-76mm 

8 523,90

Opatrunek hydrowłóknisty, na 
rany z biofilmem lub podejrze-
niem biofilmu, płytkie i głębokie, 
z wysiękiem obfitym i umiarko-
wanym; zbudowany z nietka-
nych włókien karboksy-metylo-
celulozy (Technologia Hydrofi-
ber®) zawierających srebro jo-
nowe, wzmocnione kwasem 
etylenodiaminotetraoctowym 
(EDTA) oraz chlorkiem benze-
toniowym (BeCl); żeluje przy ze-
tknięciu z wysiękiem z rany two-
rząc wilgotne środowisko sprzy-
jające gojeniu.

1 893,08
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3 Zestaw piankowy mały 10cm x 7,5cm x 3cm Szt. 4

4 Zestaw piankowy duży 25cm x 16cm x 3cm Szt. 92

5 Zbiornik mały 100ml Szt. 44

6 Zbiornik duży 400ml Szt. 88

Razem

wartość brutto

31 903,20

347 792,94
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