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Załącznik Nr 1  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
L.P NR. DŁ.NICI RODZAJ IGŁY J.M. ILOŚĆ

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

1 0 70-75 cm 36-37 mm ½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca 252

2 0 70-75 cm 26-27 mm 252

3 1 70-75 cm 40 mm 360
4 2 90 cm 48 mm
5 2 90 cm 40 mm ½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca 720
6 2 75-100 cm 65 mm 36
7 3-0 70-75 cm 26-27 mm ½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca 540
8 2-0 70 -75cm 26-27 mm 288
9 4-0 70-75 cm 22 mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca / okrągła 324

10 3-0 75 cm 22 mm 108
11 3-0 120 cm 22 mm 108
12 3-0 250 cm Bez igły na rolce lub szpulce 216
13 2-0 150 cm Bez igły na rolce lub szpulce 36
14 0 150 cm Bez igły na rolce lub szpulce 72

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

1 1 90 cm 40-43 mm 528

2 1 90 cm 35-36 mm 36

PAKIET 3 – szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, powlekany III      CPV 33141121-4  

1 1 90 cm 48 mm 108,00

1 5-0 70-75 cm 16-17 mm ½ koła stożkowa 36

2 3-0 70-75 cm 19-20 mm 72

1 0 90 cm 37 mm 1/2 koła okrągła 144

1 3-0 70-75 cm 26 mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca 72
2 2-0 70-75 cm 26 mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca 252
3 4-0 70-75 cm 19 mm 180
4 5-0 70-75 cm 19 mm 210

„Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych
na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

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. Trzon igły winien być spłaszczony w celu uzyskania jak 
najlepszej stabilności igły w imadle. Szwy pochodzące od jednego producenta.

sasz.
½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca, 
fioletowa sasz.

½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca sasz.
½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca sasz. 1 080

sasz.
½ koła okrągła wzmocniona sasz.

sasz.
½ koła okrągła wzmocniona lub rozwarstwiająca sasz.

sasz.
½ koła okrągła sasz.
½ koła okrągła sasz.

sasz.
sasz.
sasz.

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

½ koła okrągłotnąca lub okragła przyostrzona-z 
tnącym końcem

sasz.

½ koła okrągłotnąca lub okragła przyostrzona-z 
tnącym końcem sasz.

Szew pleciony syntetyczny, powlekany, szybkowchłanialny, wykonany z poliglaktyny 910 lub wykonany z glikolidu i laktydu, 
powleczony mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, posiadający 45-55% początkowej siły 
podtrzymywania tkankowego po 5 dniach oraz ok 0 % podtrzymywania tkanki po 7-14 dniach od zaimplantowania, całkowita 
absorpcja masy szwu po około 40-50 dniach. Bezbarwna  

½ koła okrągłotnąca lub okragła przyostrzona
PAKIET 4 – szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny I    CPV 33141121-4  

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

sasz.
3/8 koła odwrotnie tnąca lub kosmetyczna odwrot-
nie tnąca

sasz.

PAKIET 5 – szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny  II   CPV 33141121-4  
Szew syntetyczny, monofilamentowy o długim okresie wchłaniania, wykonany z homopolimeru Poli-p-dioksanonu, 
o 50- 70% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 28- 35 dniach od zaimplantowania,  całkowita 
absorpcja szwu 180-210 dni

sasz.
PAKIET 6 – szew monofilamentowy, syntetyczny, wchłanialny  III   CPV 33141121-4  

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

sasz.
sasz.

3/8 koła tnąca/ odwrotnietnąca, nić bezbarwna sasz.
3/8 koła tnąca/ odwrotnietnąca, nić bezbarwna sasz.
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1 2 75 - 90 cm 48 mm 1/2 koła stożkowa/ okrągła 252
2 6-0 45 cm 10-12 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca lub kosmetyczna 108
3 5-0 45 cm 10-12 mm 360
4 4-0 45 cm 19-20 mm 3/8 koła tnąca/  odwrotnie tnąca 720
5 4-0 45 cm 24 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 540
6 3-0 45 cm 24 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 540
7 2-0 70-75 cm 26-24 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 360
8 3-0 70-75 cm 30 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 756
9 2-0 70-75 cm 30 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 108

10 0 70-75 cm 30 mm 3/8 koła tnąca/ odwrotnie tnąca 900
11 3-0 75 cm 60 mm prosta tnąca/ odwrotnie tnąca 36
12 4-0 90 cm 51 mm prosta tnąca/ odwrotnie tnąca 36
13 0 90 cm 2x60 mm prosta tnąca/ okrągła (szew poliamidowy) 72
14 4-0 30 cm 19 mm 3/8  koła odwrotnie tnąca 24
15 3-0 45 cm 26 mm ½ koła okrągła 72
16 2-0 45 cm 26 mm ½ koła okrągła 72
17 0 60 cm 48 mm ½ koła okrągła 36

18 Szt. 72

PAKIET 8 – szew pleciony syntetyczny, niewchłanialny, powlekany, poliester     CPV 33141121-4   

1 1 70-75 cm 36-37 mm 1/2 koła stożkowa /wzmocniona/okrągła 152
2 2-0 70-75 cm 30 mm 1/2 koła stożkowa 144
3 0 70-75 cm 30 mm 1/2 koła stożkowa 180

PAKIET 9 – szew niewchłanialny, polipropylen     CPV 33141121-4  

1 6-0 60 cm 9-9,3 mm 36

2 5-0 75 cm 13 mm 36

1 2 75-90 cm 86-100 mm 2x3/8 koła tnąca 12
PAKIET 11 – proteza naczyń krwionośnych    CPV   33184200-5

1 Szt. 4

PAKIET 12 – siatki chirurgiczne    I    CPV33141100-1

Wymiar siatki
1 Szt. 4
2 Szt. 2
3 Szt. 2

PAKIET 13 – siatki chirurgiczne    II    CPV33141100-1

Wymiar siatki
1 Szt. 60

PAKIET 7 – szew niewchłanialny, syntetyczny ( skórny ) poliamidowy, szew z pętelką i haczykami, klamry   
  CPV 33141121-4

Szew niewchłanialny syntetyczny, ( skórny ) poz. 1 – 12 poliamidowy, ( w poz.1 dopuszcza się szew polibutestro-
wy ). Szew wchłanialny, monofilamentowy z pętlą i haczykami – poz. 14 – 17, poz. 14 i 15 okres wchłaniania 90-
110 dni, poz. 16 i 17 okres wchłaniania 180 dni. Klamry chirurgiczne – poz. 18.

sasz.
sasz.

3/8 koła tnąca/  odwrotnie tnąca lub kosmetyczna sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.
sasz.

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

Szew pleciony, syntetyczny, niewchłanialny, poliester,powlekany silikonem lub polibutylanem, z kodem kresko-
wym lub matrycowym nadrukowanym na saszetce. 

sasz.
sasz.
sasz.

Szew niewchłanialny, polipropylen, monofilament, jałowy, z dodatkiem glikolu polietylenowego lub polipropylenu, o 
kontrolowanym rozciąganiu oraz plastycznym odkształceniu węzła, zapobiegającym jego rozwiązaniu.

2x3/8 koła okrągła z mikroostrzem tnącym lub 
okragła przyostrzona sasz.

2x3/8 koła okrągła z mikroostrzem tnącym lub 
okragła przyostrzona

sasz.

PAKIET 10 –zestaw antyewentracyjny      CPV 33141121-4 
Zestaw antyewentracyjny z 2 płytkami polietylenowymi i 2 płytkami ochronnymi na skórę.

sasz.

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

Siatka  dwuwarstwowa  do stosowania wewnątrzotrzewnowego, miękka, niewchłanialna, z jednej strony wykonan z mikroporo-
watego politetrafluoroetylenu (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP); grubość 0,55 mm, porowatość średnia 
830 μm, gramatura średnia: 108 g/m2, z oznaczeniem strony implantacji i dwukierunkowej elastyczności, o owalnym kształcie

11 cm x 14 cm 
20 cm x 25 cm 
25 cm x 35 cm 

Siatka niewchłanialna, lekka, monofilamentowa, makroporowa, o gęstości 40 (g/m²) +/- 10%

10 cm x 15 cm
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PAKIET 14 – instrument laparoskopowy    CPV   33169000-2

1 Szt. 15

2 Szt. 2

1 Szt. 50

2 Szt. 30

3 Szt. 50

4 Szt. 100

PAKIET 16  –  opatrunek hemostatyczny niewchłanialny    CPV   33141000-0

1 Zestaw 4

PAKIET 17  –  Wosk kostny    CPV 33141000-0

1 Szt. 12

PAKIET 18  –  opatrunki   I    CPV 33141100-4

1

2 op.

3 op.

4 op. 500

5

6 900

7 250

8 szt. 5
9 szt. 160

10 szt. 100
11 szt. 10
12 szt. 700
13 Lignina, medyczna, bielona – arkusze, op max 5 kg kg
14 szt. 70
15 Chusta trójkątna szt. 330
16 szt. 400

17 szt.

18 szt. 600
19 szt.
20 szt.

21 400

22 300

23 500

24 80

25 szt. 500
26 szt. 500

Instrument laparoskopowy do fiksowania siatek przepuklinowych z 15 wchłanialnymi ele-
mentami fiksującymi, długości 36 cm, średnicą 5 mm.

Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi 
wkrętami, wysokość aktywna 3,8 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość urządzenia 35,5 

cm

PAKIET 15  –  hemostatyki        CPV  33141127-6

Wchłanialny, jałowy hemostatyk po-
wierzchniowy ze 100% celulozy utle-
nionej lub utlenionej celulozy regene-
rowanej, w formie gazy, wchłaniany w 

czasie 5 – 14 dni 

5 x 7-7,5 cm

Wchłanialny, jałowy hemostatyk po-
wierzchniowy ze 100% celulozy utle-
nionej lub utlenionej celulozy regene-
rowanej w formie gazy, wchłaniany w 

czasie  5 – 14 dni 

1,25-1,5 x 5 cm

Gaza hemostatyczna ze 100% celu-
lozy utlenionej lub utlenionej celulozy 

regenerowanej o gęstym utkaniu, 
wchłaniany w czasie  5 – 14 dni 

7-7,6 x 10-10,2 cm

Sterylna gąbka hemostatyczna wyko-
nana w 100% z oczyszczonej żelaty-

ny
7-8cm x 5cm x 1mm 

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

Wosk jałowy kostny, służący do mechanicznego zatrzymywania krwawień kostnych pod-
czas zabiegów chirurgicznych, z zawartością 70% wosku pszczelego oraz 30% wazeliny, 
niewchłanialny, pozostający w wewnątrz ciała, sterylizowany promieniami gamma, miękki, 
plastyczny, w formie gotowej do użycia. Produkt pakowany podwójnie, sterylne. Hemosta-

za osiągana jest w przeciągu kilku minut. 

Gaza niewyjałowiona 90cm, 17-nitkowa (klasa I, reg. 4), Zamawiający dopuszcza (klasa 
2a, reg. 7) mb 4 000

Kompresy gazowe niewyjałowione , z podwijanymi brzegami, 13-nitkowe ,8-warstwowe 
7,5cmx7,5cm x 100 sztuk (klasa 2a, reg. 7) 2 200

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 mb 2 100

Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności tułów dziecka/głowa ( 5 – 6 cm ) - mie-
rzony w stanie relaksacji

mb

Rękaw opatrunkowy o bardzo dużej elastyczności tułów ( 8 - 10 cm ) - mierzony w stanie relak-
sacji

mb

Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx5cm
Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx10cm
Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx15cm
Włókninowy przylepiec chirurgiczny 10mx20cm

Lignina rolka a 150g
1 900

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

Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx10cm – pojedynczo pakowana
Opaska elastyczna tkana z zapinką 5mx15cm – pojedynczo pakowana, z dwoma zapin-

kami
2 000

Opaska dziana 4m x 5cm – pojedynczo pakowana
Opaska dziana 4m x 10cm – pojedynczo pakowana 15 300
Opaska dziana 4m x 15cm – pojedynczo pakowana 5 000

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

szt.

Tradycyjne, szybkowiążące opaski gipsowe z gipsu naturalnego 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 naturalnego 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 naturalnego 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 
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1 szt. 600

2 szt. 750

3 szt. 200

4 szt. 

5 szt. 

6 szt. 200

7 szt. 30

8 szt. 100

9 szt. 

10 szt. 

11 szt. 150

1 op. 15
2 op. 15

3 op. 8

PAKIET 21 – opatrunki II  CPV 33141110 – 4

1 szt. 400

2 szt. 620

3 szt. 120

4 Szt. 50
5 Szt. 10

6 Szt. 120

7 Szt. 50

8 Szt. 40

9 Szt. 10

10 Szt. 50

11 Szt. 20

12 szt.

13 szt. 300

PAKIET 19 – plastry   CPV 33141112-8

Sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania 
kaniul obwodowych, zaopatrzony w system ramki, umożliwiający bezpośrednią 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 włóknino-
we paski mocujące, oporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, 

z klejem akrylwym na całej powierzchni przylepnej – pediatryczny 5 x 5,7 cm

Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników central-
nych, 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 opa-
kowanie  typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną po-

wierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii 
dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. Rozmiar 10x12 cm.

Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierają-
cym 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 apli-
kację, metka do oznaczania, 2 włókninowe paski mocujące, z okienkiem 5,5x6,3cm wy-
pełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. 

Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny 
kl III. Rozmiar 8,5x11,5cm.

Sterylny, przezroczysty opatrunek z folii poliuretanowej do  kaniul obwodowych, z wycię-
ciem, z ramką i  metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwier-

dzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie ba-
dań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Rozmiar 6 x 7 cm.

1 000

Plaster na włókninie chirurgicznej, poliestrowej, hypoalergicznej, perforowany na całej 
długości, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku 9,1 - 

9,2 m x 25 mm
5 700

Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, z klejem akrylo-
wym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku 5 m x 25 mm

Plaster na tkaninie ze sztucznego jedwabiu, z ząbkowanymi brzegami, z klejem akrylo-
wym 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 pod-
kładkę pod port kaniuli, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cynku i kauczuku 7-8,5 

cm x 5-7 cm 

44 000

Operacyjny przylepiec z włókniny poliestrowej, jałowy, rozciągliwy, oddychający, z cen-
tralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cyn-

ku i kauczuku o wymiarach 7,2-7,5cm x 5cm 
11 500

Operacyjny przylepiec z włókniny poliestrowej, jałowy, rozciągliwy, oddychający, z cen-
tralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną, z klejem akrylowym bez zawartości tlenku cyn-

ku i kauczuku o wymiarach 10 cm x 25 cm
PAKIET 20 – opatrunki parafinowe z chlorheksydyną CPV 33141110 – 4

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną 5 cm x 5 cm x 50 szt.
Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną 10 cm x 10 x 10 szt.

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z chlorheksydyną 15 cm x 20 cm x 10 szt.

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokoloidowy z poliuretanową, półprzepusz-
czalną powłoką osłaniającą do zaopatrywania ran z lekkim wysiękiem 7,5 cm x 7,5 cm

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokoloidowy z poliuretanową, półprzepusz-
czalną powłoką osłaniającą do zaopatrywania ran z lekkim wysiękiem 10 cm x 10 cm

Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek hydrokoloidowy z poliuretanową, półprzepusz-
czalną 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 siateczki poliamidowej, impregnowanej 
maścią, pokryta srebrem metalicznym 10cm x 10cm 

Sterylny opatrunek do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się, aktywnie oczysz-
czający rany, głównie ran powierzchniowych, o dużej chłonności, który można pozostawić 

na ranie do 24godz. 7,5cm x 7,5cm

Sterylny opatrunek do ran klinicznie zakażonych, trudno gojących się, aktywnie oczysz-
czający rany, głównie ran powierzchniowych, o dużej chłonności, który można pozostawić 

na ranie do 24godz. 10Cm x 10cm

Sterylny opatrunek z  siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną ma-
ścią, bez składników czynnych i uczulających 10cm x 10cm 

Opatrunek z pianki poliuretanowej, samoprzylepny, pochłaniający wysięk z rany, warstwa 
chłonna o rozmiarze 5-6 cm x 5-6 cm

Opatrunek z pianki poliuretanowej, samoprzylepny, pochłaniający wysięk z rany, warstwa 
chłonna o rozmiarze 10 cm x 10 cm

Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran 6mmx38mm 4 500
Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran

6mmx75-76mm 
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PAKIET 22 – opatrunki III  CPV 33141110 – 4

1 szt. 70

2 szt. 70

3 szt. 10

Opatrunek hydrowłóknisty, na rany z 
biofilmem lub podejrzeniem biofilmu, 
płytkie i głębokie, z wysiękiem obfitym 

i umiarkowanym; zbudowany z nie-
tkanych włókien karboksy-metylocelu-
lozy (Technologia Hydrofiber®) zawie-
rających srebro jonowe, wzmocnione 
kwasem etylenodiaminotetraoctowym 
(EDTA) oraz chlorkiem benzetonio-
wym (BeCl); żeluje przy zetknięciu z 
wysiękiem z rany tworząc wilgotne 

środowisko sprzyjające gojeniu.

10 cm x 10 cm

15 cm x 15 cm

20 cm x 30 cm
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PAKIET 23 – opatrunki żelowe  CPV 33141110 – 4

1  sterylny żel 4g Szt. 5

2 opatrunek 10x40 cm Szt. 20

3 opatrunek 20x45 cm Szt. 20

2) Wymagany kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym – nici chirurgiczne.

Opatrunek hydrożelowy przeznaczony 
do  oparzeń III stopnia; do  

natychmiastowego zastosowania 
nakładany bezpośrednio na ranę; po 

nałożeniu na oparzone miejsce 
chłodzi je, łagodzi ból i chroni przed 
zanieczyszczeniem ran; pozwalajacy 
na wielokrotnie zdejmowanie w celu 
kontroli stanu  rany - opatrunek nie 

przykleja się do poparzonej 
powierzchni i nie zamazuje obrazu 

rany; opatrunek z półpłynnym żelem 
opartym jest na bazie wodnej,  przez 

co z łatwością rozpuszcza się w 
wodzie i ulega całkowitej 

biodegradacji; nieszkodliwy dla błon 
śluzowych i o działaniu 

bakteriostatycznym; z możliwością 
składowania w temperaturze -5/+35ºC 

1) Wymagany jest min. 3-miesięczny okres przydatności produktu, z wyłączeniem Pakietów 1-10 , w których 
wymagany jest minimum 12-miesięczny okres przydatności.
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