
L.p Opis Cena netto VAT

Pakiet 1 – Wyroby higieniczne i odzież medyczna

1

2

3

4

5

RAZEM:

 Pakiet 2 – Pokrowce higieniczne na obuwie

1

RAZEM:

 Pakiet 3 – Podkłady higieniczne

2 Pokrycie higieniczne, jednorazowe, w rolce, szerokość 60cm, długość zwoju - 80m, kolor biały

3 Prześcieradło higieniczne o wymiarze 90x210cm, wykonane włókniny, kolor zielony 

4 Podkład niejałowy, nieprzemakalny, rozmiar 140x90cm o gramaturze minimum 35g/m2 

RAZEM:

 Pakiet 4– Fartuchy operacyjne

1

 Załącznik nr 7 – Formularz asotymentowo-cenowy - Dostawa wyrobów higienicznych, obłożeń pól operacyjnych, serwet i odzieży 
medycznej na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.  Znak sprawy 1416/2019.

Ilość 
szt/kpl/pa

ry

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Maska chirurgiczna wykonana z bezwonnej trójwarstwowej włókniny, pełnobarierowa, hypoalergiczna z 
gumką na uszy oraz wkładką modelującą na nos z miękką wyściółką,  pakowana w kartonik. Maska ma 
spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważną.

33 600

Maska chirurgiczna wykonana z bezwonnej trójwarstwowej  włókniny z wkładką modelującą na nos z 
miękką wyściółką, pełnobarierowa, hypoalergiczna, wiązana na troki, dla użytkowników o szczególnie 
wrażliwej skórze, pakowana w kartonik. Maska ma spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważną.

8 400

Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny (intensywnie 
pochłaniającej pot), może myć wiązany na karku. Pakowany w kartonik.  Czepek ma spełniać normy EN 
13795 lub równoważną.

7 500

Czepek chirurgiczny w kształcie beretu  z chłonnej włókniny wiskozowej, przepuszczalnej dla powietrza, 
ściągany lekką gumka. Pakowany w kartonik. Czepek ma spełniać normy EN 13795 lub równoważną. 17 400

Fartuch higieniczny jednorazowego użytku, wiązany z tyłu, rękaw zakończony mankietem ściągającym, 
wykonany z włókniny o gramaturze minimum 35g/m² kolor zielony, rozmiar L i XL 15 100

Pokrowce higieniczne na buty wykonane z cienkiej i mocnej folii, ściągane gumką, antypoślizgowe (ilości  w 
parach). 2 100

1 Prześcieradło higieniczne o wymiarze 80 x175cm, wykonane z chłonnego i mocnego laminatu 
nieprzemakalnego, wzmocnione, kolor zielony.

15 200

2 500

2 300

5 300

Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, jałowy, wykonany z czterech warstw polipropylenowych. Tylne 
części fartucha nie zachodzą na siebie i są wiązane na troki. Rękaw fartucha ma być zakończony elastycznym 
mankietem z dzianiny. Fartuch przeznaczony do krótkich zabiegów chirurgicznych. Fartuch ma spełniać 
wymagania normy europejskiej EN 13795 lub równoważną. Rozmiar L. Zapakowany dodatkowo w papier 
krepowy. 

3 400



2

RAZEM:

Pakiet 5 – Obłożenie pola operacyjnego

1

 - 1 serweta na stolik do narzędzi 140 cm x 190 cm (+/- 10%)

 - 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm  (+/- 10%)    

 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm (+/- 10%)

 - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 cm x 175 cm (+/- 10%)

 - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm  (+/- 10%)                       

 - 1 taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                                   

 - 4 ręczniki celulozowe

2

 - 1 serweta na stolik  narzędziowy 140 cm x 190 cm (+/- 10%)      

 - 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm  (+/- 10%)  

 - 1 serweta dla noworodka 90 cm x100 cm  (+/- 10%)  

 - 2 ręczniki celulozowe

3 170

 - 1 na stolik narzędziowy 100 cm x 150 cm (+/- 10%)  

 - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 10%)  

 - 1 osłona na kończynę 33 cm x 55 cm (+/- 10%)  

Fartuch chirurgiczny jednorazowego użytku, jałowy, wykonany z czterech warstw polipropylenowych. W 
części przedniej i w rękawach ma posiadać dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia, cała powierzchnia 
wzmocnienia powinna być wklejona (zgrzana z powierzchnią fartucha). Tylne części fartucha muszą 
zachodzić na siebie, troki w kartoniku dla umożliwienia zawiązania zgodnie z procedurami postępowania 
aseptycznego. Rękaw zakończony mankietem elastycznym z dzianiny. (Fartuch do dłuższych zabiegów 
chirurgicznych z większą ilością płynów).Pakowany dodatkowo w papier krepowy, dodatkowo wewnątrz 
pakietu 2 ręczniki. Ma spełniać wymagania normy europejskiej EN 13795 lub równoważną. Rozmiar  XL.      
     

2 700

Zestaw „ uniwersalny” wykonany minimalnie z 3 warstw włókniny (warstwy wchłanialnej pochłaniającej 
duże ilości płynów i warstwy nieprzesiąkalnej ograniczającej  ryzyko zakażenia pooperacyjnego) o 
gramaturze materiału minimum 55g/m², posiadający dodatkowe wzmocnienia, laminowany na całej 
powierzchni w skład którego wchodzi: 

1 100

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 1379 lub 
równoważną

Zestaw do cięcia cesarskiego  z workiem zbierającym płyn, wzmocniony dla zabiegów wykonanych w 
ułożeniu pacjentki na plecach, wykonany z minimum 3 warstw włókniny o gramaturze 55g/m², posiadający 
dodatkowe wzmocnienia. W skład zestawu wchodzi:

1 250 - 1 serweta do cięcia cesarskiego o wymiarze 315 cm x 250 cm z torbą na płyny oraz  samoprzylepnym 
oknem rozmiar 280 cm x 190 cm  (+/- 10%)  bez oklejenia na całej powierzchni

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795 lub 
równoważną. 

Zestaw do operacji artroskopii stawu kolanowego wykonany z minimum 3 warstw o gramaturze włókniny 
minimum 55g/m² posiadający dodatkowe wzmocnienia, laminowany na całej powierzchni, w skład którego 
wchodzi:

 - 1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem o Ø7 cm rozmiar 200 cm x 300 
cm (+/- 10%)  



3

 - 3 taśmy samoprzylepne 10 cm x 50 cm 

170

 - 1 osłona na kamerę 13 cm x 250 cm 

4 70

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140 cm x 90 cm (+/- 10%)  

- 1 obłożenie stolika Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 10%)  

- 1 taśma samoprzylepne 16 cm x 50 cm

- 1 serweta operacyjna 75 cm x 90 cm (+/- 10%)  
- 2 ręczniki celulozowe

RAZEM:

 Pakiet 6 – Zestaw dla noworodka

1

Zestaw dla noworodka w skład, którego wchodzi:

- 1 serweta kompresowa 80cm x 60 cm z włókniny kompresowej

- 1 podkład chłonny z pulpy celulozowej typu seni Soft 60cm x 60 cm

- 1 czapeczka dla noworodka 12 cm x 10 cm

- 1 kocyk flanelowy 160 cm x 75 cm z flaneli

 Zestaw ma posiadać normę europejską EN 13795 lub równoważną

RAZEM:

 Pakiet 7 - Serwety sterylne

350

580

250

7 Pokrowiec na stolik „Mayo” jałowy, jednorazowego użytku rozmiar 80 cm x 145 cm 100

8 Podkłady urologiczne chłonne  90 x 60

9 Serweta chirurgiczna jałowa z włókniny z otworem  6x8 cm z przylepcem rozmiar 150 cm x 180 cm 550

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795 lub 
równoważną.

Zestaw do chirurgii odbytnicy wzmocniony, wykonany z laminowanej włókniny z warstwą absorbcyjną 
wchłaniającą znaczne ilości płynów. Włóknina o gramaturze 55 g/m2. W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta do chirurgii odbytnicy (okna 28 cm x 32 cm i 15 cm x 12 cm)

Sterylne, jednorazowego użytku obłożenie pola operacyjnego ma posiadać normę europejską EN 13795 lub 
równoważną. 

1 400

1 Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, trójwarstwowa 3 060

2 Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, 
trójwarstwowa, z otworem

3 Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, trójwarstwowa 
z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety

4 Serweta chirurgiczna sterylna, dwuwarstwowa, jednorazowego użytku samoprzylepna z otworem o  Ø 5cm o 
rozmiarze 50 cm x 60 cm 1 350

5 Podkład chirurgiczny z włókniny polipropylenowej, jałowy, jednorazowego użytku rozmiar 50x50cm 
nieprzemakalny 8 550

6 Podkład chirurgiczny z włókniny polipropylenowej, jałowy, jednorazowego użytku rozmiar 75x75cm 
nieprzemakalny

4 750



RAZEM:

 Pakiet 8 – Pokrowce

1

2 10

RAZEM:

Pakiet 9- Fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku

1

Fartuch chirurgiczny wielokrotnego użytku

100
 - fartuch ma posiadać nitkę węglową aby fartuch był antyelektrostatyczny

 - każdy rozmiar fartucha posiada przy szyi inny kolor lamówki,dla identyfikacji rozmiarówki

 - przy szyi zapięcie na napy 

 - fartuch ma być oznakowany niezmywalnym napisem  PRO-MEDICA Ełk- Blok operacyjny

- Rozmiar XL

RAZEM:

Pakiet 10 -  Koszula przedoperacyjna dla pacjenta.

1

2300

Pakiet 11 – Spodenki dla pacjentów

1

2

RAZEM:

Pakiet 12 – Koszula położnicza

1 600

RAZEM:

Pakiet 13 – Torba do płynów

1 70

Foliowa osłona na przewody, jednorazowego użytku, sterylna, przeźroczysta z taśmą samoprzylepną, 
jednorazowego użytku rozmiar 13-15 cm x 250 cm 1 800

Nieprzemakalna osłona na nogę pacjenta, sterylna z taśma samoprzylepną, jednorazowego użytku  rozmiar 25 
cm x 80 cm

 - wykonany z dwóch rodzajów tkanin poliestrowych (chroniących przed przenikaniem wirusów i 
przesiąkaniem płynów)

 - przednia część fartucha oraz przedramiona dodatkowo wykończone środkiem wodo-, plamo-  i 
brudoodpornym stanowiącym barierę dla przenikania krwi, wody i płynów ustrojowych (co wzmacnia 
żywotność fartuchów)

 - ramiona i tył fartucha wykonany z poliestru dla jego wysokiej przepuszczalności powietrza ( ramiona i tył 
oddychający)

 - mankiet ma posiadać wszytą tasiemkę do założenia na palec, aby zabezpieczyć przed podciąganiem się 
rękawów, spod rękawicy

 Koszula przedoperacyjna dla pacjenta. Wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. W 
kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków ( jedna na wysokości szyi a druga w połowie pleców). 
Krótkie rękawy. Półokrągłe wycięcie pod szyją. Koszula jednorazowego użytku. Rozmiar uniwersalny.

2 200

Spodenki krótkie z otworem dla pacjentów, z włókniny polipropylenowej, niejałowe, jednorazowe, rozmiar 
uniwersalny , kolor zielony 2 300

Majtki  dla pacjentów operowanych  z nieprześwitującej włókniny , niejałowe, jednorazowe, rozmiary L , XL 
,XXL kolor biały 2 700

Koszula położnicza j.uż operacyjna wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Z przodu 
rozcięcie wiązane na troki.

Torba do przechowywania płynów z otworem jednorazowego użytku sterylne rozmiar 100 x 80 cm (otwór 38 
x32 cm). Torba ma posiadać otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona w sztywnik i zawór do 
podłączenia drenu oraz organizery przewodów.



RAZEM:

Pakiet 14 – Podkłady chłonne

1

RAZEM:

Pakiet 15 – Myjki

1 Jednorazowa myjka niepodfoliowana, sucha służąca do codziennego mycia pacjenta

RAZEM:

Pakiet 16 – Odzież do transportu pacjenta

1 180

2 180

RAZEM:

Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne z mocnego i chłonnego laminatu rozmiar 80 x 210 cm – 
wzmocnione podłużnymi nitkami. 3 300

13 500

Bluza włókninowa z długim rękawem – bluza niejałowa z rękawem wykonana z miękkiej włókniny 
bawełnopodobnej, zapinana z przodu na napy lub troki, jednorazowego użytku, rozmiar XL, kolor dowolny.
Spodnie włókninowe wiązane w pasie – spodnie niejałowe wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej, 
wiązane w pasie, jednorazowego użytku, rozmiar XL, kolor dowolny.


	wyroby

