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PAKIET 2 – Opatrunki jałowe
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6 Sterylny port*** Jałowe złącze do połączenia opatrunku z urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran.

7 Łącznik opatrunków*** Jałowe złącze do połączenia dwóch opatrunków z jednym urządzeniem do podciśnieniowego leczenia ran

PAKIET 3 – Papier sterylizacyjny
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 na „dostawę wyrobów higienicznych, serwet, jałowych pakietów zabiegowych, artykułów sterylizacyjnych oraz opatrunków i  akcesoriów do 
podciśnieniowej terapii ran wraz z użyczeniem urządzeń na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. - Znak 2000/2019

PAKIET 1 – Tupfery 

Tupfery (fasolki)** 8 cm x 8 cm z nitką rtg, pakowane po 10 szt  sterylne.

Tupfery (fasolki)** 12 cm x 12 cm z nitką rtg pakowane po 20 szt, sterylne.

Zbiornik na wydzielinę*** Jałowy zbiornik ze środkiem żelującym i filtrem niwelującym zapach wydzieliny z dwuświatłowym drenem z silikonu – 300 ml do 
urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

Zbiornik na wydzielinę*** Jałowy zbiornik ze środkiem żelującym i filtrem niwelującym zapach wydzieliny z dwuświatłowym drenem z silikonu – 800 ml do 
urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

Średni zestaw opatrunkowy*** Sterylny zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliretanowej – 18cm x 12,5 cm 
do urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

Duży zestaw opatrunkowy*** Sterylny zestaw do podciśnieniowej terapii leczenia ran zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliretanowej – 25cm x 15 cm do 
urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran

Brzuszny zestaw opatrunkowy*** Jałowy zestaw opatrunkowy zawierający hydrofobowy opatrunek z pianki poliuretanowej oraz folię do zabezpieczania narządów 
do urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.

*** wraz z użyczeniem trzech urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran. Urządzenia powinny umożliwiać prowadzenie terapii w trybie ciągłym i przerywanym z 
zachowaniem minimalnego podciśnienia 20 mmHg. Urządzenia powinny posiadać możliwość regulowania automatycznego, min. 20 mmHg, max. 200 mmHg z 

możliwością regulacji co 5 mmHg. Czas pracy przy naładowanych akumulatorach do 16 godzin. Menu w języku polskim. Funkcja nadzoru elektronicznego podciśnienia 
w ranie z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem alarmów: alarm blokady, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, 

wskaźnik naładowania baterii. Urządzenia objęte gwarancją, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym a także z bezpłatnym szkoleniem z obsługi urządzenia i 
bieżącymi konsultacjami. Aparaty powinny posiadać stosowne certyfikaty oraz deklaracje zgodności UE, zezwalające na ich stosowanie terapeutyczne w medycynie 

zgodnie z przepisami prawa polskiego. Rok produkcji nie starszy niż 2017 rok. 

Wymagania do poz. 1-4: -papier miękki  – włókno celulozowe – zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,02% - wytrzymały na rozciąganie na sucho w 
kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, 

w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5kN/m ( w celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta) – stabilny wymiar w stanie 
suchym i mokrym – o dobrej przepuszczalności czynników sterylizacyjnych – gramatura minimum 60g/m2 – potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione 
przez certyfikowane laboratorium – zgodność z normą PN-EN 868                                                                                                          Wymagania do poz. 5-8: włóknina do pary wodnej 

– gramatura minimum 60g/m2; wytrzymała na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na 
rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż  1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN.m ( w celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć 

odpowiednie dokumenty wydane przez producenta) – zgodność z normą PN-EN 868

Papier miękki – BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 75cm x 75 cm

Papier miękki – BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 90cm x 90 cm

Papier miękki – BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 100cm x 100cm
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6 Sterylizacyjna włóknina – ZIELONA Sterylizacyjna włóknina w arkuszach zielona rozmiar 90cm x90cm
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PAKIET 4 – Wkładki wchłaniające
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PAKIET 5 – Artykuły sterylizacyjne
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 Pakiet 6 - Serwety sterylne I

1 Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, dwu lub trzywarstwowa. 

2

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

4

5 Podkład chirurgiczny z włókniny polipropylenowej, jałowy, jednorazowego użytku rozmiar 50x50cm nieprzemakalny (+/- 10%)

 Pakiet 7 - Serwety sterylne II
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* nitka RTG dotyczy wszystkich części składowych pakietu
** podwójne etykiety kontrolne na pakiecie

Papier miękki – BIAŁY Sterylizacyjny papier krepowy w arkuszach biały rozmiar 120cm x 120cm

Sterylizacyjna włóknina – ZIELONA Sterylizacyjna włóknina w arkuszach zielona rozmiar 75cm x 75 cm

Sterylizacyjna włóknina – ZIELONA Sterylizacyjna włóknina w arkuszach zielona rozmiar 100cm x 100cm

Sterylizacyjna włóknina – ZIELONA Sterylizacyjna włóknina w arkuszach zielona rozmiar 120cm x 120cm
TAŚMY WSKAŹNIKOWE para wodna – 25mm x 50m

WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE papierowe (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 25cm x 30 cm

WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE papierowe (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 30cm x 50 cm
WKŁADKI WCHŁANIAJĄCE papierowe (do wykładania tac z instrumentami chirurgicznymi w celu absorbcji nadmiaru wilgoci) rozmiar 35cm x 20 cm

Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 5,1 cm x 12,7 cm Ochraniacze muszą posiadać przezroczystą kieszonkę na ostrze narzędzi umożliwiającą łatwą identyfikację 
narzędzi.
Ochraniacze do narzędzi: rozmiar 8,9 cm x 16,8 cm Ochraniacze muszą posiadać przezroczystą kieszonkę na ostrze narzędzi umożliwiającą łatwą identyfikację 
narzędzi.

Marker – nietoksyczny tusz, szybkoschnący, wodoodporny i żaroodporny, nieblaknący, do trwałego opisu plastykowych części opakowań sterylizacyjnych, kolor 
czarny, średnica pisaka 0,75mm

Marker – nietoksyczny tusz, szybkoschnący, wodoodporny i żaroodporny, nieblaknący, do trwałego opisu plastykowych części opakowań sterylizacyjnych, kolor 
zielony, średnica pisaka minimum 1,0 mm

Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, dwu lub trzywarstwowa z taśmą samoprzylepną min. 80 cm na 
dłuższym boku serwety.

Pokrowiec na stolik „Mayo” jałowy, jednorazowego użytku rozmiar 80 cm x 145 cm (+/- 5%)

Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowego użytku o wymiarach 75x90cm, nieprzemakalna, trójwarstwowa, z otworem min. 6 cm x 8 cm, max. 10 x 10 cm.

Serweta chirurgiczna sterylna, dwuwarstwowa, jednorazowego użytku samoprzylepna z otworem min.  Ø 5cm, max  Ø 7 cm o rozmiarze 50 cm x 60 cm

Serweta chirurgiczna jałowa z włókniny z otworem  6x8 cm z przylepcem rozmiar 120-150 cm x 180 cm
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