
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – MODYFIKACJA
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  Dostawa pakietów i zestawów zabiegowych, pieluchomajtek oraz artykułów sterylizacyjnych na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. - Znak 
2472/2019

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

Pakiet zabiegowy nr 1 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 10 cm x 10 cm 12 W  17N– 2x20 szt. Serweta 70 cm x 45 cm 4W 17N z 
tasiemka – 6 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.

Pakiet zabiegowy nr 2 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 10x10 cm 12W  17N– 5x20 szt Serweta 50x50 cm 4W  17N RTG – 10 szt. 
Seton 5cmx2m 4W  17N RTG – 4 szt. Tupfery rożki 18x18 cm 17N  – 1x20 szt. Tupfery fasolki 15x15 cm  17N – 1x10 szt. Tupfery kule 30x30 cm  17N – 4 
szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu. 
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Każdy zestaw powinien zawierać minimum dwie naklejki typu TAG na opakowaniu z informacjami o dacie ważności i numerze serii produktu.
Pakiet 4 – Zastawy sterylne

1

2

Pakiet zabiegowy nr 3 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 10x10 cm 12W  17N– 2x20 szt. Tupfery rożki 18x18 cm 17N – 1x20szt. Tupfery 
fasolki 15x15 cm 17N – 1x 6 szt. Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 4 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 7,5x7,5 cm 12W 17N – 2x10 szt. Serweta 45x45 cm 4W 17N – 1 szt. Seton 
5cmx1m 4W 17N – 1 szt. Opaska dziana 10cmx4m – 1 szt. Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 5 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą:  Kompresy 7,5x7,5 12W 17N – 4x20szt. Tupfery fasolki 15x15 17N – 1x40 szt. Tupfery 
rożki 18x18 cm 17N – 1x20 szt. Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 6 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 7,5x7,5 cm 12W 17N – 2x20 szt. Tupfery rożki 18x18 cm 17N – 1x20 szt. 
Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 7 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 10x10 cm 12W 17N – 4x20 szt. Serweta 50x50 cm 4W 17N z tasiemką– 4 szt. 
Tupfery rożki 18x18 cm 17N – 1x20 szt Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 8 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 7,5x7,5 cm 8W 17N – 3x20 szt. Tupfery fasolki 15 x 15 cm – 6 szt. Serweta 
45x45 cm 4W 17N – 3 szt. Tupfery kule 30x30 cm 17N – 4 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.
Pakiet zabiegowy nr 9 z nitką RTG. W skład pakietu wchodzą: Kompresy 10x10 cm 16W 17N – 4x20 szt. Kompresy 10x20 cm 12W 17N – 2x5 szt. 
Serweta 45x45 cm 4W 17N – 6 szt. Tupfery kule 30x30 cm 17N – 6 szt. Nitka RTG dotyczy wszystkich części pakietu.

Pakiet zabiegowy nr 10 Kompresy 7,5x7,5 cm 8W 17N – 5 szt.
Tupfery kule 30x30 cm 17N– 4 szt.
Kompresy wysokochłonne 10 x 20 a 1szt
Serweta nr 1 Serweta z gazy 17 nitkowej 4W 50cmx50cm – 6 szt. Z nitką RTG
Serweta nr 2 Serweta z gazy 17 nitkowej 4W 50cmx50cm – 4 szt. Z nitką RTG.
Serweta nr 3 Serweta  z gazy 17 nitkowej  6W 50cm x 50cm – 2 szt. Z  nitką RTG.
Seton nr 1 - Seton sterylny 5 cm x 2m 4W 17N– 1 szt. .
Seton nr 2 – Seton sterylny 1cm x 1m 4W 17N– 1 szt. 
Seton nr 3 - Seton sterylny 2cm x 1m 4W 17N– 1 szt. 
Seton nr 4 – Seton sterylny 5 cm x 2m 4W 17N– 1 szt.  Z nitką RTG. 

Sterylny zestaw do ginekologii wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m² w skład którego 
wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędiowy 100 x 150 cm
b) 1 samoprzylepna serweta ginokologiczna z otworem (7 x 10 cm) 200 x 100 cm
c) 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
d) 2 osłony na kończynę długie 75 x 120 cm
e) 4 ręczniki celulozowe. 

Sterylny zestaw do operacji stopy  wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m²; 
posiadający dodatkowo wzmocnienie o gramaturze 85-110g/m², które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiekszającym jego chłonność (bez 
folii pośredniej) w skład którego wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędiowy 140 x 190 cm wzmocniona
b) 1 serweta  do operacji dłoni/stopy z samouczelniającym otworem(Ǿ 3 cm) 320 x 225 cm
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Sterylny zestaw do operacji dłoni wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m²; posiadający 
dodatkowo wzmocnienie o gramaturze 85-110g/m², które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiekszającym jego chłonność (bez folii 
pośredniej) w skład którego wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędiowy 140 x 160 cm wzmocniona
b) 1 serweta  do operacji dłoni/stopy z samouczelniającym otworem(Ǿ 3 cm) 200 x 150 cm

Sterylny zestaw do laparoskopii: wykonany z min. dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m²;  
posiadający dodatkowo wzmocnienie w obszarach krytycznych, które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiekszającym jego chłonność (bez 
folii pośredniej)w skład którego wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm wzmocniona padem chłonnym,
b) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona,
d) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) I torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm,
g)  4 ręczniki celulozowe

Sterylny zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 
55g/m²;  posiadający dodatkowo wzmocnienie o gramaturze 85-110g/m², które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiekszającym jego 
chłonność (bez folii pośredniej)w skład którego wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędiowy 140 x 190 cm wzmocniona
b) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona
c) 1 serweta samoprzylepna operacyjna z padem chłonnym typu U(U min. 6 cmx max. 65 cm)
d)  4 ręczniki celulozowe e) 1 samoprzylepna sewreta operacyjna z padem chłonnym min 150 x max. 200 cm. f) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm. 

Sterylny zestaw do ginekologii wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m² w skład którego 
wchodzi:
a) 1 samoprzylepna serweta ginokologiczna z otworem (7 x 10 cm) 240 x 255 cm
b) 4 ręczniki celulozowe

Kieszeń samoprzylepna składająca się z dwóch sekcji o wymiarach 43 x 38 cm
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Każdy zestaw powinien zawierać minimum dwie naklejki typu TAG na opakowaniu z informacjami o dacie ważności i numerze serii produktu.

Pakiet 5 – Pieluchomajtki dla dorosłych

1

2

3

Sterylny zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze materiału podstawowego 55g/m²;  posiadający 
dodatkowo wzmocnienie o gramaturze 85-110g/m², które spoczywają bezpośrednio na materiale bazowym zwiekszającym jego chłonność (bez folii 
pośredniej)w skład którego wchodzi:
a) 1 serweta na stolik narzędiowy 140 x 190 cm wzmocniona padem chłonnym( 75 x 160 cm)
b) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona padem chłonnym (60 x 145 cm)
c) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm 
d) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 
e) 2 samoprzylepne serwety operacyjna 75 x 90 cm 
f) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
g)  4 ręczniki celulozowe

Sterylny zestaw ambulatoryjny do porodu, w skład którego wchodzi:
a) 1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (barierowa)
b) 1 x serweta porodowa dla noworodka, 90 x 87 cm
c) 1 x serweta pośladkowa 100 x 100 cm, z workiem (barierowa)
d) 2 x zacisk do pępowiny
e) 2 x ręcznik chłonny, 33 x 30 cm
Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister.

Sterylny worek  samoprzylepny do zbiórki płynów o wymiarach 50 x 70 cm
Sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 100 cm. Opakowanie zbiorcze powinno posiadać pełon opisproduktu wraz z podanym wymiarem 
serwet

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 55-80 cm, (+-5 cm) – dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające 
lateksowych elementów),  minimalna chłonność 1600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące 
wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie 
warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak 
zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, 
pakowane po 30 szt. – Rozmiar S

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 73-122, (+-5 cm) – dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające 
lateksowych elementów), minimalna chłonność 2250 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące 
wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie 
warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak 
zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, 
pakowane po 30 szt. – Rozmiar M

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 95-150 cm, (+-5 cm) - dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające 
lateksowych elementów), minimalna chłonność 2550 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące  
wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie 
warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak 
zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu,   
pakowane po 30 szt.  – Rozmiar L
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Pakiet 6 – Sterylne pudełko

1

Pieluchomajtki dla dorosłych dzienne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 130-170 cm,  (+-5 cm) dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające 
lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 ml według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące 
wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie 
warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak 
zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, 
pakowane po 30 szt.  – Rozmiar XL

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie:55-80 cm,  (+-5 cm) (o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność min. 
2100 ml według norm ISO),  falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), 
ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, 
ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego 
powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. (o podwyższonej chłonności) – Rozmiar S 

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie 73-122 cm  (+-5 cm) (o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 2900 
ml według norm ISO),  falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), 
ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, 
ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego 
powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.(o podwyższonej chłonności) – Rozmiar M

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 95-150 cm  (+-5 cm) (o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 3200 
ml według norm ISO),  falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), 
ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, 
ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego 
powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.(o podwyższonej chłonności) – Rozmiar L

Pieluchomajtki dla dorosłych nocne o obwodzie mieszczącym się w zakresie: 130-170 cm(+-5 cm) (o podwyższonej chłonności, minimalna chłonność 3200 
ml według norm ISO),  falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), 
ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni – wszystkie warstwy wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze, 
ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego 
powietrze, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt. (o podwyższonej chłonności) – Rozmiar XL

Pieluchy anatomiczne dla osób dorosłych z nietrzymaniem moczu i stolca, bez skrzydeł opinających biodra, posiadające wewnętrzne osłonki boczne oraz 
zewnętrzny laminat oddychający na całej powierzchni i podwójny wkład chłonny, posiadające dużą chłonność: nie mniejszej niż 1250 g wg normy ISO, o 
wymiarach 32 cm x 62,5 cm

Dodatkowe anatomiczne wkłady do pieluchomajtek zwiększające ich chłonność, nie powinny posiadać warstwy izolacyjnej, stanowiące dodatkowe 
zabezpieczenie dla osób ze średnią i ciężką inkontynencją o dużej chłonności: min.: 1200g wg normy ISO, o wymiarach 37 cm x 69 cm.
Podkład ginekologiczny 9cm x 34 cm (niesterylne)
Pokrycie higieniczne, jednorazowe, w rolce, szerokość 50 cm, długość zwoju – 80 m, kolor biały

Podkłady urologiczne chłonne  90 cm x 60 cm, z rozdrobnionym wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, o chłonności min. 950 ml wg ISO. Warstwę 
spodnią powinna stanowić folia antypoślizgowa a warstwę wierzchnią włóknina. Wkłady powinny być jednorazowego użytku i nieprzemakalne o wymiarach 90 
x 60 cm.

Sterylna plastikowe pudełko „licznik” do zużytych igieł oraz ostrzy chirurgicznych. Wyposażone również w przyrząd do ściągania ostrzy chirurgicznych.
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