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handlowa/Nr 

katalogowy
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dopuszczającego do 

obrotu i używania / 

nr strony w ofercie

1

Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  

opatrunek, do mocowania kaniul obwodowych z 

wycięciem na port, z ramką otaczającą cały 

opatrunek, zaokrąglone brzegi,  metka do 

oznaczenia, odporny na działanie środków 

dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej 

akrylowy rozprowadzony na całej powierzchni 

przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku 

otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu 

o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną 

powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu 

opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. 

Wyrób medyczny  klasy IIa.                                         

6 x 7 cm
opak. 

100 szt.
200

2

Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny  

opatrunek, do mocowania cewników centralnych, z 

ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone 

brzegi,  metka do oznaczenia, odporny na działanie 

środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, 

klej akrylowy rozprowadzony na całej powierzchni 

przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku 

otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu 

o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną 

powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu 

opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. 

Wyrób medyczny  klasy IIa.                                         

10 x 12 cm
opak. 

50 szt.
2
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3

Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny 

opatrunek do mocowania kaniul i cewników 

centralnych, wzmocnienie włókniną obrzeża 

opatrunku oraz części obejmującej cewnik, okno 

wypełnione folią, owalny, ramka ułatwiająca 

aplikację, proste wycięcie na port pionowy, metka 

do oznaczenia, dwa włókninowe paski mocujące, 

odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 

zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie 

naniesiony na całej powierzchni przylepnej, 

niepylące, nierwące sie w kierunku otwarcia 

opakowanie typu folia-folia z polietylenu o 

wysokiej gęstości, zapewniajace sterylną 

powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu 

opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. 

Wyrób medyczny klasy IIa.

10 x 15,5 cm (okno 

wypełnione folią min. 

9,1 x 6,3 cm)

opak.

25 szt.
10

4

Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny 

opatrunek do mocowania kaniul obwodowych ze 

wzmocnionym  wycięciem na port, z ramką 

otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, 

dodatkowo dwa paski mocujące, odporny na 

działanie środków dezynfekcyjnych zawierających 

alkohol, klej akrylowy rozprowadzony 

równomiernie na całej powierzchni przylepnej, 

opakowanie typu folia- folia z polietylenu o 

wysokiej gęstości, zapewniające sterylną 

powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu 

opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla 

wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. 

Wyrób medyczny klasy II a.

5 x 5,7 cm
opak. 

100 szt.
6

5

Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, 

zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, 

wodoszczelna i elastyczna

30 x 28 cm             

(pow. klejąca 30 x 20 

cm)

opak. 

10 szt.
45

6

Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, 

zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, 

wodoszczelna i elastyczna

45 x 28 cm             

(pow. klejąca 45 x 20 

cm)

opak. 

10 szt.
30

7

Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, 

zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, 

wodoszczelna i elastyczna

45 x 55 cm             

(pow. klejąca 45 x 48 

cm)

opak. 

10 szt.
35
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8

Samoprzylepne, sterylne paski do zamykania ran z 

akrylowym klejem, wrażliwym na siłę nacisku, o 

równej szerokości na całej długości, dokładnie 

przybliżajace brzegi rany, z mikroporowatej 

włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami 

sztucznego jedwabiu, nie kleją się do rękawiczek

6 x 38 mm 

opak. 50 

szt. (a 6 

pasków)

6

9

Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka 

(0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, 

sterylizowana radiacyjnie.

15 x 20 cm (pow. 

klejąca 10 x 20 cm)

opak. 

10 szt.
4

10

Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka 

(0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, 

sterylizowana radiacyjnie.

44 x 35 cm (pow. 

klejąca 34 x 35 cm)

opak. 

10 szt.
4

11

Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka 

(0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, 

sterylizowana radiacyjnie.

66 x 60 cm (pow. 

klejąca 56 x 60 cm)

opak. 

10 szt.
8

12

Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka 

(0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, 

sterylizowana radiacyjnie.

66 x 45 cm (pow. 

klejąca 56 x 45 cm)

opak. 

10 szt.
10

13

Sterylna folia chirurgiczna z poliestru, ultra cienka 

(0,025), hypoalergiczna, bakteriobójcza, 

sterylizowana radiacyjnie.

66 x 85 cm (pow. 

klejąca 56 x 85 cm)

opak. 

10 szt.
5

14

Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze 

sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi 

krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia 

nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej 

przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

2,5 cm x 9,14 m
opak. 

12 szt.
10

15

Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze 

sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi 

krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia 

nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej 

przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku.

5 cm x 9,14 m
opak. 

20 szt.
6

16

Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, 

perforowany na całej powierzchni, co ułatwia 

dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i 

oddychający.

2,5 x 9,14 cm
opak. 

12 szt.
15

17

Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, 

perforowany na całej powierzchni, co ułatwia 

dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i 

oddychający.

5 x 9,14 cm
opak. 

6 szt.
10
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Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów 

donosowych, elastyczny, klej akrylowy, 

hypoalergiczny

7 x 7,1 cm
opak. 

50 szt.
30

19

Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów 

donosowych, elastyczny, klej akrylowy, 

hypoalergiczny

6 x 6 cm
opak. 

50 szt.
1

20

Przylepiec mocujący, samoprzylepny, do drenów 

donosowych, elastyczny, klej akrylowy, 

hypoalergiczny

3,5 x 4 cm
opak. 

50 szt.
1

21

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 

0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, 

przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do 

rany

5 cm x 5 cm
opak. 

50 szt.
50

22

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 

0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, 

przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do 

rany

10 cm x 10 cm
opak. 

10 szt.
20

23

Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 

0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, 

przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do 

rany

15 cm x 20 cm
opak. 

10 szt.
10

25

Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, 

w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących 

typu owrzodzenia, odleżyny

5 x 5 cm
opak. 

10 szt.
6

26

Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, 

w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących 

typu owrzodzenia, odleżyny

10 x 10 cm
opak. 

10 szt.
10

27

Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w 

postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran 

skolonizowanych przez bakterie lub ran 

zakażonych

5 x 5 cm
opak. 

10 szt.
50

28

Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w 

postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran 

skolonizowanych przez bakterie lub ran 

zakażonych

2 x 45 cm
opak. 

5 szt.
10

29

Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w 

postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran 

skolonizowanych przez bakterie lub ran 

zakażonych

10 x 10 cm
opak. 

10 szt.
60

30

Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w 

postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran 

skolonizowanych przez bakterie lub ran 

zakażonych

15 x 15 cm
opak. 

5 szt.
6
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Cienki sterylny opatrunek hydrokoloidowy typu 

granuflex, w postaci płytki, do ran z małą ilością 

wysięku

7,5 x 7,5 cm
opak. 

5 szt.
10

32

Opatrunek jałowy, przylepny, na piętę, regulujący 

poziom wilgotności w ranie, złożony z 

wodoodpornej warstwy zewnętrznej błony 

poliuretanowej oraz wielowarstwowej części 

chłonnej, zawierajacej warstwę pianki 

poliuretanowej oraz warstwę kontaktową 

wykonaną w technologii Hydrofiber 

(karboksymetyloceluloza sodowa).

14 x 19,8 cm szt. 40

33

Kompres opatrunkowy sterylny o właściwościach 

niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych, 

wykonany z dwóch warstw nietkanych włókien 

karboksymetylocelulozy sodowej (technologia 

Hydrofiber), zawierających srebro jonowe (1,2%), 

o działaniu spotęgowanym EDTA oraz chlorkiem 

benzetoniowym BeCl. Niszczy biofilm, żeluje w 

zetknięciu z wysiękiem rany tworząc wilgotne 

środowisko.

10 x 10 cm szt. 40

34

Opatrunek do trudnogojących się ran, zawierający 

higroskopijne cząsteczki pochodzące z naturalnej 

celulozy, tworzące elastyczną samoprzylepną 

powierzchnię pokrytą przez półprzepuszczalną 

błonę poliuretanową. Wbudowany system 

sygnalizowania zmiany opatrunku

10 x 10 cm szt. 100
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System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, 

wyposażony w: silikonowy rękaw o dł. 155 cm +/- 

2 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej 

długości substancję neutralizującą nieprzyjemne 

zapachy. Zestaw posiada miękki, silikonowy 

balonik retencyjny ( pierścień uszczelniający z 

paskiem RTG), port do uzupełniania balonika 

retencyjnego, port do irygacji umożliwiający także 

doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą 

światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu 

podania, port do pobierania próbek stolca z 

zastawką antyzwrotną. System biologicznie czysty, 

czas utrzymania do 29 dni. Zestaw wyposażony 

dodatkowo w trzy worki zbiorcze, skalowane o 

pojemnośco od 1000 ml do 1500 ml, z filtrem 

węglowym, strzykawkę 45 ml do nawadniania.

zestaw 5

36

Mata podłogowa, przeciwpyłowa z folii 

poliestrowej, akrylowy polimer adhezyjny ze 

środkiem bakteriobójczym

45 x 115 cm

opak. 

6x40 

listków

30

Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

Razem
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