
Lp. Opis przedmiotu zamówienia
Wielkość 

opak.

Ilość 

opak.
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jedn.  

netto 

Wartość 

netto 
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%

Cena 

jedn.  

brutto 

Wartość 

brutto 

Nazwa 

handlowa na 

fakturze/

producent

Nr 

katalogowy

1

Preparat do mycia ciała i włosów pacjentów 

skolonizowanych MRSA przed zabiegami 

operacyjnymi. Gotowy do użycia. Zawierający 

octenidynę. Bez triclosanu, alkoholu, 

poliheksanidyny i chlorheksydyny. 

Posiadający potwierdzoną skuteczność także 

na E. hirrae, P. aeruginosa, E. coli w czasie do 1 

minuty, pH ok. 5,0. Kosmetyk

150 ml 1100 0,00 23% 0,00 0,00

2

Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. 

Bezbarwny, Gotowy do użycia. Bez jodu i 

chlorheksydyny. Na bazie dichlorowodorku 

octenidyny i fenoksyetanolu. Z możliwością 

zastosowania przy cewnikowaniach. Nie 

wpływający negatywnie na gojenie się ran. 

Spektrum działania: B, MRSA, F, V (HIV, HBV, 

HSV), pierwotniaki. Produkt leczniczy.

250 ml z 

atomizerem
1400 0,00 8% 0,00 0,00

3

Antybakteryjny płyn do dezynfekcji jamy 

ustnej. Bezbarwny, gotowy do użycia. Bez 

alkoholu, chlorheksydyny i poliheksanidyny. 

Na bazie dichlorowodorku octenidyny. Nie 

przebarwiający szkliwa.  Kosmetyk.

250 ml 50 0,00 8% 0,00 0,00
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4

Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania 

skolonizowanych i zakażonych ran z 

pozostałości tkanek martwych, biofilmu oraz 

resztek po opatrunkach. Gotowy do użycia. 

Zawierający octenidynę. Bez poliheksanidyny, 

alkoholu, środków konserwujących. 

Bezbarwny, bezwonny. Możliwość użycia u 

alergików. Wyrób medyczny.

20 ml 50 0,00 8% 0,00 0,00

5

Preparat w płynie do oczyszczania, 

dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający 

dichlorowodorek octenidyny. Bez 

poliheksanidyny, alkoholu, środków 

konserwujących. Bezbarwny, usuwający 

skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób 

medyczny.

350 ml 100 0,00 8% 0,00 0,00

6

Preparat do dezynfekcji skóry pacjenta przed 

zakładaniem cewników centralnych i 

obwodowych. Bezbarwny, gotowy do użycia. 

Zawierający min. 2 alkohole. Z dodatkiem 

dichlorowodorku octenidyny. Bez 

chlorheksydyny, poliheksanidyny i jodu. 

Spektrum działania: B, F, V w czasie do 1 

minuty. Produkt leczniczy.

250 ml z 

atomizerem
260 0,00 8% 0,00 0,00

7

Preparat antybakteryjny w formie rękawic do 

mycia pacjentów bez użycia wody, bez 

konieczności spłukiwania. Z zawartością 

dichlorowodorku octenidyny. Bez zapachu. 

Nie zawierający mydła, triclosanu, 

poliheksanidyny, alkoholu i chlorheksydyny. 

Opakowanie zawierające 10 szt. rękawic. 

Kosmetyk

10 szt. 

rękawic
40 0,00 23% 0,00 0,00

0,00 0,00

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

Razem
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