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1

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej 

włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch z zakładanymi połami 

złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący 

sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na 

troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w 

okolicach szyi, zapięcie na rzep   Posiada oznakowanie rozmiaru  w 

postaci naklejki  naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację 

przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym 

opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy.  Na zewnętrznym 

opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji 

zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. 

W opakowaniu dodatkowo 2 ręczniki.Fartuch zgodny z normą PN EN 

13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie 

papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar 

fartucha oznaczony literowo M-L, XL, XXL

szt. 3150 8%
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2

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej 

włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch posiada 

nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu 

dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 

Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach.Gramatura 

wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 

g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość 

płynów. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób 

zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na 

plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne 

oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie 

na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 

2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką 

ultradźwiękową.                                                              Posiada oznakowanie 

rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 

identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze 

sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na 

zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb 

dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz 

dane producenta. 

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. 

Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy 

krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie 

papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar 

fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających 

jego długość - 120cm(S/M), 130cm(M), 150cm(L), 170 cm(XLLong) i 

dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 large(XXL).

szt. 2100 8%



3

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej 

włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach 

hydrofobowych.Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy 

operatora. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób 

zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na 

plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne 

oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie 

na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 

2 cm ), wykonane z poliestru.                                                                 Posiada 

oznakowanie rozmiaru  w postaci naklejki  naklejone na fartuchu, 

pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie 

pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier 

krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne 

dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę 

ważności oraz dane producenta. 

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 

30x40cm.Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania 

standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe 

i sterylizowany tlenkiem etylenu.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa 

sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość-120cm(S/M), 

130cm(M),150cm(L), 170 cm(XLLong) i dla operatporów o 

zwiększonych gabarytach 150 large(XXL).

szt. 1250 8%



4

Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej 

włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach 

hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia 

wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i 

folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na 

rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 

g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony 

w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny 

obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki 

wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach 

szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm  i 3 cm x 13 cm, mankiety o 

długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie 

rozmiaru  w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na 

identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze 

sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy.                                                                                   

Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla 

potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności 

oraz dane producenta. 

Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 

30x40cm.Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie 

dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w 

opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem 

etylenu.Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby:w centymetrach 

oznaczających jego długość-120cm(S/M),130cm(M),150cm(L), 170 

cm(XLLong) i dla operatporów o zwiększonych gabarytach 150 

large(XXL).

szt. 1250 8%

5

Jednorazowa bluza chirurgiczna (ocieplacz) z długim rękawem, 

przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z 

bawełnopodobnej włókniny spunbond o gramaturze 50 g/m2. Rękawy 

typu raglan, dwie kieszenie w okolicach bioder, oraz ściągacz w dolnej 

części bluzy. Kolor niebieski - Rozmiar M i L Zgodna z normą PN EN 

13795 1-3 wymagania standardowe (należy załączyć kartę techniczną 

wyrobu)

szt. 1000 8%



6

Jednorazowy  komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony 

do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z 

lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu spunbond o 

gramaturze 50 g/m2. Bluza o kroju raglanowym, posiada  krótki 

rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką, oraz trzy kieszenie 

(dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi), a także metkę z 

rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.  Spodnie z możliwością 

regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego 

materiału, wyposażone w dwie kieszenie, posiadające nogawki długie, 

proste, oraz metkę z rozmiarem. komplet nie może zawierać 

elementów "twardych" np. plastik lub metal. Kolor zielony lub 

niebieski. Rozmiary XS-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany 

w zgrzaną torebkę z foli PE. Zaoferowany produkt musi bezwzględnie 

spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i 

właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Wymaga się 

dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych 

parametrów.

szt. 3250 8%

Razem

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


