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 Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe 

Pakiet 1 Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji pakietu: 

 na każdym opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol 
artykułu,  

 wszystkie elementy zgodne z normą PN EN 13795 lub normą równoważną. 

 
Poz. 1  
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne 
uniwersalne  
 

 
Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z chłonnej i mocnej włókniny minimum dwuwarstwowej, w strefie krytycznej - 
trójwarstwowej o minimalnym składzie: 
1. Serweta - ekran anestezjologiczny rozmiar minimalny 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w 

środkowej części serwety, strefa krytyczna nie mniejsza niż 20 x 50cm - 1 szt. 
2. Serwety boczne rozmiar minimalny 75 x 90 cm, wykończone taśmą samoprzylepną na całej długości dłuższego 

boku, strefa krytyczna nie mniejsza niż 20 x 50cm – 2 szt. 
3. Serweta dolna rozmiar minimalny 170 x 175cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety, 

strefa krytyczna nie mniejsza niż 20 x 50cm - 1 szt. 
4. Serweta na stolik Mayo rozmiar minimalny 75 x 140cm, wykonany z mocnej folii PE odpornej na rozerwanie z 

warstwą chłonną o minimalnych wymiarach 50 x 70 cm wykonaną z chłonnej włókniny wiskozowej, dobrze 
przylegającej do warstwy foliowej, minimalna waga całkowita serwety 158g – 1 szt.   

5. Serweta do przykrycia stolika instrumentalnego, rozmiar minimalny 140 x 180cm – 1 szt. 
6. Chłonne ręczniki celulozowe o minimalnych wymiarach 15 x 25cm – 4 szt. 
7. Taśma samoprzylepna 8 x 45cm (+/-1cm) – 1 szt. 
8. Czyścik do koagulacji 5 x 5cm (+/-1cm) – 1 szt. 
9. Taśma mocująca do przewodów na rzep lub klej – 1 szt. 
10. Pudełko na zużyte igły i skalpele z możliwością przymocowania do stolika Mayo zawierające gąbkę i/lub magnes 

na minimum 10-12 miejsc, uniemożliwiające wypadnięcie zużytych ostrych narzędzi. Pudełko wyposażone w 
urządzenie do bezpiecznego usuwania zużytych ostrzy z oprawki - 1 szt. 

11. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, lub SMMS, lub SMMMS bez 
wstawek wzmacniających, u góry zapinany na rzep lub inny system umożliwiający ufiksowanie zapięcia, rękawy 
wykończone elastycznym mankietem o długości min 5,5 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i 
konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk  lub wszywka rozmiaru fartucha, celem łatwej identyfikacji. 
Fartuch owinięty w papier krepowy lub włókninę z dołączonym 1 ręcznikiem celulozowym dostępny po 
odsłonięciu bliższej poły serwety owijającej obłożenie. Rozmiar XL -1 szt. 

 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Barierowe na całej powierzchni, wszystkie warstwy klejące, szczególnie przylepiane do skóry, występujące w elementach 
zestawu muszą gwarantować skuteczne oklejenie obszaru operacyjnego i trwałość tego oklejenia przez minimum 2 
godziny, także w warunkach wilgotnych i mokrych.  
Podwójne pakowany: w karton transportowy oraz karton lub worek foliowy wewnętrzny biologicznie czysty, karton 
preferowany typu "dyspenser". 

 
Poz. 2 
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne do 
cięcia 
cesarskiego 

 
Zestaw o minimalnym składzie: 
1. Serweta do przykrycia stolika instrumentalnego, rozmiar minimalny 140 x 180cm, służąca, jako zawinięcie 

zestawu – 1 szt. 
2. Sterylna serweta chirurgiczna o minimalnych wymiarach 180 x 300cm, posiadająca otwór o minimalnych 

wymiarach 19 x 29cm wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek ze sztywnikiem i 
zaworem na odprowadzenie płynów. Wymagania: laminat minimum dwuwarstwowy – 1 szt. 

3. Kocyk dziecięcy z miękkiej, chłonnej, niepylącej włókniny, biały o minimalnych wymiarach 90 x 100cm – 1 szt. 
4. Opatrunek na ranę z absorbującą poduszką wiskozową z lekko przylegającą do rany warstwą kontaktową. 

Wodoodporny, przepuszczający parę wodną. Klej skutecznie przywierający do skóry nie powodujący jej 
podrażnień (preferowany akrylowy oparty na bazie wodnej). Adhezyjna powierzchnia pokryta dwoma 
zachodzącymi na siebie papierowymi zabezpieczeniami, umożliwiającymi aseptyczną aplikację. Wymiary 10x25cm 
-1 szt. 

5. Serwety gazowe z tasiemką 45 x 45cm, 20 nitkowe, 4 warstwowe, z nitką rtg, lub chip-em widocznym w 
promieniach rtg kolor biały - 5 szt. 

6. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, SMMS lub SMMMS wyposażony 
w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach,  u góry zapinany na rzep lub inny system 
umożliwiający ufiksowanie zapięcia w dowolnym miejscu  na plecach, rękawy wykończone elastycznym 
mankietem o długości min 5,5cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na 
aseptyczną aplikację. Nadruk lub wszywka rozmiaru fartucha, celem łatwej identyfikacji. Rozmiar XL. 
Wymagania: nieprzemakalność fartucha w obszarze wzmocnionym minimum 160cm słupa wody, gramatura min. 
35 g/m2 w strefie niewzmocnionej i min. 40 g/m2 w strefie wzmocnionej, wytrzymałość na rozerwanie w strefie 
wzmocnionej min. na sucho/mokro 300/200 kPa. Ilość w zestawie – 2 szt. 

7. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, SMMS lub SMMMS bez 
nieprzemakalnych wstawek, u góry zapinany na rzep lub inny system umożliwiający ufiksowanie zapięcia w 
dowolnym miejscu  na plecach, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 5,5cm, troki 
łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk lub wszywka 
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rozmiaru fartucha, celem łatwej identyfikacji. Rozmiar XL. Wymagania: nieprzemakalność fartucha minimum 40 
cm słupa wody, gramatura min. 35g /m2, wytrzymałość na rozerwanie min. na sucho/mokro 139/138 kPa. Ilość 
w zestawie – 2 szt., z czego 1 z nich owinięty w papier krepowy lub włókninę z dołączonym 1 ręcznikiem 
celulozowym dostępny po odsłonięciu bliższej poły serwety owijającej obłożenie. 

8. Ostrze nr 10 oraz nr 22 – po 1 szt. 
9. Kompres z gazy 17 nitkowy, 16 warstwowy, biały z nitką RTG, rozmiar 7,5 x 7,5cm – 40 szt. 
10. Miseczka plastikowa z polipropylenu z podziałką 250 ml, preferowane w dwóch różnych kolorach – 2 szt. 
11. Kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych, dł. minimum 18cm – 1 szt. 
12. Serweta na stolik Mayo rozmiar minimum 79 x 145cm wykonana z folii PE z warstwą chłonną – 1 szt. 
13. Ręcznik chłonny minimalnych wymiarach 15 x 25cm – 4 szt. 
14. Taśma lepna 9 x 49cm (+/-2cm) – 1 szt. 
15. Tupfer okrągły gazowy 40 x 50cm (+/-3 cm) do mycia pola operacyjnego (20 nitkowy, biały) – 3 szt. 
16. Dren łączący do ssaka PVC 24CH długość 2-2,5m z końcówką aspiracją typu Yankauer rozmiar 20-24CH, 

okrągła końcówka ssąca z 4 otworami w części ssącej z kontrolą siły ssania – 1 szt. 
 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Podwójne pakowany: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty lub worek foliowy, 
umożliwiający przechowanie produktu na regałach w magazynie sprzętu jałowego.  
 

 
Poz. 3 
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne do 
procedur 
artroskopii 
kolana 

 
Zestaw o minimalnym składzie: 
1. Serweta na stolik narzędziowy o minimalnych wymiarach 100 x 150cm – 1 szt. 
2. Serweta na stolik Mayo, rozmiar minimalny 80 x 145 cm, wykonany z mocnej folii PE odpornej na rozerwanie z 

warstwą chłonną o minimalnych wymiarach 60 x 85 cm wykonaną z chłonnej włókniny wiskozowej, dobrze 
przylegającej do warstwy foliowej, minimalna waga całkowita serwety 158 g – 1 szt. 

3. Serweta operacyjna o minimalnych wymiarach 300 x 200cm do zabiegów na kończynie z obszarem 
wzmocnionym wokół strefy krytycznej i samouszczelniającym się otworem Ø 6-7cm (strefa krytyczna minimum 
25 cm wokół otworu).  Materiał składa się z minimum dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina 
polipropylenowa odporna na pylenie i rozwarstwianie się), obszary wzmocnione wykonane z włókniny 
polipropylenowej. Minimalna gramatura materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2 , w części 
wzmocnionej min. 109,5g/m2 i odporności na penetrację płynów w części wzmocnionej min. 180cm H2O – 1 
szt. 

4. Osłona na kamerę składana teleskopowo z elastyczną taśmą klejącą umożliwiającą szczelne oklejenie optyki i 
kamery o minimalnych rozmiarach 13 x 250cm – 1 szt. 

5. Osłona na kończynę 35 x 55cm (+/-2cm) – 1 szt. 
6. Taśmy samoprzylepne 9-10 x 50cm (+/-1cm) - 3 szt. 
7. Ściereczki do wytarcia rąk o minimalnych wymiarach 15 x 25cm – min. 2 szt., (dopuszcza się ściereczki 

pakowane osobno i dostarczane wraz z zestawem) 
 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w sterylnym opakowaniu papierowo-foliowym, lub 
foliowym. 
Podwójnie pakowane w karton transportowy oraz karton biologicznie czysty, preferowany dyspenser w celu łatwego 
pobierania   
 

 
Poz. 4  
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne do 
procedur 
artroskopii 
barku 

 
Zestaw o minimalnym składzie: 
1. Serweta na stolik narzędziowy o minimalnych wymiarach 150 x 190cm – 1 szt.  
2. Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145cm ( wzmocnienie minimum 60 x 90cm) – 1 szt.                                        
3. Serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 12cm), wbudowane dwa uchwyty typu 

„Velcro”, minimalne wymiary serwety 225 x 400cm – 1 szt. 
4. Samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90cm – 1 szt. 
5. Osłona na kończynę o minimalnych wymiarach 25 x 75cm – 1 szt. 
6. Taśmy samoprzylepne 9-10 x 50 cm (+/-1cm) – min. 1 szt. 
7. Ściereczki do wytarcia rąk o minimalnych wymiarach 15 x 25cm – min. 2 szt. 

 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w sterylnym opakowaniu papierowo-foliowym lub 
foliowym. 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton biologicznie czysty, preferowany dyspenser w celu łatwego 
pobierania.   
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Poz. 5  
Sterylny Zestaw 
pionowy 
izolacyjny 

 
 Zestaw o minimalnym składzie:  
1. Serweta na stolik narzędziowy minimum 140 x 190 cm (minimalne wzmocnienie 75 x 190cm) - 1 szt. 
2. Serweta pionowa – izolacyjna przeźroczysta foliowa o wym. min 230 x 320cm z oknem min. 30 x 70cm, 

wypełnionym folią chirurgiczną, wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia, torbą na płyny 
i uchwytami do mocowania przewodów i drenów – 1 szt. 

3. Serweta na stolik Mayo minimum 80 x 145cm ( wzmocnienie minimum 60 x 85cm) – 1 szt.  
4. Ręczniki celulozowe min. 15 x 25cm – 2 szt. 

 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w sterylnym opakowaniu papierowo-foliowym lub 
foliowym. 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, preferowany dyspenser w 
celu łatwego pobierania.   

 
Poz. 6   
Sterylna 
serweta na 
stolik Mayo 

 
Serweta z dwuwarstwowego laminatu - osłona na stolik  Mayo, o minimalnym rozmiarze 80 x 145cm złożone 
teleskopowo (wzmocnienie min. 60 x 85cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.   
Wymiary kartonika "czystego" : wys x głęb x szer.  29 x 37 x 27cm (+/-5 cm), lub 24 x 37 x 27,5cm (+/-5cm) 
  

Pakiet 2 Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji pakietu: 

 na każdym opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol 
artykułu,  

 wszystkie elementy zgodne z normą PN EN 13795 lub normą równoważną. 
 
Wymagania nie dotyczą pozycji 2 i 7 
 

 
Poz. 1 
Sterylny fartuch 
chirurgiczny 

 
Wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny typu Spunlace o garmaturze min. 68g/m2 i właściwościach 
hydrofobowych. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący 
sterylny obszar na plecach. Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Z tyłu w okolicach szyi 
zapięcie na rzep. Mankiety o długości min. 8cm wykonane z poliestru. Posiada oznakowanie rozmiaru w miejscu 
widocznym pozwalającym na identyfikację. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym np. 
papier krepowy z dołączonymi chłonnymi ręcznikami. Dostęp do następujących rozmiarów: S, M, L, XL, XL-L, 
XXL.        
 

 
Poz. 2 
komplet 
odzieży 
zabiegowej 

 
Niesterylny jednorazowy komplet odzieży zabiegowej (bluza+spodnie), wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny typu 
spunbond, o minimalnej gramaturze 50g/m2 . Bluza z krótkim rękawem, wycięcie w kształcie „V” pod szyją 
wykończone lamówką oraz 3 kieszenie i metkę z rozmiarem. Spodnie z możliwością regulacji pasa za pomocą troków, 
wyposażone w co najmniej 1 kieszeń i metkę z rozmiarem. Dostęp do co najmniej 2 kolorów i 2 rozmiarów XL i 
XXL.    
 

 
Poz. 3 
Sterylna 
serweta do 
obłożenia 
ręki/stopy 

 
Sterylna serweta do obłożenia ręki/stopy, o minimalnym rozmiarze 150 x 180cm z wbudowanym elastycznym 
mankietem z otworem Ø 3cm. Serweta z minimum dwuwarstwowej nieprzemakalnej włókniny.  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. 
 

 
Poz. 4 
Sterylna 
serweta 
ginekologiczna 

 
Sterylna serweta ginekologiczna pod pacjenta z workiem do zbiórki płynów o wymiarach: 75 x 100 cm. Wykonana z 
laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Posiadająca zakładkę do aseptycznej 
aplikacji pod pacjenta o min. szerokości 18 cm oraz torbę do zbiórki płynów ze sztywnikiem. Minimalna wielkość 
worka 56 x 58cm. 
 

 
Poz.5  
Zestaw 
uniwersalny 
standard z 
fartuchami 
 

 
Zestaw o minimalnym składzie:  

1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, gramatura całkowita min. 80g/m2 (owinięcie zestawu) – 1 
szt. 

2. Ręczniki 30 x 40cm – 2 szt. 
3. Fartuch chirurgiczny SMMS standard 130cm (XL)- min. 35g/m2, wiązany z tyłu i boku na troki, połączone 

kartonikiem umożliwiającym sterylne zawiązanie fartucha. W okolicach szyi zapinany na rzep. Fartuch 
oznaczony rozmiarem w widocznym miejscu pozwalającym na identyfikację wielkości przed rozłożeniem. – 1 
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szt. 
4. Fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony 150cm (XXL)- min. 35g/m2 posiadający dodatkowo od wewnątrz 

wzmocnienia z nieprzemakalnego laminatu, wiązany z tyłu i boku na troki, połączone kartonikiem 
umożliwiającym sterylne zawiązanie fartucha. W okolicach szyi zapinany na rzep. Fartuch oznaczony 
rozmiarem w widocznym miejscu pozwalającym na identyfikację wielkości przed rozłożeniem. – 1 szt. 

5. Serweta na stolik MAYO 80 x 145cm, z folii polietylenowej ze wzmocnieniem polipropylenowym (min. 75 x 
90cm), gramatura całkowita min. 85g/m2 – 1 szt. 

6. Taśma samoprzylepna 9 x 50cm – 1 szt. 
7. Kieszeń samoprzylepna, foliowa jednokomorowa 38 x 40cm – 1 szt. 
8. Serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe 75 x 90cm (taśma samoprzylepna umiejscowiona na dłuższym boku) 

– 2 szt. 
9. Serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 175 x 180cm – 1 szt. 
10. Serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa 150 x 240cm – 1 szt. 

 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Barierowe na całej powierzchni, wszystkie warstwy klejące, szczególnie przylepiane do skóry, występujące w elementach 
zestawu muszą gwarantować skuteczne oklejenie obszaru operacyjnego i trwałość tego oklejenia przez minimum 2 
godziny, także w warunkach wilgotnych i mokrych.  
Podwójne pakowany: w karton transportowy oraz karton lub worek foliowy wewnętrzny biologicznie czysty 
 

Poz. 6 
Sterylna 
poliuretanowa 
folia 
chirurgiczna 

 
Sterylna poliuretanowa folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego, pokryta klejem poliakrylowym, 
elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, przepuszczalna dla pary wodnej, przeźroczysta, matowa i antyrefleksyjna. 
Powierzchnia całkowita 30 x 27cm, powierzchnia przylepna 30 x 20cm. 
 

 
Poz. 7 
Jednorazowa 
bluza-ocieplacz 

 
Jednorazowa bluza-ocieplacz wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond, o minimalnej gramaturze 50g/m2, 
z długim rękawem wykończonym ściągaczem. Poły zapinane z przodu na napy. Dostęp do 2 rozmiarów: M, L.    
 

Pakiet 3  

 
Poz. 1 
Niejałowe 
maski 
chirurgiczne 

 
Pełnobarierowe, niejałowe, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny, gwarantujące wyższy poziom  
filtracji BFE powyżej 98 %, Dostęp do wiązanych na troki i zakładanych na gumki, posiadające w części nosowej 
usztywnienie umożliwiającą dopasowanie (nie odkształcanie się w trakcie użytkowania) maski do twarzy, wykonane z 
włókniny niepowodującej podrażnień skóry, pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne 
przechowywanie i użytkowanie, (nie więcej niż 50 szt. w kartonie). 
 

 
Poz. 2  
Czepek 
medyczny 
jednorazowy 
 

 
Niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny o gramaturze minimum 
17g/m2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych, biologicznie czystych 
kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 27x 27cm  
(nie więcej niż 150 szt. w kartoniku). 

 
Poz. 3 
Czepek 
medyczny 
jednorazowy 

 
Niesterylny, o kroju furażerki (męski), w części bocznej wykonany z włókniny pochłaniającej pot, a w części górnej z 
włókniny perforowanej, wiązany na troki. Pakowany w biologicznie czysty kartonik z dyspenserem. (nie więcej niż 150 
szt. w kartonie).  

 
Poz. 4 
Czepek 
medyczny 
jednorazowy 

 
Niesterylny, wykonany w całości z chłonnej, przewiewnej, perforowanej włókniny, o gramaturze min. 28g/m2 
perforowanej. Z tyłu ściągnięty gumką. Dostępne co najmniej 3 kolory. Pakowany w biologicznie czysty kartonik z 
dyspenserem. (nie więcej niż 150 szt. w kartonie). 
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 Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe 

 
Poz. 5 
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne do 
laparoskopii 

 
Zestaw o minimalnym składzie:  

1. Serweta do przykrycia stolika instrumentalnego, rozmiar minimalny 150 x 190cm, służąca, jako zawinięcie 
zestawu, ze wzmocnieniem 75 x 190cm – 1 szt. 

2. Serweta chirurgiczna do laparoskopii brzusznej w kształcie litery „T” o wymiarach 200/250 x 340cm (± 
5cm), zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiadająca samoprzylepny otwór w okolicach jamy 
brzusznej o wymiarach minimum 30 x 30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie wyposażone w 
organizatory przewodów typu rzep i co najmniej 2 duże zintegrowane foliowe kieszenie. Wymagania: 
wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym: 163/114 kPa, wytrzymałość na 
penetracje płynu 100 cm H2O – 1 szt. 

3. Nożyczki laparoskopowe o długość w zakresie 33 - 36cm typu Metzenbaum (zakrzywione), rękojeść bez 
blokady - 1 szt. 

4. Narzędzie laparoskopowe typu grasper okienkowy, długość 33cm. Dostęp do dwóch rodzajów zestawów: 
z rękojeścią z blokadą ząbkową oraz z rękojeścią z blokadą typu wł./wył. - 1 szt. 

5. Trokar 11mm z kaniulą 10cm. Kaniula przeźroczysta, karbowana. W kaniuli podwójna uszczelka (jedna typu 
rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającymi rozdarciu, druga 
stożkowa). Obturator ostrzowy, bezpieczny. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate 
wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego 
wprowadzania trokara - 1 szt. 

6. Sterylny pełnochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep. 
Rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości minimum 6cm. Troki łączone kartonikiem - sposób 
założenia i konstrukcja pozwalająca na aseptyczną aplikację fartucha. Nadruk rozmiaru fartuchu, celem łatwej 
identyfikacji. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej minimum 56cm H2O, gramatura minimum 
35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą 
PN EN 13795. Wymagany rozmiar - XL – 2 szt. oraz L – 1 szt. (pakowany poza serwetą stanowiącą 
owinięcie zestawu). 

7. Osłona foliowa na kamerę 15 x 250cm z plastikowym pierścieniem mocującym – 1 szt. 
8. Miseczka plastikowa z polipropylenu transparentnego z podziałką o pojemności minimum 250ml – 1 szt. 
9. Kleszczyki blokowane długość 24 cm (+/- 5cm) do materiałów opatrunkowych – 1 szt. 
10. Serweta na stolik Mayo, rozmiar 79 x 145cm (+/-2cm), wykonana z folii PE 60 mikronów, z warstwą 

chłonną 65 x 85cm wykonaną z włókniny wiskozowej 27g/m2 – 1 szt. 
11. Igła Veressa 14 G, 120mm z korkiem – 1 szt. 
12. Taśma Lepna, rozmiar 9 x 49cm (+/-2cm) – 1 szt. 
13. Strzykawka 20ml – 1 szt. 
14. Tupfer okrągły gazowy rozmiar 40 x 50 cm (20 nitkowy, znacznik RTG, biały) – 3 szt. 
15. Płyn przeciwmgielny (butelka + watka) – 1 szt. 
16. Pojemnik na igły i ostrza, wyposażony w samoprzylepna piankę – licznik igieł (min. 5 pozycji) i magnetyczną 

wkładkę na ostrza – 1 szt. 
Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.   
Na opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol artykułu. 
Produkt zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną. 

Pakiet 4  

 
Poz. 1  
Sterylny 
pełnochronny 
fartuch 
chirurgiczny 
 

 
Wykonany z włókniny typu SMMS lub SMMMS, wyposażony w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i 
rękawach, u góry zapinany na rzep lub inny system umożliwiający ufiksowanie zapięcia w dowolnym miejscu na 
plecach. Rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości minimum 5,5cm, troki łączone kartonikiem, sposób 
założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk lub wszywka rozmiaru na każdym fartuchu, celem 
łatwej identyfikacji. Fartuch podwójnie pakowany np.: papier-folia zewnętrzne opakowanie, a wewnętrzne papier 
krepowy lub włóknina, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem wraz z dodatkowymi dwoma 
ściereczkami do wytarcia rąk o minimalnych wymiarach 15 x 25cm. Dostęp do następujących rozmiarów w 
zależności od potrzeb: L, XL, XLL, XL-L 
Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138 cm słupa wody, gramatura: 35g/m2, wytrzymałość na 
rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. 
Podwójnie pakowany: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.   
Na opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol artykułu. 
Produkt zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną. 

 
Poz. 2  
Niejałowe 
ubranie 
chirurgiczne 

 
Ubranie chirurgiczne (spodnie i bluza) wykonane z włókniny antystatycznej, niepylącej i oddychającej typu SMS, SMMS 
lub SMMMS, do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wycięcie pod szyją 
wykończone lamówką lub obrzucone maszynowo, bluza posiadająca co najmniej jedną kieszeń, nieprzeźroczyste. 
Dostęp do co najmniej następujących rozmiarów: S,  L, M, XL, XXL. Każdy komplet ubraniowy pakowany 
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(spodnie i 
bluza) 

pojedynczo, a następnie pakowane w zbiorcze opakowania transportowe. 
 

Poz. 3  
Maski 
chirurgiczne / 
higieniczne 

 
Trójwarstwowe, zakładane na gumki, posiadające w części nosowej usztywnienie umożliwiające dopasowanie maski do 
twarzy. 

Pakiet 5  

 
Poz. 1  
Sterylne 
obłożenie 
operacyjne do 
zabiegów 
tarczycy 

 
Zestaw o minimalnym składzie:  
1. Serweta okrywająca pacjenta o wymiarach min. 190 x 260 x 300cm (+/-10cm) wykonana z miękkiego, chłonnego 

i mocnego, dobrze układającego się niepylącego laminatu trójwarstwowego (polipropylen-polietylen-
polipropylen) o gramaturze min. 66 g/m2, odporność na penetrację wody bez dodatkowych wzmocnień 
minimum 200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho minimum 190 kPa. Serweta z osłoną 
ramion stołu. Otwór w serwecie min. 13 x 13cm - przylepny w kształcie rombu z możliwością poszerzenia, 
wzmocnienie chłonne minimum 60 x 76cm, którego wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho wynosi 
ponad 550 kPa, 3 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie antypoślizgowe na narzędzia. – 1 szt. 

2. Serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (+/- 5cm). – 1 szt. 
 

Wymagania dotyczące całego obłożenia:  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.   
Na opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol artykułu.   
Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną.  
 

 
Poz. 2  
Czepek o kroju 
furażerki 
uniwersalny 

 
Wykonany z materiału oddychającego, z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z 
wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot, o gramaturze 47g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o 
gramaturze max. 10g/m2. 
Pakowany w biologicznie czysty kartonik w formie dyspensera (nie więcej niż 100 szt. w kartonie). 

Poz. 3  
Podkład 
wysoce-
chłonny do 
dużych i 
mokrych 
zabiegów 

 
Chłonna, przeciwodleżynowa serweta ochronna na stół operacyjny, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo 
(brak możliwości tworzenia się zagięć pod pacjentem); warstwa spodnia nieprzemakalna wykonana z teksturowanej folii 
polietylenowej zabezpieczającej przed przesuwaniem i ślizganiem. Wymiary serwety min. 100 x 220cm (+/-5cm). 

Pakiet 6 

Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji pakietu: 

 na każdym opakowaniu dodatkowa samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol 
artykułu,  

 wszystkie elementy zgodne z normą PN EN 13795 lub normą równoważną. 
 

 
Poz. 1  
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Nieprzylepna, wykonana, z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura 
laminatu minimum 53 g/m2, rozmiar serwety 75 x 75cm (+/-5cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego”:  wys. x głęb. x szer. 38 x 31 x 15 cm (+/-1cm). 
 

 
Poz. 2 
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Nieprzylepna, wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura 
laminatu minimum 53 g/m2, rozmiar serwety 90 x 150cm (+/-5cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x 31 x 15cm (+/-1cm).  
 

 
Poz. 3  
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Nieprzylepna, wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura 
laminatu minimum 53 g/m2, rozmiar serwety 50 x 50cm (+/-1cm). 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x.31 x.15 cm (+/-1cm).  
 

Poz. 4  
Sterylna 
serweta 

 
Z centralnie położonym otworem (samoprzylepnym) okrągłym o średnicy 7-8cm  oraz taśmą lepną wokół otworu, 
wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu 
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zabiegowa minimum 53 g/m2, dostęp do rozmiaru serwety  75 x 75-90cm (+/-2cm). 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x 31 x 15cm (+/-1cm). 
 

 
Poz. 5  
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Z centralnie położonym otworem (samoprzylepnym)  okrągłym o średnicy 7-8cm  oraz taśmą lepną wokół otworu, 
wykonana z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu 
minimum 53 g/m2, dostęp do rozmiar serwety 50 x 50-60cm (+/- 1cm). 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x 31 x 15cm (+/-1cm).  
 

 
Poz. 6  
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Dwuczęściowa z centralnie położonym otworem przylepnym z możliwością dostosowania średnicy otworu, wykonana, 
z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu minimum 
53g/m2, o rozmiarze 75 x 90cm (+/- 2cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x 31 x 15cm (+/- 1cm).  
 

 
Poz. 7  
Sterylna 
serweta 
zabiegowa 

 
Z jednym brzegiem samoprzylepnym, wykonana, z co najmniej dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej 
powierzchni, gramatura laminatu minimum 53 g/m2, rozmiar serwety 90 x 100cm (+/- 2cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. Wymiary kartonika „czystego” : wys. x głęb. x szer.  38 x 31 x 15cm (+/- 1cm).  
 

 
Poz. 8  
Sterylny 
pokrowiec 
foliowy do 
laparoskopii 

 
O wymiarach 13-15 x 200-250cm teleskopowo złożony z elastycznymi taśmami odpornymi na przemakanie do 
mocowania na końcówkach.  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania. 
 

 
Poz. 9  
Sterylna osłona 
na kończynę 

 
Zwijana na zewnątrz, co ułatwia sterylną aplikację, rozmiar 35 x 120cm (+/- 1cm), wykonana z co najmniej 
dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego na całej powierzchni, gramatura laminatu minimum 53g/m2. 
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.  
 

 
Poz. 10  
Sterylna taśma 
samoprzylepna 

 
Do mocowania, serwet, drenów i przewodów, rozmiar 10 x 50cm (+/- 2cm).  
Podwójnie pakowane: w karton transportowy oraz karton wewnętrzny biologicznie czysty, zaopatrzony w dyspenser w 
celu łatwego pobierania.  
 

Poz. 11  
Sterylna 
kieszeń 
dwusekcyjna  

 
Samoprzylepna, do mocowania na serwetach włókninowych i stolikach narzędziowych, wykonana z mocnej 
przeźroczystej folii PE o gramaturze min. 90 µm. Rozmiar: 38cm x 43cm (+/- 1cm). 
 

Pakiet 7  

 
Poz.1   
Fartuchy 
higieniczny 

 
Długi rękaw, wiązany z tyłu na troki, wykonany z cienkiej wodoodpornej włókniny, nie zawiera celulozy i wiskozy. 
Dostęp do co najmniej następujących rozmiarów: L, XL lub rozmiar uniwersalny. 

 
Poz. 2   
Fartuch foliowy 

 
Przedni, zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozmiar uniwersalny, długość nie mniej niż 110cm, pakowany 
pojedynczo lub na rolce (nie więcej niż 100 szt. na rolce), waga pojedynczego fartucha nie mniejsza niż 6g. 
 

Poz. 3   
Krótkie spodnie 
higieniczne 

 
Dla pacjenta do kolonoskopii, rozmiar uniwersalny, niejałowe 

 
Poz. 4 
Ochraniacze na 
obuwie 

 
Wykonane z folii PE lub z włókniny przepuszczającej powietrze, uszczelniane gumką, antypoślizgowe. 
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Poz. 5  
Komplet 
pościeli 
jednorazowej 

 
Niesterylny, 3 - częściowy: poszwa nie mniejsza niż 150 x 210cm, prześcieradło nie mniejsze niż 150 x 200cm, 
poduszka nie mniejsza niż 70 x 70cm, z delikatnej włókniny, gramatura włókniny nie mniejsza niż 20g/m2. 

 
Poz.6 
Prześcieradło 
włókninowe 

 
Niesterylne, o rozmiarze nie mniejszym niż 70-80 x 200cm, gramatura włókniny nie mniejsza niż 20g/m2. 
 

 
Poz. 7 
Poszwa 
włókninowa 

 
Niesterylna, o rozmiarze nie mniejszym niż 150 x 210cm (+/- 5cm), gramatura włókniny nie mniejsza niż 20g/m2. 

 
Poz. 8  
Koszula do 
zabiegów 
ginekologiczny
ch 

 
Niesterylna, wykonana z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej, w kształcie tuniki wiązanej z przodu, co 
najmniej na jedną parę troków, krótkie rękawy. 

 
Poz. 9 
Prześcieradło 
foliowo-
wiskozowe 

 
Nieprzemakalne, wzmocnione podłużnymi nitkami co 15 mm, do pokrycia stołu operacyjnego, gramatura minimalna 
60g/m2. Dostęp do co najmniej następujących rozmiarów: 80 x 210cm i 80 x 175cm - prześcieradło posiadające 
właściwości antystatyczne, nieprzewodzące prądu elektrycznego. 

Poz. 10  
Okrycie 
termiczne 

 
Srebrno -złote, wymiar nie mniejszy niż 160 x 210cm. 

 
Poz. 11 
Sterylny 
pokrowiec 
foliowy 

 
Na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, średnica 75cm, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą 
łatwe nałożenie na przyrząd. 
Na opakowaniu samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol artykułu.   
Produkt zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną. 
 

 
Poz. 12 
Sterylny 
pokrowiec 
foliowy 

 
Na aparat rtg ramię C, zakończony gumką, wymiar 100 x 220cm (+/- 5cm). 
Na opakowaniu samoprzylepna metryczka zawierająca, co najmniej: serię, datę ważności i symbol artykułu.   
Produkt zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważną. 
 

 


