
Załącznik Nr 1 do specyfikacji
z dnia 28.11.2012 r.

Grupa 1 - Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz siatki do naprawy dna miednicy mniejszej

Grupa 2-  Drobny sprzęt medyczny
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.M. Ilość szt. 

1 szt. 900

2 szt. 24000

3 Opas ka  identyfika cyjna  dla doros łych szt. 56000

4 szt. 2400

5  Słuchawki  lekars kie  K-1 szt. 50

6 szt. 30

7 szt. 600

8 szt. 400

9 szt. 400

10 Szczoteczki  cytologiczne szt. 1600

11 szt. 180

12 szt. 1500

Lp.
Cena jed. 

netto 1 szt 
w PLN

Cena jed. 
brutto 1 szt 

w PLN

Wartość  netto 
w PLN

Wartość brutto   
w PLN

Stawka VAT 
%

Nazwa 
handlowa,n

azwa 
producenta/

kraj

Tes t uerazowy Hel icobacter Pylori

Opas ka  identyfika cyjna  dla niemowląt, przeźroczys ta , dobrze zapina jąca s ię, z 
polem do opisu, s terylna

Papier  do EKG ASCARD 4  z nadrukiem 112mm, za pewnia jący czytelny zapis  bez 
możl iwości  rozma zywa nia

Cis nieniomioerz mechaniczny z rękawem dla doros łych

Zes ta w do pompy dojel i towej Floca re Infini ti  

Zgłębnik do żywienia   dojel i towego, przexroczysty, pol iuretanowy z niebiesą l inią 
kontras tującą w promieniach RTG, koncówka z dwoma  otwora mi  bocznymi  CH 
08,10/130

Szczoteczki  chirurgiczne Super Brush

Uromedium - zestaw podłozy transportowo-wzrostowych s tos owany do 
bezpośredniego pos iewu moczu

Ba kteriologiczny zes taw z podłożem Amies

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 100

2 szt. 50

Lp j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 

Vat %

Wartość netto 
(kol 4x3)

Wartość podatku 
Vat (kol 6x5)

Wartość brutto 
(kol 6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kr

aj
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu : 
WYMAGANE PARAMETRY                                                      
  a) Materiał: Polipropylen monofilamentowy                
    b) Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami        
          c)Grubość taśmy: 0,5mm/(±0,01mm)                      
            d) Porowatość: 86%(±1%)                                        
    e)Gramatura: 70g/m²(±5g/m²)                                   
f)Długość: 50cm (±1cm)                                                 
g)Szerokość: 1,3cm (±0,05cm)
Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy 
mniejszej: WYMAGANE PARAMETRY:            
a)Polipropylen monofilamentowy                                     
 b) Implant o anato0micznym kształcie z sześcioma 
ramionami                                                                              
  c) Wysokość: 9cm (±0,5cm)                                            
d)Szerokość: 6,5cm(±0,5cm)                                   
e)Grubość taśmy: 0,25mm/(±0,02mm)                              
 f ) Porowatość średnia: 60%(±1%)                              
g)Gramatura: 19g/m²(±0,5g/m²)                                  



Grupa 3 -  Zestawy do podawania diet przez pompy
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lp Nazwa mi dzynarodowaę Dawka Ilość VAT Warto           VATść

1 szt

2 szt 600

razem

Posta        ć
    (j.m.)

Cena         
netto

Cena      
brutto

Warto        ść
netto

Warto           ść
brutto

Nazwa handlowa                          (Kraj 
producenta)

Zestaw do podawania  diet  przez  pompy do 
ywienia dojelitowego Enteroport® plus z ż

opakowa   typu worek .Zestaw wolny  od ń
DEHP  .Posiadaj cy , acznik Y do strzykawek, ą ł

cznik e ski Luer-Lock ze sto kiem, skal   łą ż ń ż ą
oraz zaciskiem rolkowym ,D ugo : 210 cm.ł ść

zestaw do ywienia ż
dojelitowego

1 100

Zestaw do podawania diet przez pompy do 
ywienia dojelitowego Enteroport® plus z ż

opakowa  typu butelka szklanna. Zestaw wolny ń
od DEHP. Posiadaj cy acznik Y do strzykawek, ą ł

cznik e ski Luer-Lock ze sto kiem, skal  łą ż ń ż ą
oraz zaciskiem rolkowym ,D ugo : 210 cm. ł ść

zestaw do ywienia ż
dojelitowego

13 Myjka w postaci rękawicy do mycia pacjentów, zawierająca środek myjący szt. 50000

14

szt. 14000

15 szt. 1000

16 szt. 5000

17 szt. 1000

18 szt. 2800

19 szt. 1400

20 szt. 1000

21 szt. 240

22 szt. 800

23 szt. 700

24 szt. 0

25 szt. 0

26 3360

27 szt. 600

28 szt. 600

29 szt. 1200

Kranik odcinający- trójdrożny do terapii dożylnej, wykonany z poliwęglanu, 
tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma 
posiadać wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, 
trójramienne pokrętło, jałowy,1x użytku. Zabezpieczony fabrycznie zamontowanymi 
korkami
Kranik odcinający- trójdrożny wykonany z poliwęglanu, tworzywa odpornego na 
mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki. Kranik ma posiadać wyczuwalny i 
optyczny identyfikator pozycji zamknięty/otwarty , trójramienne pokrętło,jałowy,1x 
użytku z przedłużaczem 7-10cm nie zawierającym DEHP z dodatkowym portem do 
iniekcji  
Kaniula od 0,8 do 2,0 wykonana z PTFE, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca 
zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia. Na opakowaniu fabrycznie 
nadrukowana informacja o braku zawartości lateksu w kaniuli. Pakowana w 
sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości. Pakowana w 
sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości
Zawór do bezigłowego dostępu żylnego i tętniczego, bez wewnętrznych części 
mechanicznych, kompatybilny z końcówką luer i luer lock, z silikonową, podzielną 
membraną osadzoną na plastykowym, przeźroczystym konektorze o przepływie 
min, 30 l/h

Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu  typu pencil point / 
Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 88 mm z  pryzmatem w uchwycie 

ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu  typu pencil point / 
Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 27G, dł. 88 mm z  pryzmatem w uchwycie 

ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu  typu pencil point / 

Whitacre/ z prowadnicą ,średnica 25G, dł. 103 mm z  pryzmatem w uchwycie 
ułatwiającym wizualizację płynu mózgowo rdzenniowego

Specjalna atraumatyczna igła o dwuplaszczyznowym szlifie do znieczuleń 
popajęczynówkowych typu Atraucan z prowadnicą 26G 88mm dł.

Zestaw do znieczuleń zewn.oponowych: 1) igła Touhy z nieruchomymi  
skrzydełkami 18G X 80mm         

2) strzykawka niskooporowa         
3) cewnik zewnątrzopnowy Z prowadnikiem,         

4) filtr płaski gęstość 0,2 µm,          
5) oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania 

do skóry pacjenta          
6) łącznik cewnika luer-lock         

7) zatrzaskowy element mocujący filtr z cewnikiem        

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 
dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę 

typu V /mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki/ , odporną 
na zagiananie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość 

kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG         
          

Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 
dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 13 cm 4F o średnicy kanałów 22/22G, 

możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG         
          

Filtr do podaży płynów 0,2 um ,możliwość stosowania do 96h bez utraty jakości 
terapii .o pow. Filtrującej 10 cm², objętosci wypełnienia 2,40 ml i wielkości 

przepływu >30 ml/min
Paski do pomiaru poziomu cukru we krwi Glukometr typu Optium XIDO  pakowane 

pojedynczo w opakowaniu zbiorczym 50szt.
opakowan

ia
Jednorazowa igła do identyfikatora nerwów obwodowych STIMUPLEX HNS 12 , 

rozmiar 22G/50mm
Zestaw do znieczuleń ciągłych splotów i nerwów obwodowych współpracujący z 

urządzeniem Stimuplex, rozmiar 18 G
Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o zakończeniu  typu Spinocan  ,średnica 

19 G, dł. 88 mm z  pryzmatem w uchwycie ułatwiającym wizualizację płynu 
mózgowo rdzenniowego



Grupa 4 - Anestezjologiczny sprzęt jednorazowy
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2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia J.M. Ilość szt. 

szt 1000

szt 300

szt 100

szt 9000

szt 500

szt 60

szt 30

szt 12000

szt 60

szt 60

razem

Cena jed. 
netto 1 szt 

w PLN

Stawka 
VAT %

Wartość  netto 
w PLN

Wartość 
podatku 

VAT  w PLN

Wartość  brutto w 
PLN

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kra

j

Filtr mechaniczny z hydrofobową, harmonijkową warstwą 
filtracyjną, o potwierdzonej certyfikatem skuteczności 
filtracji klasiy HEPA 13 , o skuteczność przeciwbakteryjnej: 
99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 
80 ml, oporach przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min., z 
funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6  mg 
H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej 
objętości oddechowej Vt 300-1200  ml nadrukowanej na 
obwodzie filtra, waga 37 g,  ze złączem prostym, sterylny, 
z portem kapno

Bezlatexowy dren do drenażu klatki piersiowej osadzony 
na trokarze do natychmiastowego zastosowania, 
nieprzenikliwe dla promieni RTG, pakowane w plastikowy 
tubus roz. 16-32

Cewnik do podawania tlenu dla dzieci dł. min 200 cm

Cewnik do podawania tlenu dla dorosłychi dł. min 200 cm

Zestaw do pobierania wydzieliny z górnych dróg 
odechowych zawierający:cewnik do odsysania z otworem 
na końcu oraz bocznym,z zakończeniem typu SLIDE-
TEX*,przezroczysty,pojemnik na próbki o objętości 20 ml 
ze skalą stopniowaną, co 2 ml., zdejmowana pokrywa 
pojemnika, dodatkowapokrywa, cewnik do ssania z 
uniwersalnym łącznikiem, naklejka do identyfikacji 
pacjenta, wstępnie zmontowany

Zestaw do CPAP Nflow – z generatorem strumieniowym 
do aparatu Infant Flow zawierający: Odcinek wdechowy 
podgrzewany, kolor zielony  o długości 130cm, Ø wew.15 
mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę 
nawilżacza Ø wew. 22mm,zespoloną z portem do czujnika 
temperatury o średnicy 7,6 mm z nasadką pozycjonującą 
oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki, 
z drugiej strony układ posiada  końcówkę   łączącą dopływ 
gazów oddechowych do generatora oraz  linię  pomiaru 
proksymalnego ciśnienia. W odległości ok. 30cm od 
generatora  wmontowane złącze typu T do pomiaru 
temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o 
średnicy 7,6mm. Odcinek pomiarowy do proksymalnego 
pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony 
końcówką  o średnicy od 4 do 4,8mm kompatybilny z 
urządzeniem. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 
kolor zielony zakończony   z jednej strony końcówką  Ø 
wew. 22mm  , z drugiej strony końcówką  Ø zew. 
15mm.Zawierający ponadto: generator, końcówkę 
donosową, odcinek wydechowy

Komora nawilżacza o zmniejszonej objętości  przy pełnym 
napełnieniu - 150ml płynu, przeznaczona do stosowania 
przy wentylacji o wysokiej częstotliwości oraz dla 
noworodków, z podstawką przeciwoparzeniową, 
wyposażona w aparat do pobierania wody i zacisk 
umożliwiający ręczne kontrolowanie i uzupełnianie 
poziomu wody w komorze.

Elektroda bierna jednorazowego użytku, bezlatexowa, 
kompatybilna z urządzeniem Valleylab

Zestaw do drenażu przezskórnego metodą dwustopniową 
6F/26

Igła Super-CoreTM  do biopsji tkanek miękkich – pół-
automatyczna grubości igły 14 – 20 G, długości igły 9 – 20 
cm właściwości:możliwość operowania jedną 
ręką,możliwość pobrania wycinka o długości 19 mm lub 
9,5 mm,echogeniczna końcówka igły,kolorowe 
zróżnicowanie grubości igieł,numerologiczne oznaczenie 
głębokości wkłucia,możliwość użycia igły współ-osiowej



Grupa 5 – Sterylne zestawy operacyjne 

Grupa 6 – Artykuły higieniczne jednorazowego użytku

Grupa 7 – Staplery jednorazowe okrężne i liniowe oraz ładunki do staplera wielorazowego użytku
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Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 zestaw 2500

2 zestaw 240

razem:  -       -       -      

Lp j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 

Vat %

Wartość netto 
(kol 4x3)

Wartość podatku 
Vat (kol 6x5)

Wartość brutto 
(kol 6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kr

aj

Sterylne zestawy uniwersalny z Mayo, wykonany z 
włókniny laminowanej min. 2 – warstwowej, 
nieprzemakalnej i  chłonnej na całej powierzchni, skład 
kompletu: serwety operacyjne samoprzylepne: min. 
150x240cm, 170x175 cm i  2 serwety min. 75x90 cm, 
serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, serweta na 
stolik Mayo 80x145 cm, przylepiec taśmowy 10x50cm, 
2 ręczniki celulozowe.
Sterylne zestawy do operacji laryngologicznych 
wykonane z włókniny laminowanej min. 2 – 
warstwowej, nieprzemakalnej i chłonnej na całej 
powierzchni z obszarami dodatkowych chłonnych 
wzmocnień, skład kompletu: serweta na stolik 
narzędziowy 140x190 cm; serweta na stolik Mayo 
80x145 cm, serweta z przylepnym wycięciem „U” 
125x150 cm, wycięcie „U” 40x6,5 cm (wzmocnienie 
45x40); serweta samoprzylepna 200x200 cm 
(wzmocnienie 50x75cm, długość przylepca 90 cm); 
przylepiec taśmowy 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 szt. 30

2 szt. 15

3 szt. 48

razem:  -       -       -      

Lp j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 

Vat %

Wartość netto 
(kol 4x3)

Wartość podatku 
Vat (kol 6x5)

Wartość brutto 
(kol 6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kr

aj

Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21, 25, 28, 31 
lub 33 mm, zakrzywiony, z łamanym, niskoprofilowym 
kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego 
bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez 
nowo utworzone zespolenia, zszywki wykonane z drutu 
tytanowego obustronnie spłaszczonego na całej 
długości, gwarantujące prawidłowe formowanie 
zszywek, w zależności od zapotrzebowania w sr. 21, 25 i 
28 mm możliwość zamówienia staplera ze zszywkami 
przeznaczonymi do tkaniny grubej i normalnej (o 
wysokości 4,8 22 lub 3,5 mm przed zamknięciem): w śr. 
31 i 33mm wysokości zszywki 4,8 mm przed 
zamknięciem.
Jednorazowy stapler liniowy zamykający o długości 
lini i szwu 30 lub 45mm, wyposażony w dwa rzędy 
tytanowych zszywek obustronnie spłaszczonych na 
całej długości o wysokości 3,5mm lub 4,8mm. 
Zamawiający każdorazowo określi  rodzaj staplera przy 
składaniu zamówienia
ładunek do posiadanego przez szpital nowego staplera 
zamykającego wielorazowego użytku typu TA30Premium 
o długości linii  szwu 30mm lub TA55Premium o 
długości linii szwu 55mm i wysokości zszywki 3,5 lub 
4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj 
ładunku przy składaniu zamówienia 1op=6szt

Nazwa przedmiotu zamówienia I loś ć

1 s zt. 20000

2 op. 1000

3 Fartuch fol iowy  w opakowaniach a'100 szt. s zt.
razem:  -       -       -      

Lp j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka  
podatku 

Vat %

Wartoś ć netto 
(kol  4x3)

Wartoś ć podatku 
Vat (kol  6x5)

Wartość brutto 
(kol  6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kr

a j
Jednorazowe niesterylne fol iowane ochraniacze na 
obuwie, rozmiar uniwersa lny
Myjka  podfol iowana do mycia  pacjenta  jednorazowego 
użytku wykonana z bardzo chłonnego materia łu. 
Rozmiar uniwersa lny. Opakowanie a '50

11 000



Grupa 8 – Niejałowa odzież jednorazowego użytku

Grupa 9 – Niejałowa bielizna jednorazowego użytku

Grupa 10 – Podpaski ginekologiczne
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 16000

2 op. 500

3 szt. 28000

4 szt. 36000

5 szt. 7200

Lp j.m.
Cena 

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 
Vat %

Wartość netto 
(kol 4x3)

Wartość podatku Vat 
(kol 6x5)

Wartość brutto 
(kol 6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kra

j
Fartuch niejałowy, nieprzesiąkalny dla płynów, 
wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 
42g/m2, rękawy zakończone mankientem lub gumką, 
rozmiar uniwersalny
J ednorazowy podfoliowany śliniak z paskami do 
mocowania na szyi oraz kieszenią w dolnej części. 
Rozmiar min. 60cm x 38cm. Opakowanie a'100
Prześcieradło ochronne jednorazowego użytku 
wykonane z dwuwarstwowej bibuły, ze spodem 
wykonanym z folii, wzmocnione włóknem 
zapewniającym większą trwałość, o gramaturze min. 50 
g/m2 w rozmiarze min. 80 cm x 210 cm
Fartuch higieniczny niejałowy z włókniny o gramaturze 
min. 28 g/m2, rękawy zakończone mankientem lub 
gumką, rozmiar uniwersalny
Komplety chirurgiczne jednorazowego użytku ( bluza i 
spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast 
gumki wciągnięty trok, bluza z kieszeniami, materiał na 
całej powierzchni włóknina typu SMS-100% 
polipropylen o gramaturze min. 38g/m². Kolor: 
niebieski, rozmiar : S, M, L, XL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 szt. 12000

2 szt. 6000

3 op. 200

4 szt. 4000

razem:

Lp j.m.
Cena 

jednos tkowa 
netto

Stawka 
podatku 

Vat %

Wartoś ć netto 
(kol 4x3)

Wartość podatku 
Vat (kol  6x5)

Wartość brutto 
(kol  6+7)

Nazwa 
handlowa,naz

wa 
producenta/kr

a j
Powłoczka  na pościel   wykonana z włókniny TMS o 
gramaturze 35g/m2 w rozmiarze 150cm x 200cm
Powłoczka  na pościel   wykonana z włókniny TMS o 
gramaturze 35g/m2 w rozmiarze 90cm x 75cm
Krótkie s podenki  do kolonos kopii  wykonane z włókniny 
pol ipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w 
opakowaniach a'10 szt w rozmiarze  M-L
Komplet pościel i  z włókniny TMS o gramaturze  35g/m2 o 
s kładzie: Powłoczka 200cm x 150cm, Powłoczka  90cm x 
75cm, Prześcieradło 210cm x 150cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość

1 Podpaski  ginekologiczne 34x9 cm, a '10 szt. op. 4800
razem:

Lp j.m.
Cena  

jednostkowa 
netto

Stawka 
podatku 

Vat %

Wartość netto 
(kol  4x3)

Wartość podatku Vat 
(kol  6x5)

Wartoś ć brutto 
(kol  6+7)

Nazwa 
handl owa,naz

wa 
producenta/kr

aj



Grupa 11 -  Bielizna operacyjny wielorazowego użytku zgodna z normą PN-EN 13795 dla standardowego  
ryzyka
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L/p Na zwa produktu Ilość Cena  netto Cena brutto Wa rtość netto Wa rtość brutto

2 200 s zt.

3 60 s zt.

4 400 s zt.

5 400 s zt.

6 520 s zt.

7 100 s zt.

SUMA

Vat

Nazwa  
ha ndlowa ,na zw

a 
producenta/kra

j

1

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z 
chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełnia no-pol iestrowej . 
Tka nina ma zapewnić komfort dotykowy wła ściwy 
bawełnie.Tka nina ba wełniano-pol ies trowa  ma za pewnia ć 
wysoki  termofi zjologiczny komfort użytkowa nia, poziom 
przepuszcza lności  powietrza  minimum 15cm3/cm2*s, 
gramatura 145-155g/m2, zawartość bawełny minimum 60%.  
. Ubranie ma zachować właściwości niepylące przez 
minimum 100 cykli użyć. Kolor niebieski, zielony, czerwony 
rozmiary S,M,L,XL,XXL,3XL oznakowanie z nazwą szpitala

200 s zt.

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z 
chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełnia no-pol iestrowej  
Tka nina ma zapewnić komfort dotykowy wła ściwy bawełnie. 
Gra matura  118- 120g/m2, zawartość bawełny minimum 
55%.  . Ubranie ma być zgodne z normą PN-EN 13795 w 
zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek 
stałych ,przepuszczalność powietrza 59cm3/cm2*sek
 Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski
 rozmiary S,M,L,XL,XXL,3XL ,oznakowanie nazwą szpitala

Obuwie opera cyjne wykonane z SEBS (s tyreno-etyleno-
butadieno-styrenu) o podwyższonej odporności  na  degra da cję 
i  s tarzenie, ela styczne, wentylowa ne z góry i  po bokach, z 
wyjmowaną perforowaną wkładką ma sującą podlega jącą 
s teryl i zacji , podeszwy antypoś l izgowe, pos iadające 
a ntystatyczny korek, 
Rozmiary;35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46

Serweta  150x200 cm wykona na  tkaniny bawełniano – 
pol iestrowej o minimalnej zawa rtości  bawełny 60% oraz  
gra maturze 145- 155g/m2; kolor zielony , niebieski    

Serweta 75x90 cm wykona na  tkaniny bawełniano – pol iestrowej 
o minimalnej zawartości  ba wełny 60% oraz  grama turze 145- 
155g/m2; kol or zielony , niebieski    

Serweta 150x240 cm wykonana tka niny ba wełnia nej  100 %  ora z 
minimalnej grama turze 160g/m2; kolor zielony  

Serweta chłonna  150x90 cm wykonana tkaniny bawełni anej  100 
%  ora z minimalnej grama turze 160g/m2; kolor zielony  


