
Załacznik nr 1 do zaproszenia AT.Z.2150.44.2.2022

Nazawa zadania: 

Dostawa wapna sodowego.środków do higieny pacjentów oraz pieluchy tetrowej.

                                            OPIS [PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp
.

Asortyment Ilości na 
6 m-cy

1. Jednorazowy aplikator gąbkowy do 
nawilżania jamy ustnej.
Jednorazowy aplikator gąbkowy do 
nawilżania jamy ustnej. Długość 
całkowita 15,5cm, długość części 
gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z 
poliestru, gąbka wykonana z 
polipropylenu. Zarejestrowane jako 
wyrób medyczny klasy I. Pakowany 
pojedynczo.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

6.000szt

2. Jednorazowa myjka do ciała/gąbka
Jednorazowa myjka do ciała nasączona 
środkami myjącymi o neutralnym pH 
5,5, wykonana z poliestru, rozmiar 12cm 
x 20cm, gramatura 90gr/m².
Nazwa handlowa/nr kat. ………………..

18.000szt

3. Jednorazowa myjka do ciała w formie 
prostokątnej rękawicy.
Jednorazowa myjka do ciała w formie 
prostokątnej rękawicy nasączona 
obustronnie środkami myjącymi o 
neutralnym pH 5,5, wykonana z włókien 
poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, 
gramatura 60gr.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

10.000szt

4. Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia 
głowy.
Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia 
głowy bez użycia wody, nasączony 
substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie 
wymagający namoczenia oraz spłukiwania, 
możliwość podgrzania w mikrofalówce. 

360szt



Pakowany pojedynczo, zarejestrowany jako 
wyrób medyczny.

Nazwa handlowa/nr kat. ………………

5. Ściereczki do higieny pacjentów bez użycia 
wody.
Ściereczki do higieny pacjentów bez użycia 
wody, nie zawierające alkoholu, zawierające 
substancje myjące i nawilżające, pH 5,5 , z 
możliwością podgrzania w mikrofalówce. 
Opakowanie zawierające 8-12szt chusteczek.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Nazwa handlowa/nr kat. ………………

9.000szt

6. Pielucha tetrowa.
Pielucha tetrowa 80cm x 80cm, bawełniana, 
klasyczna biel.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

600szt

7.  Środek do chirurgicznego mycia rąk – 
opakowanie 500ml.
Środek do chirurgicznego mycia rąk – 
preparat do chirurgicznego mycia rąk 
posiadający związki powierzchniowo czynne 
ułatwiające mycie (działający 
antybakteryjnie). Zawierający substancje 
chroniące skórę przed wysuszeniem oraz 
powodujące jej nawilżenie (pH od 5,5 do 
6,5). Posiadający tolerancję w powiązaniu ze 
środkami do odkażania rąk na bazie 
alkoholu.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

600szt

8. Mydło bakteriobójcze do higienicznego 
mycia rąk, opak.500ml
- mydło o pH od 5,5 do 6,5 zawierające 
łagodne środki myjące. Musi posiadać 
właściwości antybakteryjne zawierające 
jednocześnie substancje pielęgnacyjne, 
glicerynę, pochodną olejków 
kokosowych.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

500szt

9. Emulsja do pielęgnacji rąk – opakowanie 
500ml
 – preparat do pielęgnacji i regeneracji 
uszkodzonej skóry rąk. Preparat 
przeznaczony do ochrony i pielęgnacji 
skóry, posiadający bogatą kompozycję 

120szt



olejków pielęgnacyjnych w tym 
witaminę E, regulujący wilgotność i 
natłuszczenie skóry. Preparat przebadany
dermatologicznie w butelkach po 500ml 
z możliwością zastosowania dozownika 
w celu łatwego i higienicznego 
dozowania.
Nazwa handlowa/nr kat. ………………

10. Wapno sodowane 
-do aparatów do znieczulania, do 
absorbcji CO2 w formie granulek 
odpornych na powstawanie pyłu z 
indykatorem zmiany koloru (z białego na
inny), w opakowaniach 5L.
Nazwa handlowa/nr kat. 
……………………

36szt


