
 

 

Narzędzia 

Opakowanie 2 warstwy papieru krepowego 

6.1  - zestaw narzędzi duży ( papier 2x100x100) 31,40 zł 

6.2  - zestaw narzędzi średni ( papier 2x75x75) 20,52 zł 

6.3  - zestaw narzędzi średni ( papier 2x50x50) 16,32 zł 

Rękaw papierowo – foliowy  
6.4  - pojedyncze narzędzie do 15 cm 2,50 zł 

6.5  - pojedyncze narzędzie pow. 15 cm.   2,84 zł 

6.6  - zestaw krótkich narzędzi do 5 szt. 5,00 zł 

6.7  - butle, dreny do respiratora 29,80 zł 

6.8  - zestaw  narzędzi na tacy mały pow. 5 szt. 10,80 zł 

6.9  - zestaw  narzędzi na tacy średni  ok. 20 szt. 15,60 zł 

6.10  - zestaw  narzędzi na tacy duży pow. 25 szt. 29,80 zł 

Sterylizacja zapakowanych narządzi; na tacy (bez obróbki) 

6.11  - zestaw  narzędzi  duży  15,60 zł 

6.12  - zestaw  narzędzi  średni  11,80 zł 

6.13  - zestaw  narzędzi  mały 7,80 zł 

Zestawy narządzi lub narzędzia pojedyncze w rękawie papierowo- foliowym 

6.14  - pojedyncze narzędzie krótkie 1,50 zł 

6.15  - pojedyncze narzędzie długie 2,50 zł 

6.16  - zestaw  na tacy mały do 5 szt. 3,50 zł 

6.17  - gruszki, smoki, szczotki do rąk 1,50 zł 

6.18  - tacki metalowe, duże narzędzia pojed. 4,00 zł 

Bielizna operacyjna 

6.19  - duży zestaw w papierze ( 2x100x100) 15,70 zł 

6.20  - mały zestaw w papierze ( 2x75x75) 10,50 zł 

6.21  - pojedyncze w rękawie papierowo- foliowym 3,40 zł 

Materiały opatrunkowe 

6.22  - kompres gazowy 5x5 (10 szt.) 1,20 zł 

6.23  - kompres gazowy 7,5x7,5 (10 szt.) 1,65 zł 

6.24  - kompres gazowy 10x10 (10 szt.) 2,40 zł 

6.25  - serweta gazowa 45x45 z (1 szt.) 2,39 zł 

6.26  - serweta gazowa 45x45 z (2 szt.) 4,80 zł 

Sterylizacja gazowa formaldehydowa 

Mycie, dezynfekcja, zapakowanie i sterylizacja  

6.27 
 - dreny, światłowody w rękawie papierowo- 
foliowym, pojedyncze, optyki 

30,00 zł 

6.28  - małe elementy do 30 cm.  15,00 zł 

Sterylizacja gotowych pakietów 

6.29  - mały  10,00 zł 

USŁUGI  STERYLIZACYJNE 



 

6.30  - średni 15,00 zł 

6.31  - duży 25,00 zł 

 


