
Pakiet I Załącznik Nr 2 do SIWZ

 

Lp. Opis wyrobu
Ilość 

op.

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Nr. 

Katalogowy

1

Zestaw do fiksacji siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin 

pachwinowych , składający się z aplikatora- kaniuli, strzykawki 2 

ml Luer Lock oraz ampułki kleju tkankowego z polimeru: 

monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. 

1 op. zawiera 5 zestawów.

1

2

Płynny klej tkankowy z polimeru : mnonometrycznego n-butyl-2-

cyjanoakrylatu , barwiony , polimeryzacja w kontakcie z tkanką w 

czasie 5-7 sekund , wskazany do fiksacji siatek przepuklinowych 

, ampułka 0,5ml. 1 opakowanie zawiera 5 szt.

4

3

Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, 

niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki ułatwiające 

ukierunkowanie i implantację , waga siatki 60 g/m², grubość 

0,53mm, wielkość porów 1,5mm, o wymiarach : 10x15cm. 1 

opakowanie zawiera 5 szt.

4

4

System bezwęzłowy do kontrolowanego zamykania tkanek- 

materiał szewny z jednokierunkowymi zaczepami z igłą 

chirurgiczną z regulowaną pętlą. Spiralnie rozmieszczone 

zaczepy umożliwiają aproksymację tkanek bez konieczności 

wiązania węzłów.Szew monofilamentowy, wchłanialny, z 

kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zdolność podtrzymywania 

tkanki: 42-76% po 7 dniach, 36-52% po 14 dniach, absorpcja: 

90-120 dni . Igła okragła 26mm , długość nici 20 cm , grubość 

nici 2/0. 1 opakowaniw zawiera 12 szt.

1

5

Stapler jednorazowy do mocowania siatek chirurgicznych 

średnica 5mm z zawartością 25 syntetycznych wchłanialnych 

zszywek z dwoma punktami mocowania, wskaźnik ilości 

pozostałych zszywek, dźwignia z blokadą spustu, sterylny 

3

Razem





Pakiet II

Lp. Opis wyrobu
Nowa 

ilość

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalogowy

1

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym 

dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia 

zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. 

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową 

powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 

5,5 mm. Rozmiar 21 mm.

10

2

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym 

dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia 

zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. 

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową 

powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 

5,5 mm rozmiar 25 mm.

6

3

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym 

dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia 

zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. 

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową 

powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 

5,5 mm Rozmiar 29 mm

4

4

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym 

dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia 

zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. 

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową 

powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 

5,5 mm Rozmiar 33 mm.

2

Razem



Pakiet III

Lp. Opis wyrobu
Nowe 

ilości

Cena 

jednostkowa 

Netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartośc brutto
Nr. 

Katologowy

1

Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o 

długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem 

do tkanki standardowej ( wysokość otwartej 

zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej 

zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - 

zamykającą i spustową. (Zamawiający 

każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze 

przy składaniu zamówienia)

15

 

2

Ładunek do oferowanego powyżej automatycznego 

staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do 

tkanki standardowej lub grubej.

4

3

Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o 

długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem 

do tkanki standardowej ( wysokość otwartej 

zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej 

zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - 

zamykającą i spustową. (Zamawiający 

każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze 

przy składaniu zamówienia)

10

4

Ładunek do oferowanych powyżej automatycznego 

staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do 

tkanki standardowej lub grubej.

2

5

Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z 

zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość 

linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne 

wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, 

zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej.

1

Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.  

Razem



Pakiet IV

Lp. Opis wyrobu
Nowe 

ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Nr. 

Katalogowy

1

Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 

12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie 

narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności 

stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie 

niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana 

kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla 

łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar 

umożliwiający insuflację i desuflację.

1

2

Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego 

z wbudowaną artykujacją, przeznaczonego do ładunków 

wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca 

dwie dźwignie: zamykającą i spustową.

1

3

Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego 

prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie 

zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki 

staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 

mm  i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar 

zszywek przy składaniu zamówienia) 

3

Razem

Staplery endoskopowe



Pakiet V

Lp. Opis wyrobu
Nowe 

ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalog

owy

1

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego 

długości ramienia 23 cm śr 5 mm. Końcówka posiada 

dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i 

koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

15

 

2

Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego 

długości ramienia 36 cm śr 5 mm. Końcówka posiada 

dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i 

koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.

8

3

Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z 

wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia 

do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną 

technologię bipolarną kontrolowaną  termicznie, 

współpracujące z kompatybilnym generatorem 

GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze 

robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja 

pełna 360 o, dwa przyciski aktywujące umieszczone 

jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię, 

dolny szary uruchamia nóż), końcówka robocza 

zaprojektowana do jednorazowego użycia 

1

Oferowane artykuły muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego nożem do cięcia i koagulacji Generator GEN 11TV-V10 firmy 

Johnson& Johnson. 

Zamawiający wymaga użyczenia przetwornika piezoelektrycznego na czas trwania umowy

Razem



Pakiet VI

Lp. Opis wyrobu Nowe ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość brutto
Nr. 

Katalogowy

1

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 

siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; 

Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m
2    

Rozmiar 6 x 11 cm

2

 

2

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 

siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; 

Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m
2    

Rozmiar 8 x 15 cm

2

3

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 

siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; 

Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m
2    

Rozmiar 10 x 15 cm

2

4

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 

siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; 

Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m
2    

Rozmiar 15 x 15 cm

2

5

Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość 

siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; 

Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m
2    

Rozmiar 30 x 30 cm

2

6

Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

siatka lekka ukształtowana anatomicznie z otworem na powrózek  

Grubość siatki 0,53 mm; Grubość nitki: 120 µm; Gramatura 88 g/m
2   

Wytrzymałość >4 N/mm   Rozmiar 4,5 x 10 cm

150

7

Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

siatka lekka ukształtowana anatomicznie bez otworu Grubość siatki 

0,53 mm; Grubość nitki: 120 µm; Gramatura 88 g/m2;  

Wytrzymałość >4 N/mm                 Rozmiar 4,5 x 10 cm

40

8
Siatka korek wykonana z polipropylenu monofilamentowego o 

średnicy 5 cm 
2

 

9

Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna  2 – 

warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego 

poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych 

tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, 

który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z 

powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana  w 

stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 

g/m2; Porowatość min. 480  µm; Porowatość średnia. 830  µm; 

Porowatość max. 1230  µm;    Rozmiar  : 14 x 18 cm

1

10

Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna  2 – 

warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego 

poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych 

tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, 

który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z 

powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana  w 

stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 

g/m2; Porowatość min. 480  µm; Porowatość średnia. 830  µm; 

Porowatość max. 1230  µm;    Rozmiar  : 20 x 25 cm

1

11

Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna  2 – 

warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego 

poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych 

tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, 

który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z 

powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana  w 

stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 

g/m2; Porowatość min. 480  µm; Porowatość średnia. 830  µm; 

Porowatość max. 1230  µm;    Rozmiar  : 25 x 35 cm

1

12

Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 

pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna  2 – 

warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego 

poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych 

tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, 

który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z 

powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana  w 

stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 

g/m2; Porowatość min. 480  µm; Porowatość średnia. 830  µm; 

Porowatość max. 1230  µm;    Rozmiar  : 30 x 30 cm

1

Razem



Pakiet VII

Lp. Opis wyrobu
Nowe 

ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katologowy

1

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał 

polipropylen monofilamentowy. Atraumatyczne brzegi, 

zakończone pętelkami. Grubość taśmy: 0,5 mm (+/-) 0,01mm) 

Porowatość: 86 % (+/- 1 %) Gramatura: 70 g/m2 Długość 50 cm 

(+/- 1 cm) Szerokość 1,3 cm (+/- 0,05 cm) Symetryczne zwężenie 

na końcach taśm.

18

 

2

Siatka chirurgiczna częściowo wchłanialna do leczenia 

przepuklin. Siatka zbudowana z 50% polipropylenu oraz 50% 

poliglekapronu. Czas wchłaniania 90do 120 dni. Rozmiar porów 

2,5mm. Rozmiar 6 x 11 cm Gramatura 55 g/m
2   

5

3

Siatka chirurgiczna kompozytowa dwuwarstwowa do implantacji 

wewnątrzotrzewniowej. Siatka zbudowana z włókniny 

polipropylenowej oraz nieprzylegającego silikonu. Rozmiar 10 x 

15 cm.

1

4

Siatka chirurgiczna kompozytowa dwuwarstwowa do implantacji 

wewnątrzotrzewniowej. Siatka zbudowana z włókniny 

polipropylenowej oraz nieprzylegającego silikonu. Rozmiar 14 x 

15 cm.

1

Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu poz.1 

Razem 



Pakiet VIII

Lp. Opis wyrobu Nowe ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalogowy

1

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego 

jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, 

proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, 

Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie 

wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie 

podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym 

folią. W rozmiarach : A31mm: B23mm  Objętość 9ml 

1

 

2

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego 

jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, 

proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, 

Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie 

wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie 

podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym 

folią. W rozmiarach : A37mm: B28mm  Objętość 15ml

1

3

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego 

jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, 

proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, 

Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie 

wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie 

podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym 

folią. W rozmiarach : A42mm: B32mm  Objętość 23ml

1

4

Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego 

jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, 

proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, 

Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie 

wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie 

podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonwym owiniętym 

folią. W rozmiarach : A47mm: B34mm.  Objętość 34ml

1

Razem



Pakiet IX

Lp. Opis produktu Nowe ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalogowy

1

Zestaw -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnica teleskopowa RIG 

(Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do 

łączenia kotw oraz implantu  wzmacniającego  tkankę w miejscu. 

Zestaw zawiera: Implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia 

wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Wymiary: 

14 cm x 2 c

2

 

2

System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne 

połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, 

posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka 

polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej 

strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do 

zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość 

symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza 

moczowego. System pętli na ramionach mocujących umożliwia 

dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym . - grubość 

siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um  - wymiary: 120 mm x 113 mm

4

3

System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne 

połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo 

–kolcowego dzięki kotwom.  Polipropylenowa, monofilamentowa i 

niewchłanialna siatka posiada otwory 6 mm  w części centralnej. 

Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne 

i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych.  - grubość 

siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um  - wymiary: 110 mm x 136 mm

1

4

Taśma podcewkowa niewchłanialna monofilamentowa wykonana w 

100% polipropylenu: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, 

gramatura - 62g/m2. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy, System 2 

jednorazowych igieł, z ergonomicznym uchwytem i dwu 

płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią 

powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. 

Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out. 

5

 

Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu.

Razem



Pakiet X

Lp. Opis produktu Ilości

Cena 

jednostkowa 

netto

Wartość netto Vat

Cena 

jednostkowa 

brutto

Wartość 

brutto

Nr. 

Katalogowy

1

Siatka  do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, 

monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. 

Siatka z  wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem  

(PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie 

ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową  pozwalającą na 

położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni). Kształt koła, średnica 8 cm.

7

 

2

Ultralekka siatka o anatomicznym,  trójwymiarowym  kształcie dopasowanym 

do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z  

pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość 

siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,3 x 15,7 mm, lewostronna. Nie wymaga 

dodatkowego mocowania.

2

3

Ultralekka siatka o anatomicznym,  trójwymiarowym  kształcie dopasowanym 

do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z 

pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość 

siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,3 x 15,7 mm, prawostronna. Nie wymaga 

dodatkowego mocowania.

2

4

Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do 

kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią 

kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 

mm. Rozmiar Extra Large 12,2 x 17,0 mm, lewostronna. Nie wymaga 

dodatkowego mocowania.

2

5

Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do 

kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią 

kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 

mm. Rozmiar Extra Large 12,2 x 17,0 mm, prawostronna. Nie wymaga 

dodatkowego mocowania.

2

6

Lekka monofilamentna siatka polipropylenowa, dedykowana do zabiegów na 

otwarto z możliwościa położenia na jelitach. Siatka utworzona ze splotu włókien 

polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących 

warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną 

polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. 

"puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) 

na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), 

kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG) warstwy 

hydrożelowej (wchłanialna w 30 dni). Siatka posiadająca kieszenie ułatwiające 

mocowanie. Produkt z technologią polimerowych pierścieni ułatwiających 

płaskie ułożenie siatki. Pierścienie na obrzeżach zbudowane z polidioksanonu 

wchłanialnego w czasie 24-32 tyg. Rozmiar 13.8 x 17.8 cm.

1

7

Lekka monofilamentna siatka polipropylenowa, dedykowana do zabiegów na 

otwarto z możliwościa położenia na jelitach. Siatka utworzona ze splotu włókien 

polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących 

warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną 

polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. 

"puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) 

na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), 

kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG) warstwy 

hydrożelowej (wchłanialna w 30 dni). Siatka posiadająca kieszenie ułatwiające 

mocowanie. Produkt z technologią polimerowych pierścieni ułatwiających 

płaskie ułożenie siatki. Pierścienie na obrzeżach zbudowane z polidioksanonu 

wchłanialnego w czasie 24-32 tyg. Rozmiar 19.6 x 24.6 cm Extra Large Oval.

1
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