
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I.  OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE  

 

1. Rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji parą wodną. 

 Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej i formaldehydem, 

zgodny z normą PN-EN 868-3:2009/EN 868-3:2009,PN-EN 868-5:2009/EN 868-5:2009, PN-

EN ISO 11607-1:2009/ISO 11607-1:2006 oraz PN-EN ISO 11607-2:2009/ ISO 11607-2:2006 

(załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność z ww. 

normami) oraz posiadające następujące właściwości: 

 

1. Wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli 

2. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii 

3. Minimum dwa wskaźniki sterylizacji do pary wodnej i formaldehydu zgodne z normą PN-

EN ISO 11140-1:2009 / ISO 11140-1:2005 

4. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania 

5. Zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niŜ 2,1 N/15 mm 

6. Ze względów techniczno-higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz 

7. Papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3:2009 / EN 868-

3:2009), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie 

dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z 

normą PN-EN 868-3:2009 / EN 868-3:2009 

- zawartość chlorków poniŜej 0,05% 

- zawartość siarczanów poniŜej 0,25 % 

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niŜ 7,3 

kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niŜ 4 kN/m 

- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niŜ 700 mN w obu kierunkach 

- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niŜ 400 kPa 

8. Folia co najmniej sześciowarstwowa nie licząc warstwy kleju (ilość warstw folii 

potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezaleŜną jednostkę notyfikowaną), wymagana 

charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie dystrybutora) w celu 

potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-

5:2009 / EN 868-5:2009 



- przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów 

- grubość nie większa niŜ 52 µm 

- zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 190OC 

9. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania 

wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe 

10. Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezaleŜną jednostkę 

notyfikowaną potwierdzającego posiadanie przez producenta jak i oferenta wdroŜonego 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równowaŜnego 

11. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od 

jednego producenta 

12. Wymagane rozmiary: 

1.  5cm/200 m,  

2. 7,5cm/200m,  

3. 12cm/200m,  

4. 15cm/200m,  

5. 20cm/200m,  

6. 25cm/200m, 

7. 30cm/200m  

8. torebki papierowo foliowe w rozmiarze  27cm x 45 

Rękaw papierowo – foliowy typu TYVEK do sterylizacji plazmowej. 

Rękawy typu Tyvek kompatybilny z systemem STERRAD ze wskaźnikiem sterylizacji 

nadtlenkiem wodoru, zgodny z normą PN-EN 868-9:2009, ISO 11607-1:2006, ISO 11607-

2:2006, EN 868-5:2009 (załączyć stosowne dokumenty wydane przez producenta 

potwierdzające zgodność z ww. normami) oraz posiadające następujące właściwości: 

1. Wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli 

2. Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii 

3. Wskaźnik sterylizacji nadtlenkiem wodoru zgodny z normą ISO 11140-1:2005 

4. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania  



5. Zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niŜ 1,5 N/15 mm 

6. Ze względów techniczno-higienicznych rękawy nawinięte na rolkę folią na zewnątrz 

7. Tyvek:  

- gramatura nominalna 75 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868—9:2009)), wymagana 

charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu 

potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN-EN 868-

9:2009. 

- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niŜ 7,6 

kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niŜ 8,2 kN/m 

- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niŜ 3400 mN w obu kierunkach 

- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niŜ 1200 kPa 

8. Folia: 

- wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta folii (a nie 

dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z 

normą PN-EN 868-9:2009 / EN 868-9:2009 

- przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów 

- grubość nie większa niŜ 62 µm 

- zgrzewalna w temperaturze minimum 120 – 130OC 

9. Wymagana dokumentacja producenta określająca maksymalny okres przechowywania 

wyrobów po sterylizacji zapakowanych w oferowane rękawy papierowo-foliowe 

10. Wymagane załączenie do oferty dokumentu wydanego przez niezaleŜną jednostkę 

notyfikowaną potwierdzającego posiadanie przez producenta jak i oferenta wdroŜonego 

systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lub innego równowaŜnego 

11.Rękaw bezcelulozowy 

12.Warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równowaŜnego, 

13.W obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający 

zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji  

np. z czerwonego na Ŝółty, 

14.Łatwość zgrzewania w temperaturze ok. 130 stopni C, zgrzewarką przepływową, 

-opakowanie posiada doskonałą barierę p/ drobnoustrojom i odporność na przebijanie i 

rozdarcia, 

15.Opakowanie  powinno posiadać deklarację producenta co do warunków przechowywania 

opakowań, ale i waŜności produktu sterylnego, który jest w nim zabezpieczany; jak i 

wymaganych warunków przechowywania, od których uzaleŜnione jest utrzymanie terminu 

waŜności pakietu sterylnego, 



1. 5cm/200 m,  

2. 7,5cm/200m,  

3. 12cm/200m,  

4. 15cm/200m,  

5. 20cm/200m,  

6. 25cm/200m, 

7. 30cm/200m 

Papier krepowany  

Papier miękki, krepowany do sterylizacji parą wodną , gramatura 60g/m2, kolor zielony i 

biały, wymagana karta techniczna wystawiona przez producenta + deklaracja zgodności 

1. 60 x 60  

2. 75 x 75 , 

3. 90x90,  

4. 100x100,  

5. 120x120 

Włóknina  

Włóknina kolor niebieski, mikrokrepowana przeznaczona do sterylizacji parą wodną i 

tlenkiem etylenu, gramatura 59g/m2,  wymagane rozmiary : 

1.  60 x 60 , 

2. 75 x 75 , 

3. 90x90,  

4. 100x100,  

5. 120x120. 

 

 



Włóknina do sterylizacji plazmowej 

Włóknina do sterylizacji plazmą oraz parą wodną, dwukolorowy arkusz, gramatura 43g/m2, 

zawierająca 5 warstw polipropylenu: wymagany rozmiar : 75 x 75  

Torby włókninowo – foliowe  

- muszą spełniać wymagania norm: ISO, CE dla jednorazowych opakowań 

sterylizacyjnych, 

- przeznaczone do pakowania duŜych i cięŜkich przedmiotów,  

- gramatura 60 g/m kw. 

- elementy składowe opakowania: folia i  włóknina kompleksowo połączone ze sobą, 

- na opakowaniu nadruk powinien znajdować się od strony folii, na  jej zewnętrznej 

krawędzi, 

- nadruk powinien zawierać minimum następujące informacje: wskaźnik sterylizacji pary, 

kierunek otwierania opakowania, szerokość opakowania, 

- opakowanie powinno być wytrzymałe mechanicznie na rozerwania, 

- opakowanie powinno być dostosowane do zgrzewania zgrzewarką przepływową z 

rolkami, w temperaturze 180 stopni 

- wymagane rozmiary : 

1. 42 x 60  

2. 50 x 70 

 

II. TESTY KONTROLI STERYLIZACJI I 

DEZYNFEKCJI .  

Bowie-Dick 

Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem 

pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłoŜoną substancją 

wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali 

kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z normą 

EN 867-4 i EN ISO 11140-4.  

Dodatkowo do testów przyrząd symulacyjny tubowy – 2 szt  



Kontrola wsadu sterylizacji parowej 

Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci 

pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłoŜoną 

substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze 

stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym. Zgodny z 

normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. 

Dodatkowo do testów przyrząd symulacyjny tubowy – 2 szt  

 

Testy biologiczne do sterylizacji parą wodną. 

Biologiczny zestaw testowy symulujący pakiet porowaty zawierający fiolkowy wskaźnik 

biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 1 godzinie inkubacji. 

Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie na wyświetlaczu. Do kaŜdego 

pakietu dołączony osobny wskaźnik jako próba. Na fiolce naklejka ze wskaźnikiem 

chemicznym, nierwąca z miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona 

certyfikatem niezaleŜnej jednostki notyfikowanej. Testy muszą być kompatybilne i moŜliwe 

do inkubowania w autoczytniku firmy 3M (w przypadku innego oferowanego systemu 

czytnik naleŜy w liczyć do ceny oferty). 

KaŜdy wskaźnik powinien posiadać etykietkę/ naklejkę ze wskaźnikiem pary, pozwalającą 

odróŜnić test sterylizowany i niesterylizowany oraz moŜliwość udokumentowania na nim 

kontroli wsadu (minimum miejsce na  datę, godzinę, nr wsadu, urządzenia i kod 

wykonującego kontrolę oraz jej wynik),wskaźniki nie powinny zawierać ołowiu. Wskaźniki o 

minimum 2 latach przydatności do uŜycia, 

Produkt powinien spełniać normy EN dla testów biologicznych. 

 

Test integracyjny Theramalog  

Integrator chemiczny do sterylizacji parą wodną z przesuwającą się substancją w 2 okienkach 

do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną. Nie wymagający 

interpretacji zmiany koloru zaliczany do klasy 5 spełnia wymogi normy  EN 867-1 lub EN 

ISO 11140 



Testy emulacyjne klasa 6  

Test emulacyjny do sterylizacji  parą wodną na procesy sterylizacji: 

1. 1340 – 5 min., 

2. 1210 -15 min  

3. 134 0 – 7 min 

Testy spełniające wymogi kl. 6 zgodnie z normą ISO 11140-1   

 

Testy biologiczne do sterylizacji plazmowej  

  Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt po 24 

godz. :  

-test/wskaźnik fiolkowy/ampułkowy, ze wskaźnikiem sterylizacji w miejscu widocznym na 

fiolce, 

-etykieta testu ze wskaźnikiem chemicznym plazmy, z moŜliwością jej odklejenia i 

oznakowania oraz przyklejenia w dokumentacji, 

-wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze plazmy, zmiana barwy powinna w 

sposób jednoznaczny umoŜliwi ć interpretację wyniku, 

-testy kompatybilne do inkubatora ~58 stopni, w opakowaniu przyrząd do kruszenia ampułki,  

- testy  powinny  być w pełni kompatybilne do sterylizatora STERRAD 100 S    

Chemiczny wskaźnik  paskowy  do kontroli pakietu sterylizowanego plazmą 

-nietoksyczny wskaźnik paskowy  do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze 

wykorzystującym nadtlenek wodoru,  

-przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący w sposób jednoznaczny i wyraźny 

np. z czerwonego na Ŝółty, 

-testy  powinny  być  kompatybilne do sterylizatora STERRAD 100 S 

 

TESTY SKUTECZNOŚCI MYCIA W MYJNI – DEZYNFEKTORZE  



1.Test kontroli skuteczności mycia ( brudzik )  w myjni -  dezynfektorze w formie 

samoprzylepnego nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną  substancją testową o 

powierzchni min. 1 cm2. Zgodny z normą 15883 załącznik G.   

2. Test chemiczny kontroli dezynfekcji w myjkach dezynfektorach w temp 930 C 10  min 

3. Test skuteczności mycia ( brudzik) w programie chemicznym na 56 ° C 

4. Test skuteczności mycia w myjni ultrad źwiękowej   w postaci paskowego testu z 

naniesioną substancją zmywalną po procesie mycia. 

III. AKCESORIA DO STERYLIZACJI  

 

Akcesoria Do Sterylizacji Plazmowej  

Kasety z nadtlenkiem wodoru do sterylizatora plazmowego STERRAD 100S 

Akcesoria do sterylizatora plazmowego  

Komplet zawierający : 5 kartonów do zuŜytych kaset, taśmy do drukarki, taśmy barwiące do 

drukarki. ( komplet starcza na około 2 lata )  

Etykiety do metkownicy trójrz ędowej do sterylizacji parą wodną  

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, zmiana zabarwienia 

wskaźnika z niebieskiego na ciemno brązowy, z miejscami informacyjnymi:  

 - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki 

interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), 

numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w 

tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne),  

 - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) 

 - w rzędzie trzecim – datę waŜności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).  

Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji 

wzdłuŜ przesuwu etykiet, firmy GKE.  

 



Etykiety do metkownicy trójrz ędowej do sterylizacji plazmowej  

Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zmiana 

zabarwienia wskaźnika z fioletowego na róŜową, z miejscami informacyjnymi:  

 - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki 

interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), 

numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w 

tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne),  

 - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) 

 - w rzędzie trzecim – datę waŜności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).  

Kompatybilne z posiadaną metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji 

wzdłuŜ przesuwu etykiet, firmy GKE. 

Taśma samoprzylepna wskaźnikowa  do sterylizacji parą wodną szer. 25 mm x 50 m,  

wytrzymała na rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, 

łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju. 

Taśma wskaźnikowa poddana procesowi sterylizacji  powinna mieć wyraźną zmianę 

zabarwienia. 

Taśma samoprzylepna bez wskaźnika chemicznego szer. 25 mm x 50 m, wytrzymała na 

rozerwania, wodoodporna, mocno przylegające podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, 

bez pozostałości kleju. 

Etykiety opisowe do kontenerów  

Etykiety opisowe do kontenerów typu Wagner ze wskaźnikiem chemicznym, zmieniającym 

barwę po procesie sterylizacji  

Plomby do kontenerów.. 

Plomba papierowa do kontenera sterylizacyjnego WAGNER, kolor biały, rozmiar 80x40mm, 

perforacja 2,5mmx70mm 

Maty pochłaniające wilgoć  

Wkładka do tac narzędziowych pochłaniająca wilgoć, kolor niebieski, wykonana z 

absorbującej wodę włókniny o gramaturze 50g/m2, rozmiar 300mmx500mm 



Test kontroli zgrzewu  

Sprawdzian zgrzewania.  Codzienny test w postaci arkusza z folią, do kontroli prawidłowości 

zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań.  

Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych.  
-kształt okrągły o średnicy 19 cm (promień 9.5 cm), 

-produkt jednorazowy, 

-moŜliwy do zastosowania jako pojedyncza warstwa, 

- widoczna data waŜności  
- wymagany wskaźnik sterylizacji parą wodną 
 

IV. INNE AKCESORIA  

System dokumentowania sterylizacji  przy uŜyciu kopert archiwizacyjnych. 

Dwustronne koperty  przeznaczone do archiwizowania dokumentacji z danego dnia z 

nadrukiem, przystosowane do wklejania metek z metkownicy trzyrzędowej, testów kontroli 

wsadu,  z opisanymi polami przeznaczonymi na 10 cykli po kaŜdej stronie koperty. 

W nagłówku koperty kontrolnej są wydrukowane pola do naniesienia następujących  

informacji: nazwa szpitala / oddziału, kierownik / nadzór zmiany, numer sterylizatora, 

rodzaj prowadzonej sterylizacji (para wodna, formaldehyd, tlenek etylenu, inny), 

data sterylizacji, wyniki testów przeprowadzonych w sterylizatorze, 

wynik testu biologicznego oraz parametry sterylizacji podczas testu:  

temperatura, ciśnienie, czas ekspozycji, 

-wynik testu szczelności, 

-wynik testu Bowie-Dick, godzina jego wykonania i miejsce na wklejenie testu  

symulacyjnego Bowie-Dick, 

•informacja o osobie wykonującej testy 

. 

Druga część koperty kontrolnej jest przeznaczona do wklejania etykiet  

z reprezentatywnych dla danego wsadu pakietów kontrolnych poddawanych  

procesowi sterylizacji w ciągu dnia, samoprzylepnych testów paskowych do kontroli  

wsadu oraz zapisu następujących informacji: 

•godzina rozpoczęcia procesu sterylizacji,  

•parametry sterylizacji: temperatura, czas ekspozycji, 

•wynik przeprowadzonego testu chemicznego do kontroli wsadu tj. prawidłowy lub  



nieprawidłowy 

 

Ostatnia rubryka przeznaczona jest na podpis osoby prowadzącej i kontrolującej  

przebieg procesu sterylizacji. 

Do wnętrza koperty kontrolnej sterylizatora wkłada się następujące opisane  

dokumenty potwierdzające prawidłową prace urządzenia: 

•test Bowie-Dick (test arkuszowy) jeśli nie jest samoprzylepny 

 

•wyniki testu biologicznego (opis i/lub etykiety z fiolek testu), 

•test zintegrowany lub wieloparametrowy wyjęty z pakietu kontrolnego wsadu jeśli nie jest 

samoprzylepny 

•wydruk parametrów pracy sterylizatora (z rejestratora i/lub z drukarki) 
 
KaŜdy proces sterylizacji zapisany na wydruku ze sterylizatora powinien być  równieŜ 
oznakowany etykietą opisaną tak samo jak etykiety naklejane na pakiety poddane sterylizacji 
w danym procesie 
 

 

 

 

 

  

 

 

    

 


