
1.1 Pakiet o wymiarze 30 cm x 30 cm x 30 cm 4,00
1.2 Pakiet o wymiarze 20 cm x 20 cm x 15 cm 2,50
1.3 Pakiet o wymiarze 15 cm x 15 cm x 5 cm 1,50
1.4 Pakiet (taca narzędziowa) o wymiarze 50 cm x 40 cm x 10 cm 8,00
1.5 Pakiet (taca narzędziowa) o wymiarze 35 cm x 20 cm x 5 cm 4,50
1.6 Pojedyncze narzędzie małe i średnie (do 3 szt.) 1,00
1.7 Duże pojedyncze narzędzie 2,00

1,00
2,00
0,60

2.1 Drobny i mały sprzęt, np. koreczki, łączniki, cewniki, rurki int. i trach., sondy, itp. 
(rękaw foliowo-papierowy)

2,00

2.2 Średni sprzęt, np.rury do inhal., długie dreny do ssaków, itp.(rękaw foliowo-
papierowy)

3,50

2.3 Duży sprzęt, np. duże komplety rur respir., duże zestawy zawierające układ 
optyczny lub elektron., itp.(rękaw foliowo-papierowy)

5,00

3.1 Dezynfekcja dwustopniowa jednego koszyka narzędzi różnych (narzędzia
dostarczone po dezynfekcji wstępnej) 

3,00   

3.2 Dezynfekcja trzystopniowa jednego koszyka narzędzi różnych 5,00   

(obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku)

CENNIK USŁUG STERYLIZACJI 

załącznik nr 5 do regulaminu organizacyjnego

 Cena brutto w zł   L.p.

 - rękaw o szerokości powyżej 15 cm
1 litr wody destylowanej bez opakowania 

Asortyment

I. USŁUGI STERYLIZACYJNE  lokalizacja ul. Św. Józefa 53-59 oraz ul. Konstytucji 3 Maja 42

2. Sterylizacja niskotemperaturowa (w tlenku etylenu)*

Wszystkie ceny dotyczą materiału dostarczonego do sterylizacji po dezynfekcji. 

W cenę usług sterylizacji niskotemperaturowej wliczono cenę opakowania.

W przypadku dostarczania materiału w opakowaniu - ceny do uzgodnienia z usługodawcą.
 Usługi dezynfekcji wymienione w Cenniku są wykonywane tylko w  lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 42

zleceniodawcą. Bezpośredni czas trwania procesu dezynfekcji – ok. 90 min. przed autoklawowaniem.

1. Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w zakresie temperatur 121 ºC i 134ºC 

II. USŁUGI DEZYNFEKCJI  lokalizacja ul. Konstytucji 3 Maja 42

3. Dezynfekcja narzędzi

W/w ceny nie zawierają ceny opakowania (rękaw foliowo-papierowy):
 - rękaw o szerokości do 15 cm


