
Nazwa:  Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego jałowy poz. 49 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x serweta 45 x 75 cm z laminatu włókninowo - foliowego 43 g/m2 - owinięcie8603073 owinięcie 
1 1 x kleszczyki plastikowe 13 cm XF180SU SUSI KLESZCZYKI NACZYNIOWE MOSQUITO PROSTE 125MM
5 5 x Kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm  8915085

1 1 x Opatrunek chłonny samoprzylepny 5 x 7,2 cm 9086480 ASKINA MED STRIPS 7,5CMX5,0CM, 
1 1 x Strzykawka Luer 5ml 9202650
1 1 x Igła 16G brak mogę zaproponować od 18G - 22G

5 5 x Tupfer kula, gaza 17N, 20 x 20 cm 9016023

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji



Nazwa:  Zestaw do wkłucia centralnego: poz. 50 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x fartuch chirurgiczny "L" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 8918890C fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstowej włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem 
30 30 x kompresy z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm  8915085
1 1 x pęseta metalowa anatomiczna 14 cm 8914555 PĘSETA ANATOMICZNA METAL 145MM
1 1 x kleszcze metalowe 14 8913085 KLESZCZYKI NACZYNIOWE MOSQUITO, METAL, PROSTE 13cm
1 1 x imadło metalowe 13 cm 8911414 IMADŁO CHIRURGICZNE 14CM

1 1 x nożyczki metalowe ostro - ostre 11 cm 8917008 Nożyczki proste ostro- ostre 11,5 cm

1
1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego o gr. 43g/m2, 90 x 75 cm otwór ø 8cm, przylepiec 
wokół otworu

8433259 serweta 75X90 otwór lepny o śr.9CM, gr 54g/m2, Wiskoza, 2-warstwowa, absorbująca

1 1 x serweta typu SMS 35 g/m2, rozmiar 210 x 160 8910803 CHUSTA 243 x 193 cm z tkaniny typu SMS  gramatura :47 g/m2
1 1 x serweta z włókniny typu SMS 35 g/m2, 160 x 90 cm - owinięcie 8900253U CHUSTA 193X139CM z tkaniny typu SMS  gramatura :47 g/m2owinięcie zestawu 

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji



Nazwa:  Zestaw do tracheotomii poz. 53 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x kleszczyki metalowe zagięte 14 cm 9910412 KLESZCZYKI ANATOMICZNE ZAGIĘTE 12,5 CM

1 1 x kleszczyki metalowe zagięte (pean naczyniowy) 12,5 cm 8916220 KLESZCZYKI MOSQUITO METALOWE ZAGIĘTE 13cm
1 1 x kleszcze plastikowe 13 cm XF180SU SUSI KLESZCZYKI NACZYNIOWE MOSQUITO PROSTE 125MM
1 1 x nożyczki ostro - ostre 11 cm 8917008 Nożyczki proste ostro- ostre 11,5 cm

1 1 x imadło metalowe 13 cm 8911414 IMADŁO CHIRURGICZNE 14CM

5 5 x tupfer rożek 18 x 18 cm 9016023 kulki wielkości śliwki
30 30 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm  8915085
1 1 x fartuch chirurgiczny "L" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 8918890C fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstowej włókniny typu SMS o gramaturze 43 g/m2, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem 

1 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 90 x 80 cm z otworem o średnicy 8 cm i przylepcem wokół otworu8916009 serweta 79X112 CM z otworem lepnym o śr 8cm, wzmocnienei wokół otworu  27x61cm. Tkanina SMS (polipropylen), Wzmocnienie: Control Plus SMF (polipropylen). 
1 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 210 x 160 cm 8910803 CHUSTA 243 x 193 cm z tkaniny typu SMS  gramatura :47 g/m2
1 1 x serweta z włókniny typu SMS o gr. 35 g/m2, 160 x 120 cm - owinięcie 8900253U CHUSTA 193X139CM z tkaniny typu SMS  gramatura :47 g/m2owinięcie zestawu 

3 3 x kompresy włókninowe tracheotomijne, 10 x 10 cm, z wycięciem "Y" 8950369U
kompres, 12-fach, 10 x 10 cm z rozcięciem w kształt 
litery Y z gazy

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji



Nazwa:  Zestaw do szycia poz. 54 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12, 5 cm 8911009 PĘSETA CHIRURGICZNA PROSTA, METAL 14CM
1 1 x nożyczki ostro - ostre 11 cm 8917008 Nożyczki proste ostro- ostre 11,5 cm

1 1 x imadło metalowe 13 cm 8911414 IMADŁO CHIRURGICZNE 14CM

10 10 x kompres z gazy 17N, 8W, 10 x 10 cm  8915085
1 1 x serweta z laminatu nieprzemakalnego o gr. 42 g/m2, rozmiar 50 x 60 cm, otwór ø 8 cm, przylepiec wokół otworu8914335 CHUSTA Z OTWOREM 50 X 60 CM, otwór śr 7cm, nie mam danych o gramaturze 
1 1 x serweta z laminatu nieprzemakalnego o gr. 42 g/m2, wymiary 45 x 75 cm 8603073 nie mam danych o gramaturze 

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji

owinięcie zestawu 



Nazwa:  Zestaw do elektrody endokawitarnej: poz. 56 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x kubek plastikowy 125 ml 8910267 Miska przezroczysta z miarką 150 ml
15 15 x kompres z gazy 17N, 8W, 7,5 x 7,5 cm 8910579
4 4 x tupfer rożek 18 x 18 9016023 kulki rozmiar śliwki 
1 1 x kleszczyki plastikowe niebieskie 19 cm 8919020
1 1 x imadło metalowe 13 cm 8911414 IMADŁO CHIRURGICZNE 14CM

1 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego 43 g/m2, rozmiar 90 x 75 cm, otwór 8 cm, przylepiec wokół otworu8433259 serweta 75X90 z otworem lepnym  śr 9CM gr 54g/m2, Wiskoza, 2-warstwowa, absorbująca
1 1 x serwetaz laminatu włókninowo - foliowego 43 g/m2, wymiary 200 x 180 cm 8916011 serweta 170X200 CM nie mam info o gramaturze 

1 1 xserwetaz laminatu włókninowo - foliowego 43 g/m2, wymiary 130 x 90 cm - owinięcie zestawu 8911561 CHUSTA DO PRZYKRYCIA 100 x 150CM, 2 warstwowa gr. 57g/m2 (30g włóknina i 35g PE film)
Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji owinięcie zestawu 



Nazwa:  Zestaw do PEG  poz. 57 B.Braun Melsungen AG

Wersja: Vascular Systems

Nr kat:  
Klient: Rekeep Polska SA ADM: K. Kossak

2022-07-01
Komponenty zestawu:

Ilość Opis Nr katalogowy Uwagi
1 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe ostro - ostre 15 cm 8916002 NOŻYCZKI METALOWE OSTRO-TĘPE 14CM
1 1 x kleszczyki plastikowe zagięte XF181SU SUSI KLESZCZYKI MOSQUITO ZAGIĘTE125MM 
1 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego, gr. 43 g/m2, rozmiar 90 x 75 cm, otwór ø 8 cm, przylepiec wokół otworu8433259 serweta 75X90 z otworem lepnym  śr 9CM gr 54g/m2, Wiskoza, 2-warstwowa, absorbująca
1 1 x serweta z laminatu włókninowo - foliowego, gr. 43 g/m2 - owinięcie zestawu 8911560 CHUSTA DO PRZYKRYCIA 75 X 90 CM 2 warstwowa gr. 57g/m2 (30g włóknina i 35g PE film)owinięcie zestawu 
10 10 x tupfer rożek 18 x 18 cm 9016023 kulki rozmiar śliwki 
1 1 x fartuch chirurgiczny "XL" z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2 8910874C fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze 43, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, z wycięciem na kciuk oraz zgrzewem w kształcie "V" ułatwiającym otwieranie, min. 2 naklejki samoprzylepne do dokumentacji



1

aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Karol Kossak <karol.kossak@bbraun.com>
Wysłano: piątek, 1 lipca 2022 17:17
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: opatrunki i zestawy zabiegowe 
Załączniki: Zestaw do elektrody endokawitarnej poz. 56_01.07.2022.xls; Zestaw do PEG  poz. 57

_01.07.2022.xls; Zestaw do szycia poz. 54_01.07.2022.xls; Zestaw do tracheotomii 
poz. 53_01.07.2022.xls; Zestaw do wkłucia centralnego poz. 50_01.07.2022.xls; 
Zestaw do znieczulenia podpajenczynówkowego jałowy poz. 49_01.07.2022.xls

 
Dzień dobry, 
Przekazuję informację z naszej produkcji. 
Większość pozycji to pojedyncze komponenty - kompresy. Nasza firma takich zestawów nie robi.  
W związku z powyższym przygotowaliśmy tylko zestawy (w załączeniu rysunki produkcyjne), ale i tak w każdej 
pozycji są różnice (zaznaczone w kolorze czerwonym). 
Założenie i produkcja takich zestawów potrawa ok. 2 miesięcy  
Proszę o informację, czy dalej coś z tym dalej robimy?  
 
Poz. 
K. 
 

The information contained in this communication is confidential, may be attorney-client privileged, may 
constitute inside information, and is intended only for the use of the addressee. It is the property of the 
company of the sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this communication or 
any part thereof is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, 
please notify us immediately by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof, 
including all attachments.  
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