
JEDNORAZOWA ODZIEŻ, 
PODKŁADY I POŚCIEL  

z przeznaczeniem dla placówek medycznych

 

KATALOG PRODUKTÓW



・Biodegradowalne - podlegające procesowi kompostowania, ekologiczne, 
    pomagją  chronić środowisko oraz redukują koszty związane z praniem.
・Lekkie, zajmujące mało miejsca w przestrzeni magazynowej.
・Zapewniające higienę, tak istotną dla pacjentów po zabiegach  i operacjach, 
    wymagających szczególnej troski.

Szeroka gama asortymentowa, 
w której posiadamy ponad  

300
 produktów

Nasze produkty wykonywane są  
z najwyższej jakości włókniny 

produkowanej w Polsce 

STAWIAMY NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA 
MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ 

NASZYCH PRODUKTÓW.

Rozmiary naszych produktów oraz ich gramaturę 
dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta

Nie wywołują  
reakcji alergicznych 

Miękka, wytrzymała i przyjazna  
w dotyku włóknina, 

wykonana z polipropylenu

Nasze produkty 
w zależności od Państwa 
potrzeb może cechować 

Wysoka chłonność 
lub hydrofobowość.

Warstwa 
antyelektrostatyczna

Nasze produkty są:
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Fartuch medyczny 
Rękaw wykończony gumką, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 40 g/m² 
l zawiązywany na troki w pasie oraz przy szyi  
l długi rękaw wykończony gumką 
l lekki, przewiewny  
l jednorazowego użytku 
l rozmiar    L 115 cm x 140 cm 
   XL 120 cm x 150 cm 
l pakowany w torebkę po 10szt., w kartonie 100 szt. 
 
 
KOD*                           GRAMATURA KOLOR        ROZMIAR           PAKOWANY 
 

 XF01151402011      20g/m²       zielony              L   10 szt 
 XF01151402511      25g/m²  zielony              L   10 szt 
 XF01151403011      30g/m²  zielony              L   10 szt 
 XF01151404011      40g/m²  zielony              L   10 szt 
 
 XF01201502011      20g/m²  zielony              XL   10 szt 
 XF01201502511      25g/m²  zielony              XL   10 szt 
 XF01201503011       30g/m²  zielony              XL   10 szt 
 XF01201504011       40g/m²  zielony              XL   10 szt 
 

Fartuch medyczny 
Rękaw wykończony mankietem, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 40 g/m² 
l zawiązywany na troki w pasie oraz przy szyi  
l długi rękaw wykończony mankietem 
l lekki, przewiewny,  
l jednorazowego użytku 
l rozmiar     L 115 cm x 140 cm 
   XL 120 cm x 150 cm 
l pakowany w torebkę po 10szt., w kartonie 100szt. 

 
 
KOD  GRAMATURA KOLOR                     ROZMIAR PAKOWANY 
 

 XF11151402011     20g/m²  zielony  L           10 szt 
 XF11151402511     25g/m²  zielony  L           10 szt 
 XF11151403011     30g/m²  zielony  L           10 szt 
 XF11151404011     40g/m²  zielony  L           10 szt 
 
 XF11201502011     20g/m²  zielony                   XL           10 szt 
 XF11201502511     25g/m²  zielony                   XL           10 szt 
 XF11201503011     30g/m²  zielony                   XL           10 szt 
 XF11201504011     40g/m²  zielony                   XL           10 szt 
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Odzież chirurgiczna 
 

Komplet chirurgiczny  
koszula z krótkim rękawem i spodnie, jednorazowego użytku, niejałowy,  
z włókniny SMS/SMMS 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonany z włókniny SMS/SMMS lub SMMMS o gramaturze 38g/m² oraz 45g/m² 
l koszula z krótkim rękawem, wykończenie pod szyją typu V, z 3 kieszeniami 
l spodnie wiązane w pasie na trok 
l jednorazowego użytku 
l rozmiary XS, S, M, L, XL, XXL 
l pakowany w torebkę 1 kpl, w kartonie 50 kpl 

 
KOD* GRAMATURA KOLOR ROZMIAR           PAKOWANY 

 
XK7400         38g/m²  granat      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7401         38g/m²  granat      S a’1 opak. 50szt. 
XK7402         38g/m²  granat      M a’1 opak. 50szt. 
XK7403         38g/m²  granat      L a’1 opak. 50szt. 
XK7404         38g/m²  granat      XL  a’1 opak. 50szt. 
XK7405         38g/m²  granat      XXL a’1 opak. 50szt. 
 
XK7500         45g/m²  granat      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7501         45g/m²  granat      S a’1 opak. 50szt. 
XK7502         45g/m²  granat      M a’1 opak. 50szt. 
XK7503         45g/m²  granat      L a’1 opak. 50szt. 
XK7504         45g/m²  granat      XL a’1 opak. 50szt. 
XK7505         45g/m² granat      XXL a’1 opak. 50szt. 
 
XK7410         38g/m²  zielony      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7411         38g/m²  zielony      S a’1 opak. 50szt. 
XK7412         38g/m² zielony      M a’1 opak. 50szt. 
XK7413         38g/m²  zielony      L a’1 opak. 50szt. 
XK7414         38g/m²  zielony      XL a’1 opak. 50szt. 
XK7415         38g/m²  zielony      XXL a’1 opak. 50szt. 
 
XK7510         45g/m²  zielony      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7511         45g/m²  zielony      S a’1 opak. 50szt. 
XK7512         45g/m²  zielony      M a’1 opak. 50szt. 
XK7513         45g/m²  zielony      L a’1 opak. 50szt. 
XK7514         45g/m²  zielony      XL a’1 opak. 50szt. 
XK7515         45g/m²  zielony      XXL a’1 opak. 50szt. 
 
XK7420         38g/m²  różowy      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7421         38g/m²  różowy      S a’1 opak. 50szt. 
XK7422         38g/m²  różowy      M a’1 opak. 50szt. 
XK7423         38g/m²  różowy      L a’1 opak. 50szt. 
XK7424         38g/m²  różowy      XL a’1 opak. 50szt. 
XK7425         38g/m²  różowy      XXL a’1 opak. 50szt. 
 
XK7520         45g/m²  różowy      XS a’1 opak. 50szt. 
XK7521         45g/m²  różowy      S a’1 opak. 50szt. 
XK7522         45g/m²  różowy      M a’1 opak. 50szt. 
XK7523         45g/m²  różowy      L a’1 opak. 50szt. 
XK7524         45g/m²  różowy      XL a’1 opak. 50szt. 
XK7525         45g/m²  różowy      XXL a’1 opak. 50szt.
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Koszula medyczna dla personelu 
Koszula typu „V”, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25g/m², 30g/m², 35g/m², 40g/m², 45g/m²  
   lub SMS/SMMS 30g/m², 35g/m², 40g/m², 45g/m² oraz Spunlace 45g/m², 55g/m² 
l wycięcie pod szyją typu „V”  
l z dwoma kieszeniami 
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL 
l pakowana po 20 szt.  
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA                  PAKOWANY 
 

XV41311  zielony  PP        a’20 
XV41321  niebieski  PP        a’20 
XV41341  granatowy  PP        a’20 
XV41361  biały  PP        a’20 
XV41324  niebieski  SMS/SMMS       a’20 
XV41363  biały  Spunlace        a’20 
 
 
 

Spodnie medyczne dla personelu 
Długie, jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 25g g/m²,30g g/m², 35g g/m², 40g g/m², 
   45g g/m² lub SMS/SMMS 30g g/m², 35g g/m², 40g g/m²  
l długie spodnie, wykończone w pasie gumką lub wiązane na troki 
l dostępne w rozmiarach od L do XXL 
l pakowane po 5 szt. 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS PAKOWANY 
 

XS10111  zielony  PP  gumka              a’5 
XS10121  niebieski  PP  gumka              a’5 
XS10141  granatowy  PP  gumka              a’5 
XS10161  biały  PP  gumka              a’5 
XS10124  niebieski  SMS/SMMS gumka              a’5 
 
XS11111  zielony  PP  troki              a’5 
XS11121  niebieski  PP  troki              a’5 
XS11141  granatowy  PP  troki              a’5 
XS11161  biały  PP  troki              a’5 
XS11124  niebieski  SMS/SMMS troki              a’5 
 
 
 

Ubranie chirurgiczne jednoczęściowe 
Sukienka, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 30g/m², 35g/m², 40g/m²,45g/m²   
   lub SMS/SMMS 30g/m², 35g/m², 40g/m², 45g/m²  
l wycięcie pod szyją typu „V” 
l z dwoma kieszeniami 
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL  
l pakowana po 5szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  PAKOWANY 

 
XV61311  zielony`  PP                a’5 
XV61321  niebieski  PP                a’5 
XV61341  granatowy  PP                a’5 
XV61361  biały  PP                a’5 
XV61324  niebieski  SMS/SMMS               a’5 
XV61363  biały  Spunlace                a’5 
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Czepki ochronne 
 

Hera 
Czepek medyczny typu beret, włókninowy, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l obszyty dookoła gumką 
l wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, polipropylenowej w połączeniu  
   z włókniną Spunlace (potnik) lub perforowanej włókniny wiskozowej. 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk  
   lub pakowany w torebkę foliową   
 
 
 
KOD      KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY 
 

XC1Z      zielony  PP  bez potnika            a’50 
XC1ZP      zielony  PP+ Spunlace z potnikiem            a’50 
XC1N      niebieski PP  bez potnika            a’50 
XC1NP      niebieski PP+ Spunlace z potnikiem            a’50 
XC1Z7      zielony  perf. wiskoza bez potnika            a’50 
XC1N7      niebieski perf. wiskoza bez potnika            a’50 
 
 
 

Han 
Czepek medyczny typu furażerka, z gumką w części tylnej, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l w kształcie furażerki z gumką w części tylnej 
l wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, polipropylenowej w połączeniu  
   z włókniną Spunlace (potnik) lub perforowanej włókniny wiskozowej. 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk  
   lub pakowany w torebkę foliową 
 
 
KOD         KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS                         PAKOWANY 

 
XC2Z         zielony  PP  bez potnika            a’100 
XC2ZP         zielony  PP+ Spunlace z potnikiem           a’100 
XC2Z7         zielony  perf. wiskoza bez potnika           a’100 
XC2N         niebieski PP  bez potnika           a’100 
XC2NP         niebieski PP+ Spunlace z potnikiem           a’100 
XC2N7         niebieski perf. wiskoza bez potnika           a’100 
 
 
 

Ezra 
Czepek medyczny z trokami w części tylnej, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej 
l wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej. 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk  
   lub pakowany w torebkę foliową 
 
 
 
KOD          KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS              PAKOWANY 

 
XC3Z7          zielony  perf. wiskoza bez potnika a’100 
XC3N7          niebieski perf. wiskoza bez potnika a’100 
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Ren 
Czepek medyczny, z trokami w części tylnej, z dodatkową wstawką przeciwpotną 
jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej 
l czepek z zakładką, która po wywinięciu utworzy dodatkową warstwę przeciwpotną  
l wykonany z przewiewnej, perforowanej włókniny wiskozowej. 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych 
   sztuk lub pakowany w torebkę foliową 
 
KOD        KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY 
  

XC4Z7      zielony  perf. wiskoza bez potnika           a’100 
XC4N7      niebieski perf. wiskoza bez potnika           a’100 
  
 

Boba 
Czepek medyczny wydłużony, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l wydłużony w części tylnej, co stanowi zabezpieczenie dla osób z długimi włosami 
l wykończony gumką 
l wykonany z przewiewnej, perforowanej włókniny wiskozowej 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie  
   pojedynczych sztuk lub pakowany w torebkę foliową 
 
KOD      KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY 
  

XC5Z7      zielony  perf. wiskoza bez potnika           a’100 
XC5N7      niebieski perf. wiskoza bez potnika           a’100 
 
 

Tano 
Czepek medyczny wydłużony, z przeszyciem, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l przeszyty gumką w części środkowej 
l wydłużony w części tylnej, co stanowi zabezpieczenie dla osób z długimi włosami 
l wykończony gumką 
l podtrzymuje włosy 
l dopasowuje się do kształtu głowy 
l wykonany z przewiewnej, perforowanej włókniny wiskozowej 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie  
   pojedynczych sztuk lub pakowany w torebkę foliową 
 
KOD      KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY  
 

XC6Z7      zielony  perf. wiskoza bez potnika             a’80 
XC6N7      niebieski perf. wiskoza bez potnika             a’80 
 
 

Obi 
Czepek medyczny z trokami w formie tasiemek,jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l w kształcie furażerki, z trokami w formie tasiemek w części tylnej 
l wykonany z przewiewnej, miękkiej włókniny typu Spunlace Mesh 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk 
 
KOD      KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY  
 

XC8N10      niebieski Spunlace Mesh bez potnika           a’100 
 

06 Czepki ochronne 

Czepki ochronne 
 



 

Rex 
Czepek medyczny typu „hełm”, jednorazowego użytku, niejałowy 
 
SPECYFIKACJA: 
l w kształcie hełmu, zabezpieczający i izolujący szyję i kark 
l z trokami wiązanymi wokół szyi i karku 
l wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej, polipropylenowej w połączeniu  
l   z włókniną Spunlace (potnik) lub perforowanej włókniny wiskozowej 
l przepuszczający powietrze  
l zapewniający komfort w trakcie noszenia 
l jednorazowego użytku 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie  
   pojedynczych sztuk lub pakowany w torebkę foliową 
 
KOD      KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS  PAKOWANY 
 

XC7Z      zielony  PP  bez potnika            a’100 
XC7ZP      zielony  PP+ Spunlace z potnikiem            a’100 
XC7N      niebieski PP  bez potnika            a’100 
XC7NP      niebieski PP+ Spunlace z potnikiem            a’100 
XC7Z7      zielony  perf. wiskoza bez potnika              a’50 
XC7N7      niebieski perf. wiskoza bez potnika              a’50 

 
 

Maski medyczne 
 

Maska medyczna 
Niejałowa, z gumkami, jednorazowego użytku 
 
SPECYFIKACJA: 
l trójwarstwowa maska medyczna z hipoalergicznej, niepylącej włókniny polipropylenowej  
   z wkładką dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 
l maska z gumkami za uszy 
l zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE>98% 
l zabezpiecza przed nieczystościami, złuszczającym się naskórkiem, włosami oraz zakażeniami  
   przenoszonymi drogą kropelkową 
l ochrania pacjenta przed czynnikami infekcyjnymi 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk 
 
 
KOD*      KOLOR  OPIS  PAKOWANY 
 

XM1Z      zielony  gumka              a’50 opak.1000 
XM1N      niebieski gumka              a’50 opak.1000 
 
 

Maska medyczna 
Niejałowa, wiązana na troki, jednorazowego użytku 
 
SPECYFIKACJA: 
l trójwarstwowa maska medyczna z hipoalergicznej, niepylącej włókniny polipropylenowej 
   z wkładką dopasowującą kształt maski do nosa i twarzy 
l zapewnia skuteczną filtrację bakterii BFE>98% 
l zabezpiecza przed nieczystościami, złuszczającym się naskórkiem, włosami  
   oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową 
l ochrania pacjenta przed czynnikami infekcyjnymi 
l opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie  
   pojedynczych sztuk 
 
 
KOD      KOLOR  OPIS            PAKOWANY 
 

XM2Z      zielony  troki  a’50 opak.1000 
XM2N      niebieski troki  a’50 opak.1000 
XM3Z      zielony  z szybką   a’50 opak.1000 
XM3N      niebieski z szybką  a’50 opak.1000
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Odzież dla pacjenta 
 

Koszula dla pacjenta 
Przód rozcięty w całości, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m²  oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l przód rozcięty w całości, dołączony pasek  
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL  
l pakowana po 20szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  OPIS            PAKOWANY 
 

XV17211  zielony  PP  a’20 
XV17221  niebieski  PP  a’20 
XV17241  granatowy  PP  a’20 
XV17261  biały  PP  a’20 
XV17224  niebieski  SMS/SMMS a’20 
XV17263  biały  Spunlace  a’20 
 
 
 

Koszula dla pacjenta 
Tył rozcięty w całości, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m²  oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l tył rozcięty w całości, troki w pasie i przy szyi  
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL  
l pakowana po 20szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  OPIS            PAKOWANY 
 

XV27211  zielony  PP  a’20 
XV27221  niebieski  PP  a’20 
XV27241  granatowy  PP  a’20 
XV27261  biały  PP  a’20 
XV27224  niebieski  SMS/SMMS a’20 
XV27263  biały  Spunlace  a’20 
 
 
 
 

Koszula dla pacjenta  
Bok i ramię rozcięte w całości-zawiązywane na troki, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m²  oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l bok i ramię zawiązywane na sześć par troków na całej długości rozcięcia 
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL 
l pakowana po 20szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  OPIS            PAKOWANY 
 

XV37111  zielony  PP  a’20 
XV37121  niebieski  PP  a’20 
XV37141  granatowy  PP  a’20 
XV37161  biały  PP  a’20 
XV37124  niebieski  SMS/SMMS a’20 
XV37163  biały  Spunlace  a’20 
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* podany kod jest kodem skróconym, wymaga uzupełnienia dotyczącego gramatury 
   i rozmiaru produktu



Koszula dla pacjenta  
Koszula typu „V”, jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
  lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m²  oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l wycięcie pod szyją typu „V”  
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL 
l pakowana po 20szt. 
 
KOD*      KOLOR  OPIS            PAKOWANY 
 

XV41011       zielony  PP  a’20 
XV41021       niebieski PP  a’20 
XV41041       granatowy PP  a’20 
XV41061       biały  PP  a’20 
XV41024       niebieski SMS/SMMS a’20 
XV41063       biały  Spunlace   a’20 
 
 
 
 

Koszula dla pacjenta  
Koszula typu „Y”, jednorazowego użytku, niejałowa 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
  lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m²  oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l wycięcie pod szyją typu „Y”  
l krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od S do XXL  
l pakowana po 20szt. 

 
KOD*      KOLOR  OPIS            PAKOWANY 

 
XV42011       zielony  PP  a’20 
XV42021       niebieski PP  a’20 
XV42041       granatowy PP  a’20 
XV42061       biały  PP  a’20 
XV42024       niebieski SMS/SMMS  a’20 
XV42063       biały  Spunlace  a’20 
 
 
 
 

Koszula dla pacjenta – dla położnic  
Przód z długim rozcięciem, jednorazowego użytku, niejałowa 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny Spunlace 45 g/m², 55 g/m², polipropylenowej 35 g/m²,  
  40 g/m²,45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m² 
l zawiązywana na dwie pary troków przy szyi i na wysokości klatki piersiowej,  
  krótki rękaw typu „kimono” 
l dostępna w rozmiarach od L do XXL  
l pakowana po 20szt. 
 

KOD*  KOLOR                         OPIS             PAKOWANY 
 
XV52111  zielony  PP  a’20 
XV52121  niebieski  PP  a’20 
XV52141  granatowy  PP  a’20 
XV52161  biały  PP  a’20 
XV52124  niebieski  SMS/SMMS  a’20 
XV52163  biały  Spunlace  a’20
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* podany kod jest kodem skróconym, wymaga uzupełnienia dotyczącego gramatury 
   i rozmiaru produktu



 
 

Spodenki, majtki i spódniczki 
 

Spodenki dla pacjenta, z otworem 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m² 
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² 
l krótkie spodenki wykończone w pasie gumką, 
l otwór w tylnej części spodenek 
l dostępne w rozmiarach od L do XXL 
l pakowane po10szt. 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS PAKOWANE 
 

XS00011  zielony  PP  gumka             a’10 
XS00021  niebieski  PP  gumka             a’10 
XS00041  granatowy  PP  gumka             a’10 
XS00061  biały  PP  gumka             a’10 
XS00024  niebieski  SMS/SMMS gumka             a’10 
XS00063  biały  Spunlace  gumka             a’10 
 
 
 
 
 

Spodenki dla pacjenta, bez otworu 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 
   45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² lub Spunlace 45g/m² , 55g/m² 
l krótkie spodenki wykończone w pasie gumką lub zawiązywane na troki 
l bez otworu w tylnej części spodenek 
l dostępne w rozmiarach od L do XXL 
l pakowane po10szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS PAKOWANE 
 

XS00111  zielony  PP  gumka             a’10 
XS00121  niebieski  PP  gumka             a’10 
XS00141  granatowy  PP  gumka             a’10 
XS00161  biały  PP  gumka             a’10 
XS00124  niebieski  SMS/SMMS gumka             a’10 
XS00163  biały  Spunlace  gumka             a’10 
 
XS01111  zielony  PP  troki             a’10 
XS01121  niebieski  PP  troki             a’10 
XS01141  granatowy  PP  troki              a’10 
XS01161  biały  PP  troki              a’10 
XS01124  niebieski  SMS/SMMS troki             a’10 
XS01163  biały  Spunlace  troki             a’10 
 
 

Majtki diagnostyczne z otworem 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 
   45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² lub Spunlace 45g/m² , 55g/m² 
l majtki, typu figi, wykończone gumką 
l otwór na zakładkę w tylnej części majtek 
l rozmiar uniwersalny 
l pakowane po10szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS PAKOWANE 
 

XG20011  zielony  PP  gumka             a’10 
XG20021  niebieski  PP  gumka             a’10 
XG20041  granatowy  PP  gumka             a’10 
XG20061  biały  PP  gumka             a’10 
XG20024  niebieski  SMS/SMMS gumka             a’10 
XG20063  biały  Spunlace  gumka             a’10 
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* podany kod jest kodem skróconym, wymaga uzupełnienia dotyczącego gramatury i rozmiaru produktu



 
 

Majtki diagnostyczne bez otworu 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² lub Spunlace 45g/m² , 55g/m² 
l majtki, typu figi, wykończone gumką, 
l bez otworu w tylnej części majtek 
l rozmiar uniwersalny 
l pakowane po10szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS           PAKOWANE 
 

XG20111  zielony  PP  gumka  a’10 
XG20121  niebieski  PP  gumka  a’10 
XG20141  granatowy  PP  gumka  a’10 
XG20161  biały  PP  gumka  a’10 
XG20124  niebieski  SMS/SMMS gumka  a’10 
XG20163  biały  Spunlace  gumka  a’10 
 
 
 
 

Spódniczka ginekologiczna na gumkę 
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 17 g/m²,25 g/m², lub SMS/SMMS 30 g/m²  
   oraz Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l spódniczka wykończona gumką, 
l rozmiar uniwersalny 
l pakowana po 50 szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS           PAKOWANA 
 

XA0011  zielony  PP  gumka  a’50 
XA0021  niebieski  PP  gumka  a’50 
XA0041  granatowy  PP  gumka  a’50 
XA0061  biały  PP  gumka  a’50 
XA0024  niebieski  SMS/SMMS gumka  a’50 
XA0063  biały  Spunlace  gumka  a’50 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spódniczka ginekologiczna zawiązywana  
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 

SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 17 g/m²,25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,  
   45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m² lub Spunlace 45g/m² , 55g/m² 
l spódniczka zawiązywana w pasie 
l rozmiar uniwersalny 
l pakowana po 50 szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS           PAKOWANA 
 

XA0111  zielony  PP  troki  a’50 
XA0121  niebieski  PP  troki  a’50 
XA0141  granatowy  PP  troki  a’50 
XA0161  biały  PP  troki  a’50 
XA0124  niebieski  SMS/SMMS troki  a’50 
XA0163  biały  Spunlace  troki  a’50 
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* podany kod jest kodem skróconym, wymaga uzupełnienia dotyczącego gramatury i rozmiaru produktu



Kapcie i ochraniacze na obuwie 
 

Kapcie 
Podeszwa z włókniny igłowanej lub białej gąbki, jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny igłowanej 300 g/m² + polipropylenowej 40 g/m²   
   lub z białej gąbki i włókniny polipropylenowej 40 g/m² 
l rozmiar uniwersalny 
l pakowane po 10 par 
 
 
KOD WŁÓKNINA  KOLOR WIERZCHU PAKOWANE 
 

XB5F11 igłowana+PP zielony      a’10 par 
XB5F21 igłowana+PP niebieski      a’10 par 
XB5F41 igłowana+PP granatowy      a’10 par 
XB5F61 igłowana+PP biały      a’10 par 
XB5G61 gąbka+PP  biały      a’10 par 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochraniacze na buty 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej, polipropylenowej z warstwą antypoślizgową  
   oraz foliowe w kostce ściągane gumką 
l zapobiegają wnoszeniu zabrudzeń na powierzchnie czyste 
l wytrzymałe  
l pakowane po 100 szt. 
 
 
KOD WŁÓKNINA   GRAMATURA KOLOR  ROZMIAR  PAKOWANE 
 

XB1Z PP   30g/m²  zielony  42x17     a’100 szt. 
XB2N PP z warstwą antypoślizgową 40g/m²  niebieski  42x17     a’100 szt. 
XB3N PE   30µ  niebieski  42x17     a’100 szt.

 

Ochraniacze na buty, wysokie 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m² oraz polipropylenowo – polietylenowej 40 g/m² 
l ściągane gumką 
l zapobiegają wnoszeniu zabrudzeń na powierzchnie czyste 
l wytrzymałe  
l pakowane po 10 par 
 
KOD WŁÓKNINA  KOLOR  OPIS                    PAKOWANE 
 

XB411 PP  zielony  do kolana  a’10 par 
XB421 PP  niebieski  do kolana  a’10 par 
XB412 PP+PE  zielony  do kolana  a’10 par 
XB511 PP  zielony  do łydki  a’10 par 
XB521 PP  niebieski  do łydki  a’10 par 
XB512 PP+PE  zielony  do łydki  a’10 par 
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Piżama dla pacjenta 
 

Piżama dla pacjenta 
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m²,30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,45 g/m²  
   lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² 
l komplet - długie spodnie wykończone w pasie gumką lub wiązane na troki oraz koszula  
   z rozcięciem typu V, krótki rękaw kimono  
l dostępna w rozmiarach od L do XXL  
l pakowana po 1 kpl. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS PAKOWANY 
 

XN0011  zielony  PP  gumka               a’1 
XN0021  niebieski  PP  gumka               a’1 
XN0061  biały  PP  gumka               a’1 
XN0024  niebieski  SMS/SMMS gumka               a’1 
 
XN0111  zielony  PP  troki               a’1 
XN0121  niebieski  PP  troki               a’1 
XN0161  biały  PP  troki               a’1 
XN0124  niebieski  SMS/SMMS troki               a’1 
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* podany kod jest kodem skróconym, wymaga uzupełnienia dotyczącego gramatury i rozmiaru produktu



Pościel i pokrowce medyczne 
 

Prześcieradła 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m²,  
   35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m²  
   lub Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l dostępne w rozmiarach – długość 200 cm - 210 cm szerokość 80cm lub 160cm  
   lub o dowolnym rozmiarze wybranym przez Klienta 
l składane a’1 lub a’5 
l pakowane po 10 szt. lub 20 szt. w zależności od rozmiaru 
 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS 
 

XDS11  zielony  PP  D-długość S-szerokość 
XDS21  niebieski  PP  D-długość S-szerokość 
XDS31  czarny  PP  D-długość S-szerokość 
XDS41  granatowy  PP  D-długość S-szerokość 
XDS61  biały  PP  D-długość S-szerokość 
XDS24  niebieski  SMS/SMMS D-długość S-szerokość 
XDS63  biały  Spunlace  D-długość S-szerokość 
 
 
 
 
 

Prześcieradła podfoliowane  
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowo – polietylenowej 28 g/m², 30 g/m²,  
   40 g/m², 43 g/m², 45 g/m², 63 g/m²  
l dostępne w rozmiarach – długość 200 cm -210 cm szerokość 80cm - 160cm  
   lub o dowolnym rozmiarze, wybranym przez Klienta 
l składane a’1 lub a’5 
l pakowane po 10 szt. lub 20 szt. w zależności od rozmiaru 
 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS 
 

XDS12  zielony  PP+PE  D-długość S-szerokość 
XDS22  niebieski  PP+PE  D-długość S-szerokość 
XDS62  biały  PP+PE  D-długość S-szerokość 
 
 

Prześcieradła w roli 
Jednorazowego użytku, włókninowe, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m²,  
   35 g/m², 40 g/m², 45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m²  
   oraz polipropylenowo – polietylenowej 28 g/m², 30 g/m², 40 g/m²,  
   43 g/m², 45 g/m², 60 g/m²  
l dostępne w rozmiarach –szerokość 40cm , 80cm, 160cm o dowolnej długości  
   wybranej przez Klienta  
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS 
 

XRDS11  zielony  PP  D-długość S-szerokość 
XRDS21  niebieski  PP  D-długość S-szerokość 
XRDS31  czarny  PP  D-długość S-szerokość 
XRDS41  granatowy  PP  D-długość S-szerokość 
XRDS61  biały  PP  D-długość S-szerokość 
XRDS24  niebieski  SMS/SMMS D-długość S-szerokość 
XRDS12  zielony  PP+PE  D-długość S-szerokość 
XRDS22  niebieski  PP+PE  D-długość S-szerokość 
XRDS62  biały  PP+PE  D-długość S-szerokość 
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Prześcieradła w roli 
Jednorazowego użytku, celulozowo-polietylenowe, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z bibuły celulozowej pokrytej folią polietylenową  
l z perforacją, co 38 cm lub 50 centymetrów 
l dostępne rozmiary – długość 50m, 40m, szerokość 50cm 
 
KOD  KOLOR                    WŁÓKNINA  DŁUGOŚĆ 
 

XR50405065272 biały                 Celuloza+PE           40m 
XR50405025292 niebieski                 Celuloza+PE           40m 
XR50405015292 zielony                 Celuloza+PE           40m 
XR50505065272 biały                 Celuloza+PE           40m 
XR50505025292 niebieski                 Celuloza+PE           40m 
XR50505015292 zielony                 Celuloza+PE           40m 

Poszewka na poduszkę 
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,  
   45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² lub Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l dostępna w rozmiarze 80 x 70 cm 
l składana a’1 
l pakowana po 20 szt. 
 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS           PAKOWANA 
 

XJ1DS11  zielony  PP  zakładka  a’20 
XJ1DS21  niebieski  PP  zakładka  a’20 
XJ1DS41  granatowy  PP  zakładka  a’20 
XJ1DS61  biały  PP  zakładka  a’20 
XJ1DS24  niebieski  SMS/SMMS zakładka  a’20 
XJ1DS63  biały  Spunlace  zakładka  a’20 
 
XJ0DS11  zielony  PP  otwór  a’20 
XJ0DS21  niebieski  PP  otwór  a’20 
XJ0DS41  granatowy  PP  otwór   a’20 
XJ0DS61  biały  PP  otwór  a’20 
XJ0DS24  niebieski  SMS/SMMS otwór   a’20 
XJ0DS63  biały  Spunlace  otwór  a’20 
 
 

Poszwa na koc 
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m²,  
   45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m² lub Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l dostępna w rozmiarze 210 x 160 cm 
l składana a’1 
l pakowana po 5 szt. 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  OPIS         PAKOWANA 
 

XP1DS11  zielony  PP  zakładka  a’5 
XP1DS21  niebieski  PP  zakładka  a’5 
XP1DS41  granatowy  PP  zakładka  a’5 
XP1DS61  biały  PP  zakładka  a’5 
XP1DS24  niebieski  SMS/SMMS zakładka  a’5 
XP1DS63  biały  Spunlace  zakładka  a’5 
 
XP0DS11  zielony  PP  otwór  a’5 
XP0DS21  niebieski  PP  otwór  a’5 
XP0DS41  granatowy  PP  otwór   a’5 
XP0DS61  biały  PP  otwór  a’5 
 
XP0DS24  niebieski  SMS/SMMS otwór   a’5 
XP0DS63  biały  Spunlace  otwór  a’5 
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Pościel i pokrowce medyczne 
 

Pościel 
Jednorazowego użytku, niejałowa 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonana z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m²,  
  35 g/m², 40 g/m², 45 g/m² lub SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m²  
  lub Spunlace 45 g/m², 55 g/m² 
l komplet- poszwa na koc , poszewka na poduszkę, prześcieradło,  
   dostępny w rozmiarach - poszwa 210 x 160 cm, poszewka 80 x 70 cm,  
   prześcieradło 210 x 160 cm 
l składana a’1 
l pakowana a’1 
 
KOD*  KOLOR  WŁÓKNINA  PAKOWANA 
 
XZ0**11  zielony  PP                 a’1 
XZ0**21  niebieski  PP                 a’1 
XZ0**41  granatowy  PP                 a’1 
XZ0**61  biały  PP                 a’1 
XZ0**24  niebieski  SMS/SMMS                a’1 
XZ0**63  biały  Spunlace                 a’1 
 
 
 
 
 
 

Pokrowce  
Nosze, materace, leżanki, fotele do dializ i chemioterapii,  
jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 17 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m²,  
  35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², SMS/SMMS 30 g/m², 35 g/m²,40 g/m²,  
  Spunlace 45 g/m², 55 g/m² lub polipropylenowo – polietylenowej 28 g/m²,  
  30 g/m², 40 g/m², 43 g/m², 45 g/m², 60 g/m²  
l z zakładkami lub obszyte gumą, z dodatkowymi wiązaniami lub bez 
l dostępne w rozmiarach oraz gramaturach zgodnych  
  z zapotrzebowaniem Klienta  
l składane a’1  
l pakowane w zależności od rozmiaru :1-20 szt. 
 
 
 
 

Pokrowce na zwłoki 
Jednorazowego użytku, niejałowe 
 
SPECYFIKACJA: 
l wykonane z włókniny polipropylenowej 40 g/m², 45 g/m²,  
  50 g/m² oraz polietylenu 
l z zakładkami i trokami lub na zamek błyskawiczny  
l dostępne w rozmiarach zgodnych z zapotrzebowaniem Klienta 
l składane a’1  
l pakowane a’5 
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