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fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, niejałowy
fartuch medyczny z mankietami, włókninowy, niejałowy
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bluza operacyjna z krótkim rękawem, włókninowa, niejałowa
spodnie operacyjne wiązane, włókninowe, niejałowe
bluza operacyjna z długim rękawem, włókninowa, niejałowa
ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem i spodnie, włókninowe, niejałowe
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czepek medyczny typu beret, włókninowy
DONA, czepek medyczny typu beret
LILI, czepek medyczny z gumką
POLA, czepek medyczny z gumką
SOL, czepek medyczny z trokami
ABI, czepek medyczny z trokami
BEN, czepek medyczny z trokami
TOM, czepek medyczny z trokami
ROS, czepek medyczny z trokami
NINO, czepek medyczny
KOKO long, czepek medyczny przedłużany
DORA long, czepek medyczny przedłużany
maska medyczna wiązana na troki, niejałowa
maska medyczna z gumkami, niejałowa
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poszewka medyczna, jednorazowego użytku, niejałowa
poszwa medyczna, jednorazowego użytku, niejałowa
komplet pościeli medycznej, jednorazowego użytku, niejałowy
podkład chłonny, niejałowy
podkład chłonny na stół operacyjny, niejałowy
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FARTUCHY MEDYCZNE

Bariera dla zanieczyszczeń stworzona w trosce o bezpieczeństwo.
Przeznaczone do stosowania przez personel medyczny, jak również
dla odwiedzających oddziały szpitalne.
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FARTUCHY MEDYCZNE

FARTUCH MEDYCZNY

z gumkami, włókninowy, niejałowy
właściwości:

opakowanie
jednostkowe

BT-019-20B3-L

20 g/m²

L

niebieski

10 szt.

BT-019-20G3-L

20 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-019-20G4-XL

20 g/m²

XL

zielony

10 szt.

BT-019-20W3-L

20 g/m²

L

biały

10 szt.

BT-019-25G3-L

25 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-019-25G4-XL

25 g/m²

XL

zielony

10 szt.

BT-019-25B3-L

25 g/m2

L

niebieski

10 szt.

BT-019-30G3-L

30 g/m2

L

zielony

10 szt.

BT-019-30G4-XL

30 g/m2

XL

zielony

10 szt.

BT-019-40G3-L

40 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-019-40B3-L

40 g/m²

L

niebieski

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

ne g
zo
c
ń

umką

rękawy z

kod
gramatura rozmiar
kolor
					

ak
o

• wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
• wiązany na troki w talii oraz na szyi
• rękawy długie zakończone gumką
• przewiewny
• rozmiar L, XL
• jednorazowego użytku

dostępne kolory:

FARTUCH MEDYCZNY

z mankietami, włókninowy, niejałowy
właściwości:

opakowanie
jednostkowe

BT-015-20G3-L

20 g/m2

L

zielony

10 szt.

BT-015-20G4-XL

20 g/m2

XL

zielony

10 szt.

BT-015-25G3-L

25 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-015-25B3-L

25 g/m²

L

niebieski

10 szt.

BT-015-25G4-XL

25 g/m²

XL

zielony

10 szt.

BT-015-30G3-L

30 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-015-30B3-L

30 g/m2

L

niebieski

10 szt.

BT-015-30G4-XL

30 g/m²

XL

zielony

10 szt.

BT-015-30G5-XXL

30 g/m²

XXL

zielony

10 szt.

BT-015-40G3-L

40 g/m²

L

zielony

10 szt.

BT-015-40B3-L

40 g/m²

L

niebieski

10 szt.

BT-015-40G4-XL

40 g/m²

XL

zielony

10 szt.

BT-015-40B4-XL

40 g/m2

XL

niebieski

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

ne m
zo
c
ń

ankie

tem

rękawy z

kod
gramatura rozmiar
kolor
					

ak
o

• wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m2, 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
• wiązany na troki w talii oraz na szyi
• rękawy długie zakończone mankietem
• przewiewny
• rozmiary: L, XL, XXL
• jednorazowego użytku

dostępne kolory:
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ODZIEŻ OPERACYJNA

Zminimalizowanie zanieczyszczeń pola operacyjnego
złuszczonym naskórkiem pochodzącym od personelu
przy jednoczesnej dbałości o komfort użytkownika.
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ODZIEŻ OPERACYJNA

BLUZA OPERACYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM

włókninowa, niejałowa
właściwości:

kod
rozmiar
				

opakowanie
jednostkowe

BT-018-S47B0-XS-SOFT2

XS		

1 szt.

BT-018-S47B1-S-SOFT2

S		

1 szt.

BT-018-S47B2-M-SOFT2

M		

1 szt.

BT-018-S47B3-L-SOFT2

L		

1 szt.

BT-018-S47B4-XL-SOFT2

XL		

1 szt.

BT-018-S47B5-XXL-SOFT2

XXL		

1 szt.

BT-018-S47B6-XXXL-SOFT2

XXXL

1 szt.

BT-018-S47B7-XXXXL-SOFT2

XXXXL

1 szt.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.

zapin
an
a

• wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
• rękaw krótki
• 3 duże kieszenie
• zapinana na nap przy szyi
• jednorazowego użytku

n
na

ap p

rzy szy
i

dostępne kolory:

SPODNIE OPERACYJNE WIĄZANE

włókninowe, niejałowe
właściwości:

opakowanie
jednostkowe

BT-018-T47B0-XS-SOFT1

XS		

1 szt.

BT-018-T47B1-S-SOFT1

S		

1 szt.

BT-018-T47B2-M-SOFT1

M		

1 szt.

BT-018-T47B3-L-SOFT1

L		

1 szt.

BT-018-T47B4-XL-SOFT1

XL		

1 szt.

BT-018-T47B5-XXL-SOFT1

XXL		

1 szt.

BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1

XXXL

1 szt.

BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1

XXXXL

1 szt.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.

ne

asie
wp

wi
ąz

kod
rozmiar
				

a

• wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
• wiązane w pasie
• 1 duża kieszeń zapinana na nap
• jednorazowego użytku

dostępne kolory:
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BLUZA OPERACYJNA Z DŁUGIM RĘKAWEM

ODZIEŻ OPERACYJNA

włókninowa, niejałowa
właściwości:

• wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47 g/m²
• rękaw długi zakończony mankietem
• 2 duże kieszenie
• zapinana na napy
• jednorazowego użytku
opakowanie
jednostkowe

BT-018-O47B1-S-SOFT3

S		

1 szt.

BT-018-O47B2-M-SOFT3

M		

1 szt.

BT-018-O47B3-L-SOFT3

L		

1 szt.

BT-018-O47B4-XL-SOFT3

XL		

1 szt.

BT-018-O47B5-XXL-SOFT3

XXL		

1 szt.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.
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dostępne kolory:

rękawy z

ak
o

kod
rozmiar
				

ne m
zo
c
ń

ankie

tem

UBRANIE OPERACYJNE

ODZIEŻ OPERACYJNA

bluza z krótkim rękawem i spodnie, włókninowe, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
• bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
• spodnie z trokami w pasie
• bluza i spodnie w kolorze niebieskim dostępne są również w opakowaniach indywidualnych
• jednorazowego użytku
KOMPLET (BLUZA + SPODNIE)
kod
		
rozmiar
kolor		
						

opakowanie
je
dnostkowe

BT-017-S35B1-S-SMS		S

niebieski		1 kpl.

BT-017-S35B2-M-SMS		M

niebieski		1 kpl.

BT-017-S35B3-L-SMS		L

niebieski		1 kpl.

BT-017-S35B4-XL-SMS		XL

niebieski		1 kpl.

BT-017-S35B5-XXL-SMS

XXL

niebieski		

1 kpl.

BT-017-S35B6-XXXL-SMS

XXXL

niebieski

1 kpl.

BT-017-S35B7-XXXXL-SMS

XXXXL

niebieski		

1 kpl.

BT-017-S35G1-S-SMS		S

zielony		1 kpl.

BT-017-S35G2-M-SMS		M

zielony		1 kpl.

BT-017-S35G3-L-SMS		L

zielony		1 kpl.

BT-017-S35G4-XL-SMS

XL

zielony		1 kpl.

BT-017-S35G5-XXL-SMS

XXL

zielony		

BT-017-S35V1-S-SMS

S

fioletowy

1 kpl.

BT-017-S35V2-M-SMS

M

fioletowy

1 kpl.

BT-017-S35V3-L-SMS

L

fioletowy

1 kpl.

BT-017-S35V4-XL-SMS

XL

fioletowy

1 kpl.

BT-017-S35V5-XXL-SMS

XXL

fioletowy

1 kpl.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 kpl.

1 kpl.

dostępne kolory:

BLUZA
kod
		
rozmiar
kolor		
						

opakowanie
je
dnostkowe

BT-018-S35B1-S-SMS

S

niebieski

1 szt.

BT-018-S35B2-M-SMS

M

niebieski

1 szt.

BT-018-S35B3-L-SMS

L

niebieski

1 szt.

BT-018-S35B4-XL-SMS

XL

niebieski

1 szt.

BT-018-S35B5-XXL-SMS

XXL

niebieski

1 szt.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.

dostępne kolory:

SPODNIE
kod
		
rozmiar
kolor		
						

opakowanie 		
je
dnostkowe

BT-018-T35B1-S-SMS		

S

niebieski		

1 szt.

BT-018-T35B2-M-SMS		

M

niebieski		

1 szt.

BT-018-T35B3-L-SMS		

L

niebieski		

1 szt.

BT-018-T35B4-XL-SMS		

XL

niebieski		

1 szt.

BT-018-T35B5-XXL-SMS		

XXL

niebieski		

1 szt.

opakowanie zbiorcze:
50 x 1 szt.

dostępne kolory:
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CZEPKI I MASKI OCHRONNE

Ochrona przed złuszczonym naskórkiem, owłosieniem
oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową.
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CZEPKI I MASKI OCHRONNE

czepek medyczny typu beret, włókninowy
właściwości:
• ściągany gumką
• średnica ok. 53 cm
• wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-008-18G		

zielony		

100 szt.

BT-008-18B		

niebieski		

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.

dostępne kolory:

DONA

czepek medyczny typu beret
właściwości:
• ściągany gumką
• średnica ok. 47 cm
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-008-25G-B1-V

zielony		

100 szt.

BT-008-25B-B1-V

niebieski		

100 szt.

BT-008-25G-B1-V-XL

zielony		

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
4 x 100 szt.

dostępne kolory:

LILI

czepek medyczny z gumką
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-001-25G-R1-V

zielony		

100 szt.

BT-001-25B-R1-V

niebieski		

100 szt.

BT-001-25P-R1-V

różowy		

100 szt.

BT-001-25Y-R1-V

żółty		

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.

dostępne kolory:

www.zarys.pl

11

CZEPKI I MASKI OCHRONNE

POLA

czepek medyczny z gumką
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki z gumką w części tylnej
• wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
• zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna
w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-001-45B-SPN

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.

dostępne kolory:

SOL

czepek medyczny z trokami
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki wiązany na troki
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-007-25G-T1-V

zielony		

100 szt.

BT-007-25B-T1-V

niebieski

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.

dostępne kolory:

ABI

czepek medyczny z trokami
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki wiązany na troki
• po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-007-25G-T2-V

zielony		

100 szt.

BT-007-25B-T2-V

niebieski		

100 szt.

BT-007-25P-T2-V

różowy		

100 szt.

BT-007-25Y-T2-V

żółty		

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.
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dostępne kolory:

CZEPKI I MASKI OCHRONNE

BEN

czepek medyczny z trokami
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki wiązany na troki
• wykonany z perforowanej włókniny Spunlace Mesh
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-007-35B-SPNM

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.

dostępne kolory:

TOM

czepek medyczny z trokami
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
• posiada wstawkę antypotną na całym obwodzie
• wykonany z włókniny polipropylenowej
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-007-P20G

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 100 szt.

wstawka
antypotna

dostępne kolory:

ROS

czepek medyczny z trokami
właściwości:
• czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
• posiada wstawkę antypotną w części czołowej
• wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedyńczych sztuk
• nie zawiera lateksu
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-007-P45B

50 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 50 szt.

wstawka
antypotna

dostępne kolory:
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CZEPKI I MASKI OCHRONNE

NINO

czepek medyczny
właściwości:
• czepek wkładany bez gumki oraz troków, przeznaczony dla osób o krótkich włosach
• posiada dwie warstwy włókniny w części bocznej
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-001-25G-D-V

zielony		

100 szt.

BT-001-25B-D-V

niebieski		

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.

dostępne kolory:

KOKO long

czepek medyczny przedłużany
właściwości:
• czepek z wydłużoną częścią tylną, wykończony gumką
• stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
• wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-001-25G-S1-V

zielony		

100 szt.

BT-001-25B-S1-V

niebieski

100 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 100 szt.

do długich
włosów

dostępne kolory:

DORA long

czepek medyczny przedłużany
właściwości:
• czepek z wstawką antypotną w części czołowej
• dzięki specjalnej konstrukcji świetnie podtrzymuje włosy oraz dopasowuje się do kształtu głowy
• stanowi doskonałe zabezpieczenie dla osób z dłuższymi włosami
• wykonany z włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
• doskonała przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku, niejałowy
kod		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-001-45B-S-SPN

50 szt.

opakowanie zbiorcze:
6 x 50 szt.
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wstawka
antypotna

do długich
włosów

dostępne kolory:

CZEPKI I MASKI OCHRONNE

MASKA MEDYCZNA

wiązana na troki, niejałowa
właściwości:
• wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny
• posiada wkładkę modelującą na nos
• okrywa usta i nos, zapewnia barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia
czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku
kod		
kolor		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-046-32G

zielony		

50 szt.

BT-046-32B

niebieski		

50 szt.

BT-046-32P

różowy		

50 szt.

BT-046-32W

biały		

50 szt.

opakowanie zbiorcze:
20 x 50 szt.

posiada
3 warstwy

typ II zgodnie
z normą EN 14683

dostępne kolory:

MASKA MEDYCZNA

z gumkami, niejałowa
właściwości:

• wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny
• posiada wkładkę modelującą na nos
• okrywa usta i nos, zapewnia barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia
czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem
• opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
• jednorazowego użytku
kod		
kolor		
				

typ zgodnie
z normą EN 14683

opakowanie
jednostkowe

BT-046-31G

zielony		

typ II

50 szt.

BT-046-31B

niebieski		

typ II

50 szt.

BT-046-31P

różowy		

typ II

50 szt.

BT-046-31W

biały		

typ II

50 szt.

BT-046-R31B

niebieski		

typ II R

50 szt.

opakowanie zbiorcze:
20 x 50 szt.

posiada
3 warstwy

dostępne kolory:

www.zarys.pl
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ODZIEŻ DLA PACJENTA

Różnorodne rozwiązania dostosowane do rodzaju zabiegu
oraz sprawności ruchowej pacjenta stworzone w trosce
o jego komfort i poczucie godności osobistej.

W W W . Z A R Y S . P L
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KOSZULA PACJENTA

ODZIEŻ DLA PACJENTA

włókninowa, wiązana, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny SMS
• krótkie rękawy
• wiązana na białe troki w talii oraz na szyi
• łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących
• jednorazowego użytku
kod
materiał		
				

rozmiar

gramatura

opakowanie
jednostkowe

BT-0022-33B-SMS

uniwersalny

33 g/m²

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

włóknina SMS

dostępne kolory:

KOSZULA PACJENTA

włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny polipropylenowej lub włókniny SMS
• krótke rękawy i wycięcie „Y” pod szyją
• zakładana przez głowę
• jednorazowego użytku
kod
materiał
rozmiar
gramatura
							

opakowanie			
jednostkowe

BT-0022-40DB-PP
		

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

włóknina
polipropylenowa

uniwersalny

40 g/m²

dostępne kolory:

KOSZULA PACJENTA

włókninowa, z wycięciem V, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny Spunlace lub SMS
• zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością, wytrzymałością,
a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta
• krótkie rękawy i wycięcie pod szyją
• zakładana przez głowę
• jednorazowego użytku
kod
materiał
rozmiar
gramatura
								

kolor

opakowanie		
jednostkowe

BT-0022-45W-SPN

włóknina Spunlace

uniwersalny

45 g/m²

biały

10 szt.

BT-0022-45B-SPN

włóknina Spunlace

uniwersalny

45 g/m²

niebieski

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

dostępne kolory:

przyjemna
dla skóry

www.zarys.pl

17

KOSZULA PACJENTA

ODZIEŻ DLA PACJENTA

położnicza, włókninowa, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny SMS
• z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi i w pasie
(inne wersje dostępne na zamówienie)
• dostępna w pięciu rozmiarach: S, M, L, XL, XXL
• jednorazowego użytku
kod			
materiał
					

rozmiar

gramatura

opakowanie
jednostkowe

BT-0022-35B-SMS-DM-001-S

włóknina SMS

S

35 g/m²

10 szt.

BT-0022-35B-SMS-DM-001-M

włóknina SMS

M

35 g/m²

10 szt.

BT-0022-35B-SMS-DM-001-L

włóknina SMS

L

35 g/m²

10 szt.

BT-0022-35B-SMS-DM-001-XL

włóknina SMS

XL

35 g/m²

10 szt.

BT-0022-35B-SMS-DM-001-XXL

włóknina SMS

XXL

35 g/m²

10 szt.

kod
materiał
rozmiar
							

gramatura

opakowanie		
jednostkowe

BT-0023-35B-SMS

włóknina SMS

uniwersalny

35 g/m²

10 szt.

BT-0023-35B-SMS-XL

włóknina SMS

XL

35 g/m2

10 szt.

kod
materiał
rozmiar
							

gramatura

opakowanie		
jednostkowe

BT-0023-40DB

40 g/m²

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

dostępne kolory:

SPODENKI DO KOLONOSKOPII

z włókniny SMS, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
• krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej
• całkowicie nieprzezroczyste
• jednorazowego użytku

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

dostępne kolory:

SPODENKI DO KOLONOSKOPII

z włókniny polipropylenowej, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
• krótkie spodenki z rozcięciem w części tylnej
• jednorazowego użytku

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.
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włóknina
polipropylenowa

dostępne kolory:

uniwersalny

SPÓDNICA GINEKOLOGICZNA
ODZIEŻ DLA PACJENTA

włókninowa, niejałowa
właściwości:

• wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
• wymiary: 160 cm (w pasie po rozciągnięciu)
• jednorazowego użytku
kod
materiał
rozmiar
					

gramatura

opakowanie
jednostkowe

BT-0025-40DB
włóknina
		polipropylenowa

40 g/m²

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

uniwersalny

dostępne kolory:

MAJTKI

do badań, jednorazowego użytku, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
• zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
• jednorazowego użytku
kod
materiał
rozmiar
						

gramatura

opakowanie
jednostkowe

BT-0024-40DB
		

40 g/m²

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
20 x 10 szt.

włóknina		
polipropylenowa

uniwersalny

dostępne kolory:

MAJTKI

do badań, jednorazowego użytku, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 45 g/m²
• zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo
jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu podczas użytkowania
• zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
• jednorazowego użytku
kod
materiał
rozmiar
					

gramatura

opakowanie		
jednostkowe

BT-0026-45W-SPN

45 g/m²

25 szt.

opakowanie zbiorcze:
20 x 25 szt.

włóknina Spunlace

uniwersalny

dostępne kolory:

www.zarys.pl
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OCHRANIACZE NA BUTY

Ochrona przed zanieczyszczeniami.

W W W . Z A R Y S . P L
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OCHRANIACZE NA BUTY

OCHRANIACZE NA BUTY

niejałowe
właściwości:

• wykonane z polietylenu lub z włókniny polipropylenowej
o gramaturze 30 g/m² lub 40 g/m² (z warstwą antypoślizgową)
• ściągane gumką
• przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń
do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości
• podwyższona wytrzymałość
• jednorazowego użytku
kod
materiał
gramatura
rozmiar
						

kolor

opakowanie		
jednostkowe

BT-010-G

włóknina

30 g/m²

38 cm x 17 cm

zielony

100 szt.

10 x 100 szt.

BT-010-B

włóknina

30 g/m²

38 cm x 17 cm

niebieski

100 szt.

10 x 100 szt.

BT-011-B

włóknina z warstwą

40 g/m²

38 cm x 17 cm

niebieski

100 szt.

10 x 100 szt.

41 cm x 15 cm

niebieski

100 szt.

20 x 100 szt.

kod
materiał
gramatura
rozmiar
							

kolor

opakowanie
opakowanie			
zbiorcze
jednostkowe

BT-013-B

włóknina
polipropylenowa

30 g/m²

47 cm x 38,5 cm

niebieski

100 szt.

10 x 100 szt.

BT-013-G

włóknina
polipropylenowa

30 g/m²

47 cm x 38,5 cm

zielony

100 szt.

10 x 100 szt.

opakowanie
zbiorcze

antypoślizgową
BT-002-PEB

folia (polietylen)

dostępne kolory:

OCHRANIACZE NA BUTY

wysokie, niejałowe
właściwości:

• wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m²
• ściągane gumką
• przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń
wymagających zachowania pełnej czystości
• podwyższona wytrzymałość
• jednorazowego użytku

dostępne kolory:

www.zarys.pl
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POŚCIEL I PODKŁADY JEDNORAZOWE

Praktyczne rozwiązanie mające na celu ochronę pacjenta
i materaców przed zanieczyszczeniami oraz zarazkami.

W W W . Z A R Y S . P L
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POŚCIEL I PODKŁADY

PRZEŚCIERADŁO MEDYCZNE

jednorazowego użytku, niejałowe
właściwości:
• wykonane z włókniny polipropylenowej,
włókniny polipropylenowej foliowanej lub włókniny SMS
• rozmiar: wg specyfikacji klienta
• kolor: zielony lub niebieski
• rodzaj opakowania: jednostkowe - folia, zbiorcze - karton

kod

		

dostępne kolory:

materiał			

gramatura

BT-030- PP-17-„X” x ”Y” - G

włóknina			

17 g/m²

zielony

( X - szerokość, Y - długość)

polipropylenowa		

BT-030- PP-25-„X” x ”Y” - G

włóknina			

25 g/m²

zielony

( X - szerokość, Y - długość)

zielony

( X - szerokość, Y - długość)

polipropylenowa					
X cm x Y cm
włóknina			
35 g/m²
X - szerokość (cm)
Y - długość (cm)
polipropylenowa					

BT-030-PF-25-„X” x „Y” - G

włóknina polipropylenowa

zielony

( X - szerokość, Y - długość)

foliowana					

BT-030- PF-45-„X” x „Y” - G

włóknina polipropylenowa

( X - szerokość, Y - długość)

foliowana					

BT-030- SMS-35-„X” x „Y” - B

włóknina SMS		

BT-030- PP-35-„X” x „Y”- G

rozmiar*			

25 g/m²

zielony

45 g/m²
35 g/m²

( X - szerokość, Y - długość)					

kolor

niebieski
		

*wg specyfikacji klienta

POSZEWKA MEDYCZNA

jednorazowego użytku, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny polipropylenowej
• kolor: zielony
kod		
gramatura
			

rozmiar		
		

opakowanie
jednostkowe

BT-PP-25G1		

25 g/m2

60 cm x 80 cm

50 szt.

BT-PP-25G6		

25 g/m2

80 cm x 90 cm

50 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 50 szt.

dostępne kolory:

POSZWA MEDYCZNA

jednorazowego użytku, niejałowa
właściwości:
• wykonana z włókniny polipropylenowej
• kolor: zielony
kod		
		

gramatura

rozmiar

opakowanie
jednostkowe

BT-PZ-25G1		

25 g/m2

160 cm x 210 cm

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
10 x 10 szt.

dostępne kolory:

www.zarys.pl
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KOMPLET POŚCIELI MEDYCZNEJ

POŚCIEL I PODKŁADY

jednorazowego użytku, niejałowy
właściwości:
• wykonany z włókniny polipropylenowej
• zawiera:
- prześcieradło: 150 cm x 210 cm
- poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm
- poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm

kod
gramatura
kolor		
						

opakowanie		
je
dnostkowe

BT-ZES-25G3

25 g/m²		

zielony		

1 kpl.

BT-ZES-40G3

40 g/m²		

zielony		

1 kpl.

BT-ZES-40W3

40 g/m²		

biały		

1 kpl.

opakowanie zbiorcze:
25 x 1 szt.

dostępne kolory:

PODKŁAD CHŁONNY

niejałowy
właściwości:

• wykonany z pięciu warstw:
laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP
• wkład chłonny pikowany
• podfoliowana, nierzemakalna część spodnia
• jednorazowego użytku
kod
rozmiar		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-PC4060		

40 cm x 60 cm

25 szt.

BT-PC6060		

60 cm x 60 cm

25 szt.

BT-PC6090		

60 cm x 90 cm

25 szt.

opakowanie zbiorcze:
4 x 25 szt.

PODKŁAD CHŁONNY NA STÓŁ OPERACYJNY

niejałowy
właściwości:

• wykonany z pięciu warstw: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozy,
pulpa celulozowa z superabsorbentem SAP, warstwa celulozy, folia PE
• wkład chłonny pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP
• podfoliowna, nieprzenikniona część spodnia
• jednorazowego użytku
kod
rozmiar		
				

opakowanie
jednostkowe

BT-PC100225

10 szt.

opakowanie zbiorcze:
2 x 10 szt.
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100 cm x 225 cm

PRZEŚCIERADŁO MEDYCZNE
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

POŚCIEL I PODKŁADY

8 nitek

wzmocnione, niejałowe
właściwości:
•
•
•
•
•

wykonane z papieru laminowanego folią
wzmocnione 8 lub 48 nitkami
gramatura 40 g/m² (23 g/m² papier, 17 g/m² folia)
miękkie, wodoodporne, chłonne, wytrzymałe
kolor biały z niebieskimi nitkami
kod		
rodzaj
			

wymiary

opakowanie
jednostkowe

BT-PW101		

8 nitek

80 cm x 210 cm

25 szt.

BT-PW401		

48 nitek

80 cm x 210 cm

25 szt.

48 nitek

opakowanie zbiorcze:
4 x 25 pcs

TERMICZNE OKRYCIE PACJENTA SOFT

niejałowe
właściwości:
•
•
•
•
•
•

wykonane z włókniny Spunlace z poliestrowym wypełnieniem dającym komfort cieplny
posiada szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni
możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym
nie zawiera lateksu
kontrolowany poziom czystości mikrobiologicznej
jednorazowego użytku
kod		
rozmiar
			

materiał
zewnętrzny

opakowanie
jednostkowe

BT-KO21S		

110 cm x 120 cm

włóknina Spunlace

1 szt.

50 x 1 szt.

BT-KO22S		

110 cm x 210 cm

włóknina Spunlace

1 szt.

25 x 1 szt.

opakowanie
zbiorcze

TERMICZNE OKRYCIE PACJENTA

niejałowe
właściwości:

• wykonane z włókniny polipropylenowej z poliestrowym
wypełnieniem dającym komfort cieplny
• posiada szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni
• możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym
• nie zawiera lateksu
• kontrolowany poziom czystości mikrobiologicznej
• jednorazowego użytku
kod		
rozmiar
			

materiał
zewnętrzny

opakowanie
jednostkowe

BT-TOP-11P		

110 cm x 120 cm

włóknina polipropylenowa

1 szt.

50 x 1 szt.

BT-TOP-12P		

110 cm x 210 cm

włóknina polipropylenowa

1 szt.

25 x 1 szt.

BT-TOP-13P		

150 cm x 210 cm

włóknina polipropylenowa

1 szt.

20 x 1 szt.

opakowanie
zbiorcze

www.zarys.pl
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KOMBINEZON OCHRONNY

Kombinezon ochronny Safe+ przed czynnikami
chemicznymi i infekcyjnymi TYP 4b-5b-6b.

W W W . Z A R Y S . P L
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KOMBINEZON OCHRONNY SAFE+

Środki ochrony indiwidualnej (ŚOI) to produkty, które chronią przed jednym lub licznymi
zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie użytkownika.
Rozwiązania te muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/425. ŚOI dzieli się na trzy kategorie według stopnia zagrożenia.
Kombinezon to środek ochrony indiwidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem
PE i Rady (UE) 2016/425

BETA SAFE

PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I INFEKCYJNYMI
TYP 4b - 5b - 6b
właściwości:
• wykonany z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz
polietylenu) o gramaturze 63g/m2
• szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą
• wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem
• wyposażony w gumkę w pasie, nadgarstkach oraz kostkach
• suwak zakryty samoprzylepną patką
• dostępny w wersji z butami

Kategoria trzecia obejmuje produkty o złożonej konstrukcji, przeznaczone
do ochrony zdrowia lub życia przed zagrożeniami, które mogą powodować
śmierć lub nieodwracalne uszkodzenia zdrowia

normy:
Kombinezon to środek ochrony indywidualnej kategorii III
zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425
EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

EN 14605:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi
chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe
ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy
w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie
z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy
PB[3] i PB[4])

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami
stałymi. Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe
ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych
unoszących się w powietrzu

EN 13034:2005+A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi
chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej,
ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami
(Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

CLASS 1
KLASA 1

EN 1073-2:2002 Odzież chroniąca przed skażeniami
promieniotwórczymi.
Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nie
wentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami
cząstkami promieniotwórczymi
EN 14126:2003 + AC:2004 Odzież ochronna. Wymagania
i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami
infekcyjnymi
klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod
wpływem ciśnienia hydrostatycznego
klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w
wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi
skażone ciecze
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych
EN 1149-5:2018 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne
Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
EN 14325:2004 Odzież chroniąca przed chemikaliami. Metody
badania i klasyfikacji materiałów, szwów, połączeń trwałych
i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed
chemikaliami

kod
rozmiar
wersja
					

opakowanie		
jednostkowe

BS-KCB02-S

S

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-M

M

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-L

L

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-XL

XL

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-XXL

XXL

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-XXXL

XXXL

bez butów

1 szt.

BS-KCB02-B-S

S

z butami

1 szt.

BS-KCB02-B-M

M

z butami

1 szt.

BS-KCB02-B-L

L

z butami

1 szt.

BS-KCB02-B-XL

XL

z butami

1 szt.

BS-KCB02-B-XXL

XXL

z butami

1 szt.

BS-KCB02-B-XXXL

XXXL

z butami

1 szt.
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ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
Skontaktuj się z nami:

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

+48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84
e-mail: zarys@zarys.pl

+48 32 376 07 40, 47,49, 53
+48 787 094 154
e-mail: dzial.hurt@zarys.pl

SIEDZIBA FIRMY
+48 32 271 69 91
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

CENTRUM LOGISTYCZNE
ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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medycyna ogólna
rękawice medyczne
anestezjologia
biopsja
drenaż ran
urologia
worki do zbiórki moczu i urologia
onkologia
radiologia
elektromedycyna

• laboratorium
• chirurgia pola operacyjnego
• chirurgiczne serwety,
zestawy i fartuchy ALPHAtex
• materiały opatrunkowe
• elektrochirurgia
• aparatura medyczna
• laparoskopia
• szwy chirurgiczne
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Nasza oferta obejmuje również sprzęt medyczny z następujących dziedzin:

