
www.zarys.ro

105

Îmbrăcăminte 
medicală

Re
v.

 I 
 1

2.
03

.2
02

1



www.zarys.ro

106

HALATE MEDICALE

WWW.ZARYS.COM



www.zarys.ro

107

HALAT MEDICAL 
cu manșete elastice, nețesut, nesteril

caracteristici:
• din polipropilenă nețesută 20 g/m2, 25 g/m2 sau 40 g/m2 
• cu șnur în talie și la gât 
• mâneci lungi cu manșete elastice 
• respirabilitate 
• dimensiuni disponibile: L, XL 
• de unică folosință

REF            gramaj dimensiune culoare ambalaj
     unitate

HALAT MEDICAL
cu manșete textile, nețesut, nesteril

caracteristici:
• din polipropilenă nețesută 20 g/m2, 25 g/m2, 30 g/m2 sau 40 g/m2 
• cu șnur în talie și la gât 
• mâneci lungi cu manșete textile 
• respirabilitate 
• dimensiuni disponibile: L, XL, XXL 
• de unică folosință

BT-015-20G3-L 20 g/m2 L verde 10 buc

BT-015-20G4-XL 20 g/m2 XL verde 10 buc

BT-015-25G3-L 25 g/m² L verde 10 buc

BT-015-25B3-L 25 g/m² L albastru 10 buc

BT-015-25G4-XL 25 g/m² XL verde 10 buc

BT-015-30G3-L 30 g/m² L verde 10 buc

BT-015-30G4-XL 30 g/m² XL verde 10 buc

BT-015-30G5-XXL 30 g/m² XXL verde 10 buc

BT-015-40G3-L 40 g/m² L verde 10 buc

BT-015-40B3-L 40 g/m² L albastru 10 buc

BT-015-40G4-XL 40 g/m² XL verde 10 buc

BT-019-20B3-L 20 g/m² L albastru 10 buc

BT-019-20G3-L 20 g/m² L verde 10 buc 

BT-019-20G4-XL 20 g/m2 XL verde 10 buc

BT-019-20W3-L 20 g/m² L alb 10 buc 

BT-019-25G3-L 25 g/m² L verde 10 buc 

BT-019-25B3-L 25 g/m2 L albastru 10 buc 

BT-019-40G3-L 40 g/m² L verde 10 buc 

BT-019-40B3-L 40 g/m² L albastru 10 buc m
ân

ec
i c

u 
m

anșete elastice

m
ân

ec
i c
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m

anșete textile

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

REF            gramaj dimensiune culoare ambalaj
     unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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BLUZĂ CHIRURGICALĂ CU MÂNECĂ SCURTĂ
nețesut, nesteril

caracteristici:
• din polipropilenă moale nețesută 47 g/m² 
• mâneci scurte 
• 3 buzunare mari 
• sistem de fixare la gât 
• de unică folosință

REF                            dimensiune ambalaj
    unitate  

BT-018-S47B0-XS-SOFT2                XS  1 buc

BT-018-S47B1-S-SOFT2                   S  1 buc

BT-018-S47B2-M-SOFT2                  M  1 buc

BT-018-S47B3-L-SOFT2                   L  1 buc

BT-018-S47B4-XL-SOFT2                 XL  1 buc

BT-018-S47B5-XXL-SOFT2              XXL  1 buc

BT-018-S47B6-XXXL-SOFT2            XXXL 1 buc

BT-018-S47B7-XXXXL-SOFT2         XXXXL 1 buc

BT-018-S47B1-S-SOFT1                   S   1 buc

BT-018-S47B2-M-SOFT1                  M   1 buc

BT-018-S47B3-L-SOFT1                    L   1 buc

BT-018-S47B4-XL-SOFT1                 XL            1 buc

BT-018-S47B5-XXL-SOFT1              XXL                     1 buc

caracteristici:
• din polipropilenă moale nețesută 47 g/m² 
• mâneci scurte cu manșete textile 
• 2 sisteme de fixare la umăr 
• 3 buzunare mari 
• decolteu rotunjit cu margine albă în față 
• margine colorată în spate pentru recunoaștere ușoară 
• de unică folosință

REF                            dimensiune                  margine ambalaj
     unitate

BLUZĂ CHIRURGICALĂ CU MÂNECĂ SCURTĂ
nețesut, nesteril

m

argini colorate

si
st

em
 d

e f x
are la gât

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc
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BLUZĂ CHIRURGICALĂ CU MÂNECĂ LUNGĂ 
nețesut, nesteril

caracteristici:
• din polipropilenă moale nețesută 47 g/m² 
• mâneci lungi cu manșete textile 
• 2 buzunare mari 
• sisteme de fixare în față 
• de unică folosință

REF                            dimensiune ambalaj  
    unitate

BT-018-O47B1-S-SOFT3                 S  1 buc

BT-018-O47B2-M-SOFT3                 M  1 buc

BT-018-O47B3-L-SOFT3                 L  1 buc

BT-018-O47B4-XL-SOFT3                 XL  1 buc

BT-018-O47B5-XXL-SOFT3              XXL  1 buc

PANTALONI CHIRURGICALI, CU ȘNUR 
nețesut, nesteril

caracteristici:
• din polipropilenă moale nețesută 47 g/m² 
• pantaloni cu șnur de ghidare 
• 1 buzunar mare cu sistem de fixare 
• de unică folosință

REF                            dimensiune ambalaj
    unitate  

BT-018-T47B0-XS-SOFT1                 XS  1 buc

BT-018-T47B1-S-SOFT1                 S  1 buc

BT-018-T47B2-M-SOFT1                 M  1 buc

BT-018-T47B3-L-SOFT1                 L  1 buc

BT-018-T47B4-XL-SOFT1                  XL  1 buc

BT-018-T47B5-XXL-SOFT1               XXL  1 buc

BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1             XXXL 1 buc

BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1          XXXXL 1 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc
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caracteristici:
• din SMS nețesut 35 g/m2 
• bluză cu mânecă scurtă cu guler în V și 3 buzunare 
• pantaloni cu șnur de ghidare 
• bluză albastră și pantaloni, disponibile și în ambalaje individuale 
• de unică folosință

BT-017-S35B1-S-SMS   S albastru  1 set

BT-017-S35B2-M-SMS   M albastru  1 set

BT-017-S35B3-L-SMS   L albastru  1 set

BT-017-S35B4-XL-SMS   XL albastru  1 set

BT-017-S35B5-XXL-SMS   XXL albastru  1 set

BT-017-S35B6-XXXL-SMS   XXXL albastru  1 set

BT-017-S35G1-S-SMS   S verde  1 set

BT-017-S35G2-M-SMS   M verde  1 set

BT-017-S35G3-L-SMS   L verde  1 set

BT-017-S35G4-XL-SMS   XL verde  1 set

BT-017-S35G5-XXL-SMS   XXL verde  1 set

BT-017-S35V1-S-SMS   S violet  1 set

BT-017-S35V2-M-SMS   M violet  1 set

BT-017-S35V3-L-SMS   L violet  1 set

BT-017-S35V4-XL-SMS   XL violet  1 set

BT-017-S35V5-XXL-SMS   XXL violet  1 set

BT-018-S35B1-S-SMS   S albastru  1 buc 

BT-018-S35B2-M-SMS   M albastru  1 buc

BT-018-S35B3-L-SMS   L albastru  1 buc

BT-018-S35B4-XL-SMS   XL albastru  1 buc

BT-018-S35B5-XXL-SMS   XXL albastru  1 buc

BT-018-T35B1-S-SMS   S albastru  1 buc

BT-018-T35B2-M-SMS   M albastru  1 buc

BT-018-T35B3-L-SMS   L albastru  1 buc

BT-018-T35B4-XL-SMS   XL albastru  1 buc

BT-018-T35B5-XXL-SMS   XXL albastru  1 buc

COSTUM CHIRURGICAL
bluză cu mânecă scurtă + pantaloni, material nețesut, nesteril

SET (BLUZĂ + PANTALONI)

BLUZĂ

PANTALONI

REF             dimensiune culoare  ambalaj    
      unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 set

REF             dimensiune culoare  ambalaj    
      unitate

REF             dimensiune culoare  ambalaj    
      unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
50 x 1 buc
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DONA
bonetă medicală bufantă

caracteristici
• bonetă cu bandă elastică din cauciuc 
• diametru: aprox. 47 cm 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

bonetă medicală bufantă, material nețesut

caracteristici:
• bonetă cu bandă elastică din cauciuc 
• diametru: aprox. 53 cm 
• din polipropilenă delicată nețesută
• respirabilitate excelentă și confort la purtare
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

BT-008-18G  verde  100 buc

BT-008-18B  albastru  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

LILI 
bonetă medicală cu elastic 

caracteristici:
• bonetă cu bandă elastică din cauciuc în partea din spate 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

BT-001-25G-R1-V verde  100 buc

BT-001-25B-R1-V albastru  100 buc

BT-001-25P-R1-V roz  100 buc

BT-001-25Y-R1-V galben  100 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

BT-008-25G-B1-V verde  100 buc

BT-008-25B-B1-V albastru  100 buc

BT-008-25G-B1-V-XL verde  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
4 x 100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

nou

dim
ensiune
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SOL
bonetă medicală cu șnur

caracteristici:
• bonetă cu șnur în spate 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

ABI
bonetă medicală cu șnur

caracteristici:
• bonetă amplă cu șnur în spate 
• fiind pliată, partea din față creează un strat suplimentar de protecție împotriva transpirației 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

POLA
bonetă medicală cu elastic

caracteristici:
• bonetă cu bandă elastică din cauciuc în partea din spate 
• din Spunlace durabil și polipropilenă nețesută 
•  materialul nețesut folosit se caracterizează prin proprietăți bune de absorbție și durabilitate și în plus 

este plăcut la atingere, ceea ce crește confortul în timpul utilizării 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

BT-001-45B-SPN 100 buc

REF  ambalaj
  unitate

BT-007-25G-T1-V verde  100 buc

BT-007-25B-T1-V albastru  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

BT-007-25G-T2-V verde  100 buc

BT-007-25B-T2-V albastru  100 buc

BT-007-25P-T2-V roz  100 buc

BT-007-25Y-T2-V galben  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate
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caracteristici:
• bonetă fără elastic sau șnur, destinată persoanelor cu părul scurt 
• două straturi de material nețesut în partea laterală 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

KOKO lung
bonetă medicală cu fileu

caracteristici:
• bonetă cu fileu și bandă elastică din cauciuc în partea din spate 
• protecție optimă pentru persoanele cu părul lung 
• din vâscoză perforată nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

NINO 
bonetă medicală

DORA lung 
bonetă medicală cu fileu

caracteristici:

BT-001-45B-S-SPN 50 buc

REF  ambalaj
  unitate

• bonetă cu inserție anti-transpirație în zona frunții 
•  designul special îi permite bonetei să se adapteze la forma capului și să 

păstreze părul într-o formă excelentă 
• protecție optimă pentru persoanele cu părul lung 
• din Spunlace și polipropilenă nețesută 
• respirabilitate excelentă și confort la purtare 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

inserție anti-
transpirație

pentru păr 
lung 

BT-001-25G-D-V verde  100 buc

BT-001-25B-D-V albastru  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

ambalaj vrac: 
6 x 100 buc

culori disponibile:

pentru păr 
lung 

ambalaj vrac: 
6 x 50 buc

culori disponibile:

BT-001-25G-S1-V verde  100 buc

BT-001-25B-S1-V albastru  100 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate
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caracteristici:
• bonetă cu șnur în spate 
• inserție anti-transpirație pe întreaga circumferință
• din propilenă nețesută 20 g/m2

• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință, nesteril

BT-007-P20G 100 buc

REF  ambalaj
  unitate

TOM
bonetă medicală cu șnur

caracteristici:
• bonetă cu șnur în spate 
• inserție anti-transpirație în zona frunții
• din Spunlace și polipropilenă nețesută
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• fără latex
• de unică folosință, nesteril

ROS
bonetă medicală cu șnur

inserție anti-
transpirație

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

culori disponibile:

inserție anti-
transpirație

ambalaj vrac: 
6 x 50 buc

culori disponibile:

BT-007-P45B 50 buc

REF  ambalaj
  unitate

nou
nou

caracteristici:
• bonetă perforată cu șnur în spate
• din plasă Spunlace perforată nețesută
• respirabilitate excelentă și confort în utilizare
• de unică folosință, nesteril

BT-007-35B-SPNM 100 buc

REF  ambalaj
  unitate

BEN
bonetă medicală cu șnur

ambalaj vrac: 
10 x 100 buc

culori disponibile:
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MASCĂ MEDICALĂ 
cu șnur, nesterilă

caracteristici:
• din trei straturi de material nețesut fără praf și hipoalergeni 
• piesă pentru nas modelatoare 
• cu buclă după ureche
• protejează câmpul operator împotriva epidermei exfoliate, a părului și a infecțiilor cu picături
•  asigură o protecție eficientă a pacienților împotriva infecțiilor transmise din gura și nasul 

personalului medical 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință

caracteristici:
• din trei straturi de material nețesut fără praf și hipoalergen 
• piesă pentru nas modelatoare 
• protejează câmpul operator împotriva epidermei exfoliate, a părului și a infecțiilor cu picături
•  asigură o protecție eficientă a pacienților împotriva infecțiilor transmise din gura și nasul 

personalului medical 
• ambalaj: cutie ergonomică de carton pentru eliminarea pieselor individuale 
• de unică folosință

MASCĂ MEDICALĂ 
cu bucle după urechi, nesterilă

tip II
conform EN 14683 

trei straturi culori disponibile:ambalaj vrac: 
20 x 50 buc

BT-046-31G  verde  50 buc

BT-046-31B  albastru  50 buc

BT-046-31P  roz  50 buc

BT-046-31W  alb  50 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

tip II
conform EN 14683 

trei straturi culori disponibile:ambalaj vrac: 
20 x 50 buc

BT-046-32G  verde  50 buc

BT-046-32B  albastru  50 buc

BT-046-32P  roz  50 buc

BT-046-32W  alb  50 buc

REF  culoare  ambalaj
    unitate

nou

culori
nou

culori

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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HALAT PENTRU PACIENT
legat, nețesut, nesteril

caracteristici:

REF            material  gramaj             ambalaj  
                 unitate

• din SMS nețesut 
• mâneci scurte 
• cu șnur în talie și la gât 
• îmbrăcare și dezbrăcare ușoară a pacienților imobilizați la pat 
• dimensiune universală 
• de unică folosință

BT-0022-33B-SMS SMS nețesut 33 g/m²             10 buc

HALAT PENTRU PACIENT
guler în Y, nețesut, nesteril

caracteristici:

REF                             material         dimensiune              gramaj        culoare                ambalaj 
                       unitate

• din polipropilenă sau SMS nețesut 
• mâneci scurte și guler în Y 
• îmbrăcare ușoară 
• de unică folosință

BT-0022-40DB-PP                  PP nețesut        universal                    40 g/m²        albastru închis              10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-S                  SMS nețesut                S                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-M                  SMS nețesut                M                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-L                  SMS nețesut                L                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-XL                SMS nețesut                XL                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-XXL              SMS nețesut                XXL                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-XXXL            SMS nețesut               XXXL                      35 g/m2        albastru                10 buc

BT-0022-35B-SMS-002-XXXXL         SMS nețesut                XXXXL                      35 g/m2        albastru                10 buc

HALAT PENTRU PACIENT
guler în V, nețesut, nesteril

caracteristici:
• din Spunlace sau SMS nețesut 
• materialul nețesut folosit se caracterizează prin proprietăți bune de absorbție și 
durabilitate și în plus este plăcut la atingere, ceea ce crește confortul în timpul utilizării 
• mâneci scurte și guler în V 
• îmbrăcare ușoară 
• de unică folosință

REF                             material             dimensiune                     gramaj        culoare               ambalaj  
                      unitate

BT-0022-45W-SPN                  Spunlace nețesut           universal                 45 g/m²        alb              10 buc

BT-0022-45B-SPN                  Spunlace nețesut           universal                 45 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-S                  SMS nețesut                      S                         35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-M                  SMS nețesut                      M                        35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-L                  SMS nețesut                      L                         35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-XL                 SMS nețesut                      XL                       35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-XXL              SMS nețesut                      XXL                    35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-XXXL            SMS nețesut                      XXXL                  35 g/m²        albastru              10 buc

BT-0022-35B-SMS-001-XXXXL         SMS nețesut                      XXXXL               35 g/m²        albastru              10 buc

plăcut la 
atingere

culori disponibile:

culori disponibile:

culori disponibile:
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BOXERI COLONOSCOPIE
PP nețesut, nesteril

caracteristici:
• din propilenă nețesută 40 g/m2 

• boxeri cu o fantă în partea din spate 
• dimensiune universală 
• de unică folosință

BT-0023-40DB PP nețesut  40 g/m²  10 buc

HALAT PENTRU PACIENT
pentru naștere, nețesut, nesteril

caracteristici:

REF           dimensiune ambalaj
     unitate

• din SMS nețesut 
• mâneci scurte, cu șnur în talie și la gât (alte modele disponibile la cerere) 
• disponibil în 5 dimensiuni: S, M, L, XL, XXL 
• de unică folosință

BT-0022-35B-SMS-DM-001-S         S  10 buc

BT-0022-35B-SMS-DM-001-M         M  10 buc

BT-0022-35B-SMS-DM-001-L         L  10 buc

BT-0022-35B-SMS-DM-001-XL         XL  10 buc

BT-0022-35B-SMS-DM-001-XXL         XXL  10 buc

BOXERI COLONOSCOPIE
SMS nețesut, nesteril

caracteristici:

REF            material  gramaj  ambalaj   
      unitate

• din SMS nețesut 35 g/m2 

• boxeri cu o fantă în partea din spate 
• complet opaci 
• de unică folosință

BT-0023-35B-SMS SMS nețesut  35 g/m²  10 buc

BT-0023-35B-SMS-XL SMS nețesut 35 g/m2  10 buc

culori disponibile:

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

REF            material  gramaj  ambalaj   
      unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc
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REF            material  gramaj              ambalaj  
                   unitate

caracteristici:

REF            gramaj  ambalaj    
    unitate

• din propilenă nețesută 40 g/m²   
• dimensiune universală 
• dimensiuni: 160 cm (în talie după întindere)
• de unică folosință

BT-0025-40DB 40 g/m²  10 buc

caracteristici:

REF            material  gramaj              ambalaj  
                   unitate

• din propilenă nețesută 40 g/m2 
• asigură intimitatea pacientului în timpul procedurilor medicale 
• dimensiune universală 
• de unică folosință

BT-0024-40DB PP nețesut  40 g/m²              10 buc

caracteristici:
• din Spunlace nețesut 45 g/m2 

•  materialul nețesut folosit se caracterizează prin proprietăți bune de absorbție și durabilitate și în plus 
este plăcut la atingere, ceea ce crește confortul în timpul utilizării

• asigură intimitatea pacientului în timpul procedurilor medicale 
• dimensiune universală 
• de unică folosință

BT-0026-45W-SPN  Spunlace nețesut 45 g/m²              25 buc

FUSTĂ GINECOLOGICĂ
nețesut, nesteril

LENJERIE DE CORP PENTRU EXAMINARE
de unică folosință, nesteril

LENJERIE DE CORP PENTRU EXAMINARE
de unică folosință, nesteril

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
20 x 10 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
20 x 25 buc
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BOTOȘEI DE PROTECȚIE ȘI PAPUCI
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BOTOȘEI DE PROTECȚIE
nesteril

caracteristici:

BOTOȘEI DE PROTECȚIE
la înălțimea gambei, nesteril

caracteristici:
• din propilenă nețesută 30 g/m2 
• bandă de cauciuc elastică la deschidere 
•  protecție împotriva contaminării încăperilor în care sunt necesare 

standarde mai ridicate de curățenie 
• durabilitate crescută 
• de unică folosință

BT-013-B  PP nețesut  30 g/m²         47 cm x 38,5 cm 100 buc

REF            material  gramaj         dimensiune culoare ambalaj  
        unitate

BT-010-G  nețesut  30 g/m²         38 cm x 17 cm verde 100 buc

BT-010-B  nețesut  30 g/m²         38 cm x 17 cm albastru 100 buc

BT-011-B  nețesut   40 g/m²         38 cm x 17 cm albastru 100 buc

  cu strat anti-derapare  

BT-002-PEB  polietilenă            41 cm x 15 cm albastru 100 buc

PAPUCI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
nesteril

caracteristici:

REF            ambalaj        
  unitate

• din propilenă nețesută 90 + 30 g/m2 

• dimensiuni: aprox. 28 cm x 12 cm 
• de unică folosință

BT-003-W  50 perechi

• din polietilenă sau polipropilenă nețesută 30 g/m2 sau 40 g/m2 
(pentru botoșei de protecție cu strat anti-derapare) 
• bandă de cauciuc elastică la deschidere 
• protecție împotriva contaminării încăperilor în care sunt necesare 
standarde mai ridicate de curățenie 
• durabilitate crescută 
• de unică folosință

culori disponibile:

culori disponibile:

REF            material  gramaj        dimensiune ambalaj  
       unitate

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 50 perechi

CEL MAI 
VÂNDUT 
PRODUS
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HUSĂ DE PAT MEDICALĂ DE 
UNICĂ FOLOSINȚĂ
nesteril

caracteristici:

REF             material  gramaj                    dimensiuni*   culoare

•  din polipropilenă nețesută, polipropilenă laminată nețesută 
sau SMS nețesut 

• dimensiuni: conform specificațiilor clientului 
• unitate ambalaj: folie, ambalaj vrac: cutie carton 

BT-030- PP-17-„X” x ”Y” - G PP nețesut  17 g/m²          

( X - lățime , Y - lungime)  

BT-030- PP-25-„X” x ”Y” - G PP nețesut  25 g/m²          

( X - lățime, Y - lungime)     

BT-030- PP-35-„X” x „Y”- G PP nețesut  35 g/m²                   

( X - lățime, Y - lungime)     

BT-030-PF-25-„X” x „Y” - G PP laminat nețesut 25 g/m²               

( X - lățime, Y - lungime)     

BT-030- PF-45-„X” x „Y” - G PP laminat nețesut 45 g/m²                

( X - lățime, Y - lungime)     

BT-030- SMS-35-„X” x „Y” - B SMS nețesut 35 g/m²                 

( X - lățime, Y - lungime)      
 

verde

verde

verde

verde

albastru

X cm x Y cm
X - lățime (cm)
Y - lungime (cm)

*conform specificațiilor clientului

verde

FAȚĂ DE PERNĂ MEDICALĂ DE 
UNICĂ FOLOSINȚĂ
nesteril

caracteristici:

REF  gramaj                  ambalaj
                    unitate

• din propilenă nețesută 25 g/m² 
• dimensiuni: 60 cm x 80 cm

BT-PP-25G1  25 g/m2                 50 buc

HUSĂ PILOTĂ MEDICALĂ DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ
nesteril

caracteristici:

• din propilenă nețesută 25 g/m² 
• dimensiuni: 160 cm x 210 cm 

culori disponibile:

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 50 buc

REF  gramaj                    ambalaj
                    unitate

BT-PZ-25G1  25 g/m2                 10 buc

culori disponibile:ambalaj vrac: 
10 x 10 buc
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caracteristici:

REF            gramaj   culoare  ambalaj  
      unitate

• din propilenă nețesută 
• componente:  
   - husă de pat: 150 cm x 210 cm
   - husă pilotă: 160 cm x 210 cm
   - față de pernă: 70 cm x 80 cm

BT-ZES-25G3 25 g/m²  verde  1 set

BT-ZES-40G3 40 g/m²  verde  1 set

BT-ZES-40W3 40 g/m²  alb  1 set

SET DE PAT MEDICAL DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ
nesteril

culori disponibile:ambalaj vrac: 
25 x 1 set

PAD ABSORBANT DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ
pentru masa de operație, nesteril

caracteristici:
• strat absorbant matlasat cu adaos de SAP (superabsorbant) 
•  format din straturi: polipropilenă nețesută, vată de celuloză, bază de celuloză cu SAP 

superabsorbant, vată de celuloză, folie de PE 
• culoare: strat absorbant - alb, laminat - albastru 
• dimensiuni: 100 cm x 225 cm (strat absorbant 50 cm x 208 cm)

PAD ABSORBANT DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ
nesteril

caracteristici:

REF            dimensiuni  ambalaj
    unitate

• format din cinci straturi: 
   laminat + vată de celuloză + bază de celuloză + vată de celuloză + PP nețesut
• inserție absorbantă produse din bază de celuloză 
• bază impermeabilă în folie 

BT-PC4060  40 cm x 60 cm 25 buc

BT-PC6060  60 cm x 60 cm 25 buc

BT-PC6090  60 cm x 90 cm 25 buc

ambalaj vrac: 
4 x 25 buc

REF            dimensiuni  ambalaj
    unitate

BT-PC100225 100 cm x 225 cm 10 buc 

ambalaj vrac: 
2 x 10 buc
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TIPURI DE MATERIALE

Polipropilenă nețesută  

se caracterizează prin greutatea redusă, finețe respirabilitate și rezistență mare la întindere.

Vâscoză nețesută perforată 

se caracterizează prin respirabilitate excelentă și confort în utilizare.

Combinație de Spunlace  
și polipropilenă nețesută

face produsul durabil și plăcut la atingere în același timp, crescând confortul utilizatorului.

SMS 

este un tip de material multi-strat moale și elastic, care asigură un nivel ridicat de protecție, 
cât și libertate de mișcare și confort.

Nețesut similar bumbacului 

moale și plăcut la atingere, crescând semnificativ confortul la utilizare. 


