
dla placówek medycznych, gabinetów stomatologicznych,  
gastronomii, hoteli, salonów fryzjerskich i kosmetycznych,  

przedsiębiorstw produkcyjnych

urzadzenia-medyczne.com.pl

Jednorazowa odzież
ochronna

for your protection

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/53-dezynfekcja
urzadzenia-medyczne.com.pl
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Fartuch higieniczny-wizytacyjny

Fartuch higieniczny

Jednorazowy fartuch ochronny z certyfikowanej włókniny typu spunbond.

Fartuch z długimi rękawami wykończonymi gumką,  
troczki do wiązania na karku i w pasie.

Jednorazowy fartuch ochronny z certyfikowanej włókniny typu spunbond.

Fartuch z krótkimi rękawami, troczki do wiązania w pasie.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 17 g/m2, 25 g/m2, 40 g/m2.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: zielony, biały.

•	 Produkt niesterylny.

•	 Szwy tylko w rękawach.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 15 g/m2, 25 g/m2, 40 g/m2.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: biały.

•	 Produkt niesterylny.

Włóknina z której wykonano fartuch ochronny posiada Certyfikat oekotex standard 100 oraz atest PZH.

Włóknina z której wykonano fartuch ochronny posiada Certyfikat oekotex standard 100 oraz atest PZH.

Szyjemy na zamówienie
Jeżeli potrzebują Państwo większych ilości  

lub wyrobu dostosowanego do specyficznych  
wymagań (np. innej gramatury lub kroju)

zapraszamy do kontaktu z nami.

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/
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Szyjemy na zamówienie
Jeżeli potrzebują Państwo większych ilości  

lub wyrobu dostosowanego do specyficznych  
wymagań (np. innej gramatury lub kroju)

zapraszamy do kontaktu z nami.

Fartuch higieniczny

Komplet higieniczny (bluza+spodnie)

Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny typu spunbond wzmocniony laminatem

Fartuch z długimi rękawami wykończonymi gumką,  
troczki do wiązania na karku i w pasie.

Jednorazowy komplet ochronny wykonany z certyfikowanej włókniny typu spunbond.

Bluza z dekoltem w szpic, spodnie wiązane w pasie na trok.

•	 Włóknina polipropylenowa wzmocniona laminatem zabezpiecza przed przeciekaniem.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: biały.

•	 Produkt niesterylny.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 25 g/m2.

•	 Rozmiary: S, M, L, XL.

•	 Kolor: zielony.

•	 Produkt niesterylny.

Włóknina z której wykonano fartuch ochronny posiada Certyfikat oekotex standard 100 oraz atest PZH.

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/
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Fartuch higieniczny z SMS

Komplet medyczny (bluza+spodnie) z SMS

Szyjemy na zamówienie
Jeżeli potrzebują Państwo większych ilości  

lub wyrobu dostosowanego do specyficznych  
wymagań (np. innej gramatury lub kroju)

zapraszamy do kontaktu z nami.

Jednorazowy fartuch ochronny z włókniny typu SMS

Fartuch z długimi rękawami wykończonymi mankietem,  
troczki do wiązania na karku i w pasie.

Jednorazowy komplet ochronny wykonany z certyfikowanej włókniny SMS

Bluza z dekoltem w szpic, spodnie wiązane w pasie na trok.

•	 Włóknina SMS.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: niebieski.

•	 Produkt niesterylny.

•	 Włóknina SMS.

•	 Rozmiary: S, M, L, XL.

•	 Kolor: niebieski.

•	 Produkt niesterylny.

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Czepek higieniczny typu „beret”
Czepek okrągły typu beret służy do zabezpieczenia środowiska pracy w którym wymagany jest 
wysoki standard higieny, polecany szczególnie do przemysłu spożywczego,  
w branży medycznej i kosmetycznej.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 16 g/m2.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: niebieski, zielony.

•	 Produkt niesterylny.

Czepek higieniczny typu clip
Czepek harmonijkowy typu clip służy do zabezpieczenia środowiska pracy w którym wymagany 
jest wysoki standard higieny, polecany szczególnie do przemysłu spożywczego,  
w branży medycznej i kosmetycznej.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 12 g/m2.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: zielony.

•	 Produkt niesterylny.

Czepek higieniczny typu clip
Czepek harmonijkowy typu clip służy do zabezpieczenia środowiska pracy w którym wymagany 
jest wysoki standard higieny, polecany szczególnie do przemysłu spożywczego,  
w branży medycznej i kosmetycznej.

•	 Włóknina polipropylenowa do wyboru: 16 g/m2.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: niebieski.

•	 Produkt niesterylny.
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+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Maska chirurgiczna z gumkami
Maska chirurgiczna ze sztywnikiem pozwalającym dopasować ją do kształtu twarzy z gumkami  
do założenia na uszy. Maska ochronna służąca do zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych.

Maska higieniczna ze sztywnikiem pozwalającym dopasować ją do kształtu twarzy z gumkami  
do założenia na uszy. Maska ochronna służąca do zminimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych.

•	 Liczba warstw: 3.

•	 Rozmiar: 17,5 x 9,5 cm (± 0,5 cm).

•	 Kolor niebieski.

•	 Nie zawiera lateksu.

•	 Zgodna z normą EN 14683:2019 Type IIR

•	 Produkt niesterylny.

•	 Liczba warstw: 2.

•	 Rozmiar: 17,5 x 9,5 cm (± 0,5 cm).

•	 Kolor biały.

•	 Nie zawiera lateksu.

•	 Produkt niesterylny.

Maska higieniczna z gumkami

Maska ochronna z gumkami
Jednorazowa półmaska ochronna, filtrująca klasy FFP2 NR D bez zaworka przeznaczona do ochrony 
układu oddechowego przed pyłami i średnio toksycznymi cząstkami stałymi.

•	 Igłowana włóknina poliestrowa, włóknina typu melt blown, włóknina osłonowa.

•	 Dzięki nowatorskiej konstrukcji zacisk nosowy stał się zbędny, przez co wyeliminowane zostało 
czasochłonne dopasowywanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowany efekt parujących 
okularów. 

•	 Półmaska FS-20 FFP2 ND D pozbawiona jest metalowych elementów.

•	 NDS: 10 x NDS, skuteczność ≥ 94%.

•	 Rozmiar uniwersalny.

•	 Kolor: biały.

•	 Zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009

•	 Produkt niesterylny.
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+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Bawełniana maska ochronna z kieszonką na filtr
Profilowana, maseczka ochronna wykonana z wysokogatunkowej bawełny, z usztywnianym noskiem 
i regulowanymi zausznikami.

Wielowarstwowy filtr z warstwą impregnowaną aktywnym węglem przeznaczony  
do masek bawełnianych.

•	 Wygodna w codziennym użytkowaniu.

•	 Wielokrotnego użytku, można prać.

•	 Rozmiary: S, M, L.

•	 Różne kolory (gładkie i wielobarwne).

•	 Bawełna posiadaja certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100.

•	 Produkt niesterylny.

•	 Filtr skada się z sprasowanych pięciu warstw włóknin filtracyjnych.

•	 Jedna z warstw jest impregnowana węglem aktywnym.

•	 Produkt niesterylny.

Wielowarstwowy filtr PM 2.5
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Szyjemy na zamówienie
Maseczki szyjemy także pod zamówienie.  

Jeżeli potrzebują Państwo większych ilości lub  
konkretnego koloru zapraszamy do kontaktu z nami.

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Jednorazowe rękawiczki nitrylowe
Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe.

Rękawiczki foliowe doskonale nadają się do krótkotrwałego zastosowania wszędzie tam  
gdzie musimy chronić ręce lub towar przed zanieczyszczeniem.

•	 Wysoka jakość.

•	 Posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

•	 Kolor niebieski.

•	 Pasują na lewą i prawą dłoń.

•	 Produkt niesterylny.

•	 Spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych MDD 93/42/EEC.

•	 Wykonane z oryginalnego surowca HDPE.

•	 Posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.

•	 Różne rozmiary.

Jednorazowe rękawiczki foliowe

Jednorazowe, foliowe ochraniacze na obuwie 
Niejałowe, do jednorazowego użytku ochraniacze na buty, przeznaczone do ochrony przed  
wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających  zachowania pełnej czystości.

•	 Wykonane z polietylenu.

•	 Ściągane gumką.

•	 Produkt niesterylny.
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+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Zatyczki do uszu Haspro Work
Haspro Work Universal to najmocniejsze profesjonalne wkładki przeciwhałasowe  
przeznaczone do pracy.

Haspro Office zostały stworzone z myślą o każdym, kto potrzebuje wyciszenia podczas pracy. 
Idealne do pracy w biurze lub wielkopowierzchniowej przestrzeni biurowej gdzie biurka pracowników 
poustawiane są w jednej dużej przestrzeni, bez podziału na oddzielne pokoje czy gabinety.

•	 Filtr tłumiący i oddychający – SNR: 30 dB.

•	 Materiał: hipoalergiczny silikon.

•	 Aluminiowe poręczne etui na używane stopery.

•	 W zestawie:  
1 komplet zatyczek w rozmiarze S-Small 
1 komplet zatyczek w rozmiarze R-Regular 
1 komplet filtrów tłumiących

•	 Subtelny design – niemalże niewidoczne w uszach.

•	 Redukują hałas biurowy, dźwięk radia, głośne rozmowy.

•	 Materiał: hipoalergiczny, miękki silikon.

•	 Aluminiowe poręczne etui na używane stopery.

•	 W zestawie:  
1 komplet zatyczek wielokrotnego użytku. 
1 komplet filtrów tłumiących, zapewniające wentylację ucha,  
pozwalające na wielogodzinne użytkowanie.

Zatyczki do uszu Haspro office

Formowalne, zatyczki do uszu  Haspro Mold
Haspro MOLD to silikonowe, łatwo formowane zatyczki do uszu wielokrotnego użytku. Zatyczki 
formowane to również rozwiązanie dla osób, które próbowały innych stoperów do uszu i z uwagi  
na indywidualny kształt ucha nie mogły uzyskać komfortu podczas użytkowania.

•	 Formowane – Plastyczne zatyczki.

•	 Wodoodporne – Ochrona przed wodą.

•	 6 par w zestawie.

•	 Plastikowe etui.
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+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812		•		biuro@heritage-medical.pl		•		urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Kontakt z nami:
Heritage-Medical grupa e-promo wagi profesjonalne

+48 660 983 574, +48 12 263 73 27, +48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

Zapraszamy do współpracy
realizujemy zlecenia indywidualne oraz hurtowe.

Środki ochrony osobistej
dla pracowników Twojej firmy

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/

