
Foliodress® 
Kleding voor het 
chirurgische team



Deze operatiekleding voor eenmalig gebruik is speciaal ontworpen voor 
het medische team dat in de operatiekamer werkt, ter bescherming van de 
omgeving van de patiënt.
Het pak bestaat uit een korte jas en een broek.
Het stevige, non-woven materiaal garandeert een uitstekende opaciteit. Het 
materiaal is luchtdoorlatend, licht en soepel, voelt zacht aan en is comfortabel.
Dankzij de antistatische behandeling plakt de stof niet vast aan de huid. De 
kwaliteit van het materiaal vormt een uitstekende barrière tegen ziektekiemen 
(wanneer het droog is).
De afwerking van de zomen aan de mouwen en de broekspijpen maken het 
geheel af.

Foliodress® Suit
OK-kleding

Beschrijving:
Tweedelige operatiekleding met korte jas en broek verkrijgbaar in blauw.

Korte jas: 
• V-hals met witte bies 
• Korte mouwen
• Gezoomde afwerking aan de 

mouwen
• Zakken aan beide zijden

Broek: 
• Sluiting met strikbanden
• Gezoomde afwerking aan de 

broekspijpen

Materiaal:
• Non-woven SMMS 100% polypropyleen
• Zacht en antistatisch
• Pluist niet

Presentatie:
• Verkrijgbaar in 5 maten: S, M, L XL en XXL
• Korte jas + broek per paar verpakt in individuele verpakking



Kenmerken:
Medisch hulpmiddel klasse I
Conform norm EN 13795

Verpakking:
Alle referenties per doos van 50 
stuks, verpakt per paar (Korte jas + 
broek)

Assortiment

Omschrijving Referentienummer
Foliodress suit blauw S 992 514

Foliodress suit blauw M 992 516

Foliodress suit blauw L 992 518

Foliodress suit blauw XL 992 520

Foliodress suit blauw XXL 992 522



Het circulerende personeel in de operatiekamer en in de diensten wordt vaak 
blootgesteld aan frisse temperaturen. Deze omloopjas, non-woven, niet-steriel 
en voor éénmalig gebruik, helpt het personeel om zich warm te houden.
De dikte van het materiaal zorgt voor uitstekend thermisch comfort en optimale 
zachtheid.
Dankzij de antistatische behandeling plakt de stof niet vast aan de huid.
De omloopjas is erg praktisch dankzij de vijf drukknopen aan de voorzijde, de 
lange mouwen, de twee grote zakken en de tricot manchetten.

Foliodress® Jacket
De omloopjas wordt gedragen over operatiekleding om 
de zorgteams warm te houden, vooral de circulerende 
verpleegkundige(n)

Omschrijving Referentienummer

Foliodress 
omloopjas 
blauw M   

992 600     

Foliodress 
omloopjas 
blauw L  

992 601     

Beschrijving: 
• Omloopjas met lange mouwen                                                                     
• Sluiting met 5 drukknopen
• Grote zak aan zowel linker- als 

rechterzijde
• Zeer zachte tricot manchetten voor 

een uitstekend comfort
• Hoogwaardige afwerking

Materiaal:
• Non-woven SMS 100% 

polypropyleen
• Antistatische behandeling

Presentatie:
Verkrijgbaar in 2 maten: M en L

Verpakking:
Verpakt in zakken van 10 stuks 
per doos van 50 stuks (d.w.z. 5 
zakken van 10 stuks)

Assortiment



Deze non-woven overjas voor éénmalig gebruik is bedoeld voor 
ziekenhuisbezoekers, maar ook voor verplegend personeel om de 
overdracht van bacteriën te verminderen en om de patiënt en zijn/haar 
omgeving te beschermen tegen besmetting door vreemde deeltjes. 
De jas wordt voornamelijk gebruikt op de intensive care-afdeling en op 
quarantaineafdelingen met besmette patiënten, maar ook in de pediatrie en 
geriatrie.
Het soepele, comfortabele en zachte materiaal garandeert een goede 
bescherming en hygiëne.
De isolatiejas is verkrijgbaar in twee niet-steriele versies in een universele maat: 
een blauwe luchtdoorlatende versie en een witte, ondoorlaatbare versie met een 
polyethyleen laag voor een betere bescherming tegen vloeistoffen. 

Foliodress® S
Bezoekersjas voor éénmalig gebruik voor personeel en 
bezoekers

Beschrijving: 
• Overjas in blauw of wit                                                                                       
• Lange mouwen, elastische 

manchetten
• Ronde kraag
• Opening over de gehele 

lengte aan de achterzijde
• Sluitingsbanden ter hoogte 

van de kraag en de taille   
(2 m)

Materiaal:
• Blauwe overjas: non-woven, 

100% polypropyleen
• Witte overjas: non-woven 

in polypropyleen, met 
polyethyleen-coating

• Latexvrij elastiek

Presentatie:
Universele maat

Kenmerken:
Medisch hulpmiddel klasse I

Verpakking:
• Blauw: plastic zakken met 

10 overjassen, 5 stuks per 
doos.

• Wit: plastic zakken met 
10 overjassen, 5 stuks per 
doos.

• Blauwe steriele overjassen: 
per stuk verpakt in 
blisterverpakking, 48 
blisters per doos.

Omschrijving Referentienummer

Foliodress S bezoekersjas blauw 604 705

Foliodress S bezoekersjas wit 604 707

Assortiment



Dit ruime assortiment beschermende, non-woven operatiemutsen voldoet aan 
alle behoeften van het medische of verzorgende personeel en van patiënten 
voor het afdekken van de haren.
De stevige afwerking met versterkte naden op plaatsen die extra worden belast, 
zorgt voor een verbeterde veiligheid. 
De gebruikte non-woven vezels zijn zeer luchtdoorlatend en zorgen voor een 
goede regulering van de lichaamswarmte.
De verschillende stijlen en vormen (helmvormige mutsen, chirurgenmutsen, 
ronde mutsen), zijn geschikt voor zowel lang als kort haar en voor alle soorten 
ingrepen.
Het stevige, lichte, soepele en comfortabele polypropyleen-materiaal is zeer 
luchtdoorlatend, voor een hoog draagcomfort. De mutsen zijn licht en soepel. 
Ze bieden een aangenaam en langdurig draagcomfort en beschadigen het haar 
niet.

Foliodress® Cap
Beschermende operatiemutsen voor eenmalig gebruik

Materiaal:
• Non-woven 100% polypropyleen:
• Latexvrij elastiek

Presentatie:
Alle referenties in universele maat

Omschrijving Referentienummer Verpakking

Foliodress cap astro 992 460 6 x 100

Foliodress cap astro plus 992 461 6 x 100

Foliodress cap apart 992 462 6 x 100

Foliodress cap rondo 992 463 6 x 100

Foliodress cap form 992 464 6 x 100

Foliodress cap universeel groen 992 465 8 x 100

Foliodress cap universeel wit 992 466 8 x 100

Foliodress cap rondo plus 992 467 6 x 100

Foliodress cap form plus 992 468 6 x 60

Foliodress caps helmet 992 469 6 x 40

Foliodress cap bandana 992 477 6 x 100

Assortiment

Kenmerken:
Medisch hulpmiddel klasse I



Beschrijving:
Operatiemutsen die het hoofd en de hals volledig bedekken voor het zorgpersoneel, in de 
operatiekamer of in de zorgeenheid waar dit nodig is.

Mutsen van het orthopedische type, met lange koordjes rond de hals

Foliodress® Cap Astro: kleur “blauwgroen”
Helmvormige muts met lange koordjes rond de hals. Betrouwbare bescherming van het 
volledige hoofd en de nek. Met name geschikt voor baarddragers.

Foliodress® Cap Astro Plus: kleur “blauwgroen”
Helmvormige muts met lange koordjes rond de hals en met een zachte en brede 
geïntegreerde zweetband aan de voorkant. Betrouwbare bescherming van het volledige 
hoofd en de nek. Met name geschikt voor baarddragers.

Foliodress® Cap Helmet: kleur “blauwgroen” 
Volledig beschermende helmet met geïntegreerde zweetband, bedekt nek en schouders; 
voor dragers van langer haar en baarden.

Mutsen voor in de operatiekamer:
Chirurgenmutsen 

Foliodress® Cap Rondo: kleur “blauwgroen”
Rond model met dubbel versterkte zijkanten.
Bijzonder licht en comfortabel voor kort haar.

Foliodress® Cap Bandana: kleur “blauwgroen” 
Muts in piratenstijl met koordjes voor bevestiging achter in de nek. Geschikt voor kort 
haar.

Operatiemuts

Foliodress® Cap Apart: kleur “blauwgroen”
Met versterkte voorkant en koordjes voor bevestiging achter in de nek.
Geschikt voor lang haar.

Foliodress® Cap Rondo Plus: kleur “blauwgroen”
Rond model, met elastisch nekgedeelte; bedekt veilig al het haar tot neklengte.

Foliodress® Cap Form Plus: kleur “blauwgroen”
Speciaal voorgevormd nekgedeelte met elastische rand en een zachte en brede 
geïntegreerde zweetband aan de voorkant. Geschikt voor langer haar.  

Foliodress® Cap Form: kleur “blauwgroen”
Speciaal voorgevormd nekgedeelte met elastische rand. Geschikt voor langer haar.  

Haarkapjes voor het ziekenhuispersoneel, de patiënten en de bezoekers:

Foliodress® Universeel
Baretvormig met elastische rand. Bijzonder licht en aangenaam om te dragen. Ook 
geschikt als hoofdbedekking voor de patiënt. Beschikbaar in groen of wit.



Hoogwaardige chirurgische maskers conform EN 14683: 2014 Type II of IIR 
van hypoallergeen, bijzonder zacht en flexibel non-woven materiaal. Bevat 
geen natuurrubberlatex. Met speciaal microkiemfilter voor vrije ademhaling 
met optimale filterprestaties. Met een lang geïntegreerd neusstuk. Reukloos 
en duurzaam. In verschillende materiaalcombinaties en uitvoeringen, geschikt 
voor een breed scala aan behoeften.

Toepassing: 
voor éénmalig gebruik in alle afdelingen van de operatiekamer, evenals op 
intensive care-afdelingen en quarantaineafdelingen, in verloskamers en op 
neonatologie- en kraamafdelingen.

Foliodress® Mask
Comfortabel chirurgisch gezichtsmasker voor éénmalig 
gebruik

Assortiment

Omschrijving Referentienummer Verpakking

Foliodress mask comfort loop blauw 992 537 10 x 50

Foliodress mask loop blauw II 60000022 40 x 50

Foliodress mask loop blauw IIR 60000021 40 x 50

Foliodress mask comfort anti-splash groen IIR 992 528 6 x 40

Foliodress mask comfort perfect groen 992 143 6 x 50

Foliodress mask protect perfect blauw 992 531 6 x 50

Foliodress mask protect perfect groen 992 532 6 x 50

Foliodress mask protect senso blauw 992 535 6 x 50

Foliodress maks protect senso groen 992 536 6 x 50

Foliodress mask comfort senso groen 992 138 6 x 50

Foliodress mask comfort special groen 992 142 6 x 50

Foliodress mask protect special blauw 992 533 6 x 50

Foliodress maks comfort anti-fogging groen 992 530 6 x 50

Allmed ademhalingsmasker FFP2 992 080 51 (17 x 3)



Masker Foliodress® Comfort Senso                                                                                
Gemaakt van een combinatie van bijzonder zachte en lichte materialen, met ultrasoon 
gelaste bandjes. Voor personen met een zeer gevoelige huid.

Masker Foliodress® Comfort Special                                                                             
Gemaakt van een combinatie van zachte materialen; met een zacht gevoerd neusstuk 
en gestikte linten. Zeer geschikt voor mannen met een baard dankzij de extra ruime 
pasvorm van het masker. Voor de gevoelige huid.

Masker Foliodress® Comfort Perfect                                                                                 
Met ultrasoon gelaste koordjes, geschikt voor personen met een normaal gevoelige huid.

Masker Foliodress® Comfort Loop                                                                             
Met zachte, gedraaide elastische bandjes om achter de oren vast te maken.                     
Voor normaal gevoelige huidtypes. 

Masker Foliodress® Comfort Anti-fogging                                                                          
Speciaal voor brildragers; voorzien van een dubbelzijdige anticondensstrook op de 
neusbrug die beschermt tegen het beslaan van de brillenglazen en microscoop.

Foliodress® masker loop Type IIR                                                                       
Spatbestendig tot 120 mm Hg, type II R. Beschermt de gebruiker tegen infectie als 
gevolg van bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.

Foliodress® masker anti splash – Type IIR
Spatbestendig tot 120 mm Hg. Beschermt de gebruiker tegen infectie als gevolg van 
bloedspatten en ontstekingswondvocht en tijdens spoelprocessen.

Allmed® ademhalingsmasker FFP2                                                                  
Beschermt de gebruiker tegen het inademen van schadelijke stoffen, waaronder ook 
virussen.
Voldoet aan de Europese norm EN 149:2001+A1:2009 en de Europese verordening 
2016/425.



Herbruikbare veiligheidsbril met panoramalens van hard gecoat polycarbonaat, 
anticondenslaag en geïntegreerde zijdelingse bescherming. Sluit zeer goed 
aan op het gezicht dankzij de anatomische pasvorm en individueel afstelbare 
zijkanten.

Toepassing                                                                          
Als persoonlijk beschermingsmiddel voor de gebruiker; voor meervoudig 
gebruik als oogbescherming tegen blootstelling aan infectieuze vloeistoffen of 
vrije deeltjes in alle zones van de operatiekamer, de intensive care-afdelingen en 
alle zones met een hoog infectierisico.

Foliodress® eye protect
Veilige en comfortabele extra oogbescherming

Omschrijving Referentienummer Verpakking

Foliodress eye protect 992 524 12 x 5

Assortiment





Superieure kwaliteit

Het Foliodress®-assortiment biedt u de garantie van hoge kwaliteit en doeltreffende 
bescherming voor de patiënt en het chiurgische team.
Hoogwaardige en zachte materialen die u comfort bieden tijdens uw werkzaamheden.

Professionele ondersteuning

Deskundige begeleiding door ervaren productspecialisten. Voor, tijdens en na de 
ingebruikname. 

PAUL HARTMANN B.V.
Postbus 26, NL-6500 AA Nijmegen

Bezoek onze website:
www.hartmann.nl R
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