
Pohodlí  
prověřené v praxi

Usnadňuje práci  
a šetří náklady

Oblečte si dres 
profesionálů
 
S jednorázovým prádlem 
Foliodress® suit Comfort získáte 
špičkové oblečení, které vás podpoří 
ve vašich špičkových výkonech.



Jednorázové oblečení 
pro operační sály zaručuje 
optimální chod dodávek materiálu 
a zvyšuje efektivitu.

•  Snadná manipulace s praktickými 
výdejními boxy, které lze umisťovat 
i na sebe 

•  Dobrá organizace skladování produktů 
a snadná výměna – bez „chaosu“ 
na policích 

•  Optimální využití prostoru díky stlačení 
uskladněných produktů

•   Ochrana před prachem a kontaminací 
díky skladování ve výdejních boxech.  

Bezpečí, které 
zjednodušuje logistiku

•  Výběr ze dvou barev

•   Dostatek místa pro odkládání díky 
třem velkým kapsám na blůze a dvěma 
velkým kapsám na kalhotách  

•  Velikosti lze kombinovat díky 
individuálnímu balení

•  7 velikostí od XS do XXXL

Bezpečí, které 
nedovoluje 
kompromisy 
ve funkčnosti

Pooperační infekce jsou častým 
jevem, který přináší zvýšené náklady 
a může snadno poškodit dobrou 
pověst nemocnice. Proto přichází 
na řadu bezpečné jednorázové 
prádlo pro operační sály i mimo 
ně Foliodress® suit Comfort.

Foliodress® suit Comfort snižuje 
riziko vzniku a šíření infekcí a zároveň 
podporuje dobrý obraz nemocnice.

•  Jde o zdravotnický výrobek, který 
prokazuje konstantní výsledky, jelikož 
na rozdíl od produktů k opakovanému 
použití nepodléhá opotřebení. Vždy nový 
a splňující specifické požadavky 
operačního sálu.

•  Z materiálu se neoddělují částice, 
čímž se minimalizuje kontaminace 
vzduchu, a tím i riziko vzniku 
pooperačních infekcí. 

Prevence 
infekcí, která 
jde s dobou: 

•  Náklady na jednorázové operační oblečení 
jsou transparentní a umožňují kauzální 
alokaci financí.

•  Používání jednorázového operačního 
oblečení s sebou nese méně skrytých 
nákladů, jelikož není závislé na procesní 
efektivitě a vázaném kapitálu.

Bezpečí, které drží 
náklady pod kontrolou

Speciálně vyvinutý netkaný 
textil, z něhož je Foliodress® suit 
Comfort vyroben, dosahuje podle 
nezávislého testu 

•  velmi dobrého stupně 
termofyziologického komfortu,

•  dobrého stupně 
senzorického komfortu 
pokožky.

S celkovou známkou 1,7 
to dohromady znamená 
dobré hodnocení pohodlí 
při nošení.

Bezpečí, které 
se dobře nosí

Jednorázové 
oblečení

Transparentní 
řízení nákladů 

díky jejich jasné 
alokaci

Nákladově 
netransparentní 

kvůli skrytým 
nákladům

Oblečení 
k opakovanému použití

?



Optimalizované 
procesy

Chytré  
detaily

Kompletní nabídka kolekce Foliodress® suit Comfort

Foliodress® suit Comfort  
Královská modrá

Foliodress® suit Comfort  
Smaragdově zelená

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992622 XS 47

992623 S 47

992624 M 47

992625 L 42

992626 XL 37

992627 XXL 37

992628 XXXL 32

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992642 XS 47

992643 S 47

992644 M 47

992645 L 42

992646 XL 37

992647 XXL 37

992648 XXXL 32

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992632 XS 38

992633 S 37

992634 M 35

992635 L 35

992636 XL 30

992637 XXL 30

992638 XXXL 28

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992652 XS 38

992653 S 37

992654 M 35

992655 L 35

992656 XL 30

992657 XXL 30

992658 XXXL 28

Dva praktické 
dávkovací 

boxy v každé 
přepravní 

krabici

Dva praktické 
dávkovací 

boxy v každé 
přepravní 

krabici

Dva praktické 
dávkovací 

boxy v každé 
přepravní 

krabici

Dva praktické 
dávkovací 

boxy v každé 
přepravní 

krabici

Splňuje podmínky MDR dle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích třídy I nesterilní.

Velikosti 
lze kombinovat 

dle individuálních 
potřeb.



Zcela oblečení od hlavy k patě:
S prověřenými  produkty Foliodress® 
od společnosti HARTMANN.

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992824 M 32

992825 L 30

Číslo produktu Velikost Počet kusů 
v boxu Balení

992834 M 32

992835 L 30

Dva praktické dávkovací boxy 
v každé přepravní krabici

Dva praktické dávkovací boxy 
v každé přepravní krabici

Číslo produktu Velikost
Počet kusů 
v plastovém 

pytli
Balení

992850 univerzální 50 Šest plastových sáčků 
v přepravní krabici

Číslo produktu Velikost
Počet kusů 
v plastovém 

pytli
Balení

992860 univerzální 600 Jeden plastový sáček 
v přepravní krabici

Foliodress® maska
Zdravotnická obličejová 
maska prokazatelně 
zadrží až 98 % všech 
vydechovaných virů a bakterií. 
Vyrobena z obzvláště 
měkkého netkaného textilu 
bez použití přírodního latexu. 
Je vysoce adaptabilní 
a bezpečně drží na místě díky 
nosnímu můstku s výstelkou. 
K dispozici ve velkém počtu 
různých verzí.  

Foliodress® ochrana očí
Plastové bezpečnostní 
brýle s panoramatickým 
sklem a integrovanou boční 
ochranou proti infekčním 
tekutinám a uvolněným 
částicím. Lze využít ve všech 
oblastech operačního 
sálu a dalších prostředích 
s vysokým rizikem 
infekce – např.  na jednotce 
intenzivní péče.

Foliodress® plášť 
Ten správný plášť pro každou 
operaci.

•   Foliodress® plášť Protect: 
Spolehlivé a ekonomické řešení

•   Foliodress® plášť Comfort: 
Pohodlný a univerzální 

Foliodress® čepice
Vysoce kvalitní pokrývka hlavy 
pro použití na operačním sále 
vyrobená z prodyšného viskózního 
netkaného textilu, který nedráždí 
pokožku. Pohodlný střih a pečlivě 
zpracované švy pro pohodlné 
nošení i po několika hodinách. 
Různé modely pro všechny 
způsoby použití. 

Splňuje podmínky MDR dle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích třídy I nesterilní.

Foliodress® jacket Comfort   Královská modrá

Foliodress® jacket Comfort   Smaragdově zelená 

Foliodress® nákrčník   Královská modrá

Foliodress® hygienické ponožky   Bílá



Pro více informací 
navštivte webové stránky 

hartmann.cz  
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Londýnské náměstí 2
639 00 Brno
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