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Poskytování produktů zajišťujících vysoké 
standardy pracovních podmínek a pohodlné 
použití je pro nás zcela zásadní.  

Na cestě za tímto cílem jsme vytvořili řadu 
vysoce kvalitních produktů vyrobených 
z různých typů netkaných materiálů:

• netkaný polypropylen
• netkaný SMS
• netkaný Spunlace
• netkaná viskóza
• netkaná textilie Spunlace Mesh

Díky kombinaci několika faktorů jako např. 
optimální design, perfektní přizpůsobení, 
prodyšnost a struktura jsou produkty BETAtex 
pohodlné a spolehlivé. Široké spektrum 
řešení určitě pokryje individuální preference 
našich klientů a zajistí pohodlí a důstojnost 
zdravotníků i pacientů. 

Zdravotnické oděvy
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ZDRAVOTNICKÉ PLÁŠTĚ
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ZDRAVOTNICKÝ PLÁŠŤ 
s elastickými manžetami, netkaný, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m2, 25 g/m2 nebo 40 g/m2 
• šňůrky u pasu a krku 
• dlouhé rukávy s elastickými manžetami 
• prodyšný 
• dostupné velikosti: L, XL 
• jednorázový

REF gramáž velikost barva balení
jednotka

ZDRAVOTNICKÝ PLÁŠŤ
s pletenými manžetami, netkaný, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m2, 25 g/m2, 30 g/m2 nebo 40 g/m2 
• šňůrky u pasu a krku 
• dlouhé rukávy s pletenými manžetami 
• prodyšný 
• dostupné velikosti: L, XL, XXL 
• jednorázový

BT-015-20G3-L 20 g/m2 L zelená 10 ks

BT-015-20G4-XL 20 g/m2 XL zelená 10 ks

BT-015-25G3-L 25 g/m² L zelená 10 ks

BT-015-25B3-L 25 g/m² L modrá 10 ks

BT-015-25G4-XL 25 g/m² XL zelená 10 ks

BT-015-30G3-L 30 g/m² L zelená 10 ks

BT-015-30G4-XL 30 g/m² XL zelená 10 ks

BT-015-30G5-XXL 30 g/m² XXL zelená 10 ks

BT-015-40G3-L 40 g/m² L zelená 10 ks

BT-015-40B3-L 40 g/m² L modrá 10 ks

BT-015-40G4-XL 40 g/m² XL zelená 10 ks

BT-019-20B3-L 20 g/m² L modrá 10 ks

BT-019-20G3-L 20 g/m² L zelená 10 ks 

BT-019-20G4-XL 20 g/m2 XL zelená 10 ks

BT-019-20W3-L 20 g/m² L bílá 10 ks 

BT-019-25G3-L 25 g/m² L zelená 10 ks 

BT-019-25B3-L 25 g/m2 L modrá 10 ks 

BT-019-40G3-L 40 g/m² L zelená 10 ks 

BT-019-40B3-L 40 g/m² L modrá 10 ks ru
ká
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 e
la

sti
ckými manžetam
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dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks

REF gramáž velikost barva balení
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks

BESTSELLER
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OPERAČNÍ ODĚVY
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OPERAČNÍ KOŠILE, KRÁTKÝ RUKÁV
netkaná, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m² 
• krátké rukávy 
• 3 velké kapsy 
• druk u krku 
• jednorázová

REF                 velikost balení
jednotka

BT-018-S47B0-XS-SOFT2                XS 1 ks

BT-018-S47B1-S-SOFT2                   S  1 ks

BT-018-S47B2-M-SOFT2 M  1 ks

BT-018-S47B3-L-SOFT2 L  1 ks

BT-018-S47B4-XL-SOFT2                 XL  1 ks

BT-018-S47B5-XXL-SOFT2              XXL  1 ks

BT-018-S47B6-XXXL-SOFT2            XXXL 1 ks

BT-018-S47B7-XXXXL-SOFT2         XXXXL 1 ks

BT-018-S47B1-S-SOFT1                   S 1 ks

BT-018-S47B2-M-SOFT1 M 1 ks

BT-018-S47B3-L-SOFT1 L 1 ks

BT-018-S47B4-XL-SOFT1                 XL 1 ks

BT-018-S47B5-XXL-SOFT1              XXL 1 ks

vlastnosti:
• vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m² 
• krátké rukávy s pletenými manžetami 
• 2 druky u ramen 
• 3 velké kapsy 
• kulatý výstřih s bílou lemovkou v přední části 
• barevná lemovka v zadní části pro jednoduché rozeznávání velikosti 
• jednorázová

REF                 velikost lemovka balení
jednotka

OPERAČNÍ KOŠILE, KRÁTKÝ RUKÁV
netkaná, nesterilní

barevné lemovky

d
ru

k 
u 

kr
ku

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks



110

OPERAČNÍ KOŠILE, DLOUHÝ RUKÁV
netkaná, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m² 
• dlouhé rukávy s pletenými manžetami 
• 2 velké kapsy 
• druky na přední straně 
• jednorázová

REF                 velikost balení 
jednotka

BT-018-O47B1-S-SOFT3                 S 1 ks

BT-018-O47B2-M-SOFT3                 M  1 ks

BT-018-O47B3-L-SOFT3                 L  1 ks

BT-018-O47B4-XL-SOFT3                 XL  1 ks

BT-018-O47B5-XXL-SOFT3              XXL  1 ks

OPERAČNÍ KALHOTY, SE ŠŇŮRKAMI
netkané, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z jemného netkaného polypropylenu 47 g/m² 
• kalhoty s vodicími šňůrkami 
• 1 velká kapsa s drukem 
• jednorázové

REF                 velikost balení
jednotka

BT-018-T47B0-XS-SOFT1                 XS 1 ks

BT-018-T47B1-S-SOFT1                 S 1 ks

BT-018-T47B2-M-SOFT1                 M 1 ks

BT-018-T47B3-L-SOFT1                 L 1 ks

BT-018-T47B4-XL-SOFT1 XL 1 ks

BT-018-T47B5-XXL-SOFT1               XXL 1 ks

BT-018-T47B6-XXXL-SOFT1             XXXL 1 ks

BT-018-T47B7-XXXXL-SOFT1          XXXXL 1 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks
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vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného SMS 35 g/m2

• košile s krátkým rukávem, s výstřihem ve tvaru V a 3 kapsami 
• kalhoty s vodicími šňůrkami 
• modrá košile a kalhoty dostupné také v individuálním balení 
• jednorázové

BT-017-S35B1-S-SMS  S modrá 1 souprava

BT-017-S35B2-M-SMS  M modrá 1 souprava

BT-017-S35B3-L-SMS  L modrá 1 souprava

BT-017-S35B4-XL-SMS  XL modrá 1 souprava

BT-017-S35B5-XXL-SMS  XXL modrá 1 souprava

BT-017-S35B6-XXXL-SMS  XXXL modrá 1 souprava

BT-017-S35G1-S-SMS  S zelená 1 souprava

BT-017-S35G2-M-SMS  M zelená 1 souprava

BT-017-S35G3-L-SMS  L zelená 1 souprava

BT-017-S35G4-XL-SMS  XL zelená 1 souprava

BT-017-S35G5-XXL-SMS  XXL zelená 1 souprava

BT-017-S35V1-S-SMS  S purpurová 1 souprava

BT-017-S35V2-M-SMS  M purpurová 1 souprava

BT-017-S35V3-L-SMS  L purpurová 1 souprava

BT-017-S35V4-XL-SMS  XL purpurová 1 souprava

BT-017-S35V5-XXL-SMS  XXL purpurová 1 souprava

BT-018-S35B1-S-SMS  S modrá 1 ks 

BT-018-S35B2-M-SMS  M modrá 1 ks

BT-018-S35B3-L-SMS  L modrá 1 ks

BT-018-S35B4-XL-SMS  XL modrá 1 ks

BT-018-S35B5-XXL-SMS  XXL modrá 1 ks

BT-018-T35B1-S-SMS  S modrá 1 ks

BT-018-T35B2-M-SMS  M modrá 1 ks

BT-018-T35B3-L-SMS  L modrá 1 ks

BT-018-T35B4-XL-SMS  XL modrá 1 ks

BT-018-T35B5-XXL-SMS  XXL modrá 1 ks

OPERAČNÍ ODĚV
košile s krátkým rukávem + kalhoty, netkané, nesterilní

SOUPRAVA (KOŠILE + KALHOTY)

KOŠILE

KALHOTY

REF velikost barva balení  
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 souprava

REF velikost barva balení  
jednotka

REF velikost barva balení  
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
50 x 1 ks
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ČEPICE A OCHRANNÉ ROUŠKY
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DONA
zdravotnická volná čepice

vlastnosti
• čepice s elastickým gumovým páskem 
• průměr: přibl. 47 cm 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

zdravotnická volná čepice, netkaná

vlastnosti:
• čepice s elastickým gumovým páskem 
• průměr: přibl. 53 cm 
• vyrobeno ze vzdušného netkaného polypropylenu
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

BT-008-18G zelená 100 ks

BT-008-18B modrá 100 ks

REF barva balení
jednotka

LILI 
zdravotnická čepice s gumičkou 

vlastnosti:
• čepice s elastickým gumovým páskem v zadní části 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

BT-001-25G-R1-V zelená 100 ks

BT-001-25B-R1-V modrá 100 ks

BT-001-25P-R1-V růžová 100 ks

BT-001-25Y-R1-V žlutá 100 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 100 ks

BT-008-25G-B1-V zelená 100 ks

BT-008-25B-B1-V modrá 100 ks

BT-008-25G-B1-V-XL zelená 100 ks

REF barva balení
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
4 x 100 ks

REF barva balení
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
6 x 100 ks

nové

velikosti



114

SOL
zdravotnická čepice se šňůrkami

vlastnosti:
• čepice se šňůrkami v zadní části 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

ABI
zdravotnická čepice se šňůrkami

vlastnosti:
• hluboká čepice se šňůrkami v zadní části 
• po složení vzniká v přední části další vrstva chránící proti potu 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

POLA
zdravotnická čepice s gumičkou

vlastnosti:
• čepice s elastickým gumovým páskem v zadní části 
• vyrobeno z odolného materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu 
•  použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností 

a také je příjemný na dotek, co zvyšuje pohodlí při použití 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

BT-001-45B-SPN 100 ks

REF balení
jednotka

BT-007-25G-T1-V zelená 100 ks

BT-007-25B-T1-V modrá 100 ks

REF barva balení
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
6 x 100 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
6 x 100 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
6 x 100 ks

BT-007-25G-T2-V zelená 100 ks

BT-007-25B-T2-V modrá 100 ks

BT-007-25P-T2-V růžová 100 ks

BT-007-25Y-T2-V žlutá 100 ks

REF barva balení
jednotka
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vlastnosti:
• čepice bez gumičky či šňůrek, určena pro osoby s krátkými vlasy 
• dvě vrstvy netkané textilie na boční straně 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

KOKO long
zdravotnická čepice se síťkou

vlastnosti:
• čepice se síťkou a elastickým gumovým páskem v zadní části 
• optimální ochrana pro osoby s dlouhými vlasy 
• vyrobeno z perforované netkané viskózy 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

NINO
zdravotnická čepice

DORA long 
zdravotnická čepice se síťkou

vlastnosti:

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

REF balení
jednotka

• čepice s vložkou proti pocení v oblasti čela 
• speciální design umožňuje upravit tvar čepice dle čela a perfektně udržet vlasy
• optimální ochrana pro osoby s dlouhými vlasy 
• vyrobeno z materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu 
• excelentní prodyšnost a pohodlí při nošení 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

vložka proti 
pocení

pro dlouhé 
vlasy 

BT-001-25G-D-V zelená 100 ks

BT-001-25B-D-V modrá 100 ks

REF barva balení
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
6 x 100 ks

hromadné balení: 
6 x 100 ks

dostupné barvy:

pro dlouhé 
vlasy 

hromadné balení: 
6 x 50 ks

dostupné barvy:

BT-001-25G-S1-V zelená 100 ks

BT-001-25B-S1-V modrá 100 ks

REF barva balení
jednotka
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vlastnosti:
• čepice se šňůrkami v zadní části 
• vložka proti pocení po celém obvodu
• vyrobeno z netkaného polypropylenu 20 g/m2

• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová, nesterilní

BT-007-P20G 100 ks

REF balení
jednotka

TOM
zdravotnická čepice se šňůrkami

vlastnosti:
• čepice se šňůrkami v zadní části 
• vložka proti pocení v oblasti čela
• vyrobeno z materiálu Spunlace a netkaného polypropylenu
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• bez latexu
• jednorázová, nesterilní

ROS
zdravotnická čepice se šňůrkami

vložka proti 
pocení

hromadné balení: 
10 x 100 ks

dostupné barvy:

vložka proti 
pocení

hromadné balení: 
6 x 50 ks

dostupné barvy:

BT-007-P45B 50 ks

REF balení
jednotka

nové
nové

vlastnosti:
• lodičková čepice se šňůrkami v zadní části
• vyrobena z perforovaného netkaného materiálu Spunlace Mesh
• excelentní prodyšnost a pohodlné použití
• jednorázová, nesterilní

BT-007-35B-SPNM 100 ks

REF balení
jednotka

BEN
zdravotnická čepice se šňůrkami

hromadné balení: 
10 x 100 ks

dostupné barvy:
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ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA
se šňůrkami, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobena ze tří vrstev bezprašného a hypoalergenního netkaného materiálu 
• tvarovatelná nosní výztuž 
• se smyčkami na uši
• chrání operační pole proti exfoliované epidermis, vlasům a kapénkové infekci
• zajišťuje efektivní ochranu u pacientů proti infekcím přenášeným z úst a nosu personálu 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová

vlastnosti:
• vyrobena ze tří vrstev bezprašného a hypoalergenního netkaného materiálu 
• tvarovatelná nosní výztuž 
• chrání operační pole proti exfoliované epidermis, vlasům a kapénkové infekci
• zajišťuje efektivní ochranu u pacientů proti infekcím přenášeným z úst a nosu personálu 
• balení: ergonomická kartonová krabice umožňující vytáhnout jednotlivé kusy 
• jednorázová

ZDRAVOTNICKÁ ROUŠKA
se smyčkami na uši, nesterilní

typ II
dle EN 14683 

tři vrstvy dostupné barvy:hromadné balení: 
20 x 50 ks

BT-046-31G zelená 50 ks

BT-046-31B modrá 50 ks

BT-046-31P růžová 50 ks

BT-046-31W bílá 50 ks

REF barva balení
jednotka

typ II
dle EN 14683 

tři vrstvy dostupné barvy:hromadné balení: 
20 x 50 ks

BT-046-32G zelená 50 ks

BT-046-32B modrá 50 ks

BT-046-32P růžová 50 ks

BT-046-32W bílá 50 ks

REF barva balení
jednotka

nové

barvy
nové

barvy

BESTSELLER
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ODĚVY PRO PACIENTY
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PLÁŠŤ PRO PACIENTA
zavazovací, netkaný, nesterilní

vlastnosti:

REF materiál gramáž             balení  
            jednotka

• vyrobeno z netkaného materiálu SMS 
• krátké rukávy 
• bílé šňůrky u pasu a krku 
• jednoduché nasazení a snímání u pacientů upoutaných na lůžku 
• univerzální velikost 
• jednorázový

BT-0022-33B-SMS SMS netkaný 33 g/m²             10 ks

PLÁŠŤ PRO PACIENTA
výstřih ve tvaru Y, netkaný, nesterilní

vlastnosti:

REF                  materiál               velikost                 gramáž        barva               balení 
              jednotka

• vyrobeno z polypropylenu nebo netkaného materiálu SMS 
• krátké rukávy a výstřih ve tvaru Y 
• nasazovaný přes hlavu 
• jednorázový

BT-0022-40DB-PP                  PP netkaný                univerzální         40 g/m²        tmavě modrá     10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-S                  SMS netkaný                 S 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-M                  SMS netkaný                 M 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-L                  SMS netkaný                 L 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-XL                SMS netkaný                 XL 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-XXL              SMS netkaný                 XXL 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-XXXL            SMS netkaný                XXXL 35 g/m2        modrá               10 ks

BT-0022-35B-SMS-002-XXXXL         SMS netkaný                XXXXL 35 g/m2        modrá               10 ks

PLÁŠŤ PRO PACIENTA
výstřih ve tvaru V, netkaný, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného materiálu Spunlace nebo SMS 
•  použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností 

a také je příjemný na dotek, což zvyšuje pohodlí při nošení 
• krátké rukávy a výstřih ve tvaru V 
• nasazovaný přes hlavu 
• jednorázový

REF                  materiál               velikost               gramáž        barva               balení 
              jednotka

BT-0022-45W-SPN                  Spunlace netkaný          univerzální          45 g/m²        bílá              10 ks

BT-0022-45B-SPN                  Spunlace netkaný         univerzální           45 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-S                  SMS netkaný  S 35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-M                  SMS netkaný  M 35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-L                  SMS netkaný  L 35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-XL                 SMS netkaný  XL 35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-XXL              SMS netkaný  XXL                 35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-XXXL            SMS netkaný  XXXL              35 g/m²        modrá              10 ks

BT-0022-35B-SMS-001-XXXXL         SMS netkaný  XXXXL           35 g/m²        modrá              10 ks

příjemný 
na kůži

dostupné barvy:

dostupné barvy:

dostupné barvy:
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KOLONOSKOPICKÉ TRENÝRKY
netkaný PP, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m2 

• trenýrky s otvorem v zadní části 
• univerzální velikost 
• jednorázové 

BT-0023-40DB PP netkaný 40 g/m²             10 ks

PLÁŠŤ PRO PACIENTKU
pro porod, netkaný, nesterilní

vlastnosti:

REF         velikost   balení
jednotka

• vyrobeno z netkaného materiálu SMS 
• krátké rukávy, šňůrky u pasu a krku (na požádání dostupné jiné modely) 
• dostupné v 5 velikostech: S, M, L, XL, XXL 
• jednorázový

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

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

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

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

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

KOLONOSKOPICKÉ TRENÝRKY
netkaný SMS, nesterilní

vlastnosti:

REF materiál gramáž balení 
jednotka

• vyrobeno z netkaného SMS 35 g/m2 

• trenýrky s otvorem v zadní části 
• zcela neprůhledné 
• jednorázové

BT-0023-35B-SMS SMS netkaný 35 g/m² 10 ks

BT-0023-35B-SMS-XL SMS netkaný 35 g/m2 10 ks

dostupné barvy:

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks

REF materiál gramáž             balení  
            jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks
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REF materiál gramáž             balení  
            jednotka

vlastnosti:

REF gramáž             balení  
            jednotka

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m²
• univerzální velikost 
• rozměry: 160 cm (v pase po natažení)
• jednorázová

BT-0025-40DB 40 g/m²             10 ks

vlastnosti:

REF materiál gramáž              balení 
            jednotka

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 40 g/m2 
• chrání soukromí pacienta při zdravotnických výkonech 
• univerzální velikost 
• jednorázové 

BT-0024-40DB PP netkaný 40 g/m²              10 ks

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného materiálu Spunlace 45 g/m2 

•  použitý netkaný materiál se vyznačuje dobrými absorpčními vlastnostmi a odolností 
a také je příjemný na dotek, což zvyšuje pohodlí při nošení

• chrání soukromí pacienta při zdravotnických výkonech 
• univerzální velikost 
• jednorázové

BT-0026-45W-SPN  Spunlace netkaný 45 g/m²              25 ks

GYNEKOLOGICKÁ SUKNĚ
netkaná, nesterilní

VYŠETŘOVACÍ KALHOTKY
jednorázové, nesterilní

VYŠETŘOVACÍ KALHOTKY
jednorázové, nesterilní

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
20 x 10 ks

dostupné barvy:hromadné balení: 
20 x 25 ks
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NÁVLEKY NA OBUV A TREPKY
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NÁVLEKY NA OBUV
nesterilní

vlastnosti:

NÁVLEKY NA OBUV
do výšky lýtka, nesterilní

vlastnosti:
• vyrobeno z netkaného polypropylenu 30 g/m2 
• elastická gumička kolem otvoru 
• ochrana proti kontaminaci místností, kde jsou požadovány vyšší standardy čistoty 
• zvýšená odolnost 
• jednorázové

BT-013-B netkaný PP 30 g/m²         47 cm × 38,5 cm 100 ks

REF materiál gramáž         velikost barva balení 
jednotka

BT-010-G netkané 30 g/m²         38 cm × 17 cm zelená 100 ks

BT-010-B netkané 30 g/m²         38 cm × 17 cm modrá 100 ks

BT-011-B netkané  40 g/m²         38 cm × 17 cm modrá 100 ks

s protiskluznou vrstvou

BT-002-PEB polyetylen         41 cm × 15 cm modrá 100 ks

JEDNORÁZOVÉ TREPKY
nesterilní

vlastnosti:

REF balení 
jednotka

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 90 + 30 g/m2 

• rozměry: přibl. 28 cm × 12 cm 
• jednorázové 

BT-003-W 50 párů

• vyrobeno z netkaného polyetylenu nebo polypropylenu 
30 g/m2 nebo 40 g/m2 (pro návleky na obuv s protiskluznou vrstvou) 

• elastická gumička kolem otvoru 
•  ochrana proti kontaminaci místností, kde jsou požadovány vyšší 

standardy čistoty 
• zvýšená odolnost 
• jednorázové 

dostupné barvy:

dostupné barvy:

REF materiál gramáž         velikost balení 
jednotka

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 50 párů

BESTSELLER
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LŮŽKOVINY A ABSORPČNÍ PODLOŽKY
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JEDNORÁZOVÁ ZDRAVOTNICKÁ 
LOŽNÍ PLACHTA
nesterilní

vlastnosti:

REF materiál gramáž rozměry* barva

• vyrobeno z netkaného polypropylenu, laminovaného 
netkaného polypropylenu nebo netkaného SMS 
• rozměry: dle specifikací zákazníka 
• jednotlivé balení: fólie, hromadné balení: kartonová krabice 

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

( X - šířka , Y - délka)

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

( X - šířka , Y - délka)

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

( X - šířka , Y - délka)

BT-030-PF-25-„X” x „Y” - G laminovaný netkaný PP 25 g/m² 

( X - šířka , Y - délka)

BT-030- PF-45-„X” x „Y” - G laminovaný netkaný PP 45 g/m² 

( X - šířka , Y - délka)

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

( X - šířka , Y - délka)

zelená

zelená

zelená

zelená

modrá

X cm × Y cm
X - šířka (cm)
Y - délka (cm)

• dle specifikací zákazníka

zelená

JEDNORÁZOVÝ ZDRAVOTNICKÝ 
POVLAK NA POLŠTÁŘ
nesterilní

vlastnosti:

REF gramáž             balení
            jednotka

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 25 g/m² 
• rozměry: 60 cm × 80 cm

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

JEDNORÁZOVÝ ZDRAVOTNICKÝ 
POVLAK NA PŘIKRÝVKU
nesterilní

vlastnosti:

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 25 g/m² 
• rozměry: 160 cm × 210 cm 

dostupné barvy:

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 50 ks

REF gramáž             balení
            jednotka

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

dostupné barvy:hromadné balení: 
10 x 10 ks
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vlastnosti:

REF gramáž barva balení  
jednotka

• vyrobeno z netkaného polypropylenu 
• komponenty:

- ložní plachta: 150 cm ×210 cm
- povlak na přikrývku: 160 cm × 210 cm
- povlak na polštář: 70 cm × 80 cm

BT-ZES-25G3 25 g/m² zelená 1 souprava

BT-ZES-40G3 40 g/m² zelená 1 souprava

BT-ZES-40W3 40 g/m² bílá 1 souprava

JEDNORÁZOVÁ SOUPRAVA 
ZDRAVOTNICKÝCH LŮŽKOVIN
nesterilní

dostupné barvy:hromadné balení: 
25 x 1 souprava

JEDNORÁZOVÁ ABSORPČNÍ PODLOŽKA
pro operační stůl, nesterilní

vlastnosti:
• prošívaná absorpční vrstva doplněná o SAP (superabsorbent) 
•  vyrobena z vrstev: netkaný polypropylen, buničinová výplň, celulózová 

buničina se superabsorbentem SAP, buničinová výplň, PE fólie 
• barva: absorpční vrstva – bílá, laminát – modrá 
• rozměry: 100 cm × 225 cm (absorpční vrstva 50 cm × 208 cm)

JEDNORÁZOVÁ ABSORPČNÍ PODLOŽKA
nesterilní

vlastnosti:

REF rozměry balení
jednotka

• sestává z pěti vrstev: 
laminát + buničinová výplň + celulózová buničina + buničinová výplň + netkaný PP

• absorpční vložka vyrobená z celulózové buničiny 
• nepropustná fóliová spodní vrstva 

BT-PC4060 40 cm × 60 cm 25 ks

BT-PC6060 60 cm × 60 cm 25 ks

BT-PC6090 60 cm × 90 cm 25 ks

hromadné balení: 
4 x 25 ks

REF rozměry balení
jednotka

BT-PC100225 100 cm × 225 cm 10 ks 

hromadné balení: 
2 x 10 ks
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TYPY MATERIÁLŮ

Netkaný polypropylen  

vyznačuje se nízkou hmotností, měkkostí, 
prodyšností a vysokou pevností v tahu

Perforovaná netkaná viskóza 

charakterizovaná excelentní prodyšností 
a komfortem při používání

Kombinace materiálu Spunlace 
a netkaného polypropylenu

díky této kombinaci je produkt současně odolný a příjemný 
na dotek, což zvyšuje pohodlí uživatele

SMS 

je měkký a elastický vícevrstvý typ materiálu, který zajišťuje 
vysokou úroveň ochrany i volnost pohybu a pohodlí

Netkaný materiál podobný bavlně 

měkký a příjemný na dotek, významně zvyšuje pohodlí při používání 

www.europemedical.cz
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