
PRAKTYCZNE POMYSŁY
NA OCHRONĘ I KOMFORT

P R O D U C T S





Facedrape – genialna osłona twarzy pacjenta

Facedrape chroni Twoich pacjentów podczas profesjonalnych zabie-
gów higienizacyjnych. Skutecznie osłania obszar twarzy i szyi przed 
sprayem i piaskiem, zaś szczelna siatka zabezpiecza, nie ograniczając 
widoczności pacjenta. Facedrape to prosta i skuteczna osłona twarzy 
pacjenta, szczególnie doceniana przez pacjentki z makijażem.

Pozostałe artykuły ochronne ProSafe:

  Fartuch zabiegowy
• barierowość 99,998%
• do prania i sterylizacji

  Peleryna ochronna dla pacjentów
• barierowość 99,998%
• odporna na agresywne płyny
• do prania i sterylizacji

  Osłona zabezpieczająca uchwyty lamp
• z zapięciami na rzep
• do prania i sterylizacji



Chronią twarz i szyję pacjentów podczas higienizacji i umożliwiają
nieskrępowany widok przez szczelną siateczkę w górnej części osłon.

Opakowanie: 50 szt.
Nr art.: 8-1110 (B / W)
Kolor: B = niebieski / W = biały
Cena: 346 PLN

Jednorazowe osłony na twarz

Wielorazowe osłony na twarz

Opakowanie: 12 szt.
Nr art.: 8-4020(W / G / M /B / S)
Kolor:   W = biały / G = żółty / 
  M = miętowy / B = niebieski / 
  S = asortyment ( 4 x G, M, B)
Cena:        418 PLN

Osłony z miękkiego, chłonnego materiału dają pacjentom 
wyjątkowe poczucie komfortu oraz  bezpieczeństwa 
dzięki możliwości patrzenia przez szczelną siateczkę 
w górnej części osłon. Do prania i sterylizacji.



Jednorazowe osłony na twarz

Wielorazowe osłony na twarz

Chusty do ochrony twarzy, szyi i tułowia. 
Odporne na płyny, szczególnie przydatne w 
implantologii. Można je prać i sterylizować.

Chusty chirurgiczne

Peleryna ochronna dla pacjentów

Peleryny (4 szt.)
Nr art.:  8-3105 (B / W)
Kolor:  B = niebieski /
 W = biały
Cena:  432 PLN

To profesjonalna osłona Twoich pacjentów podczas 
zabiegów endo, higienizacji, chirurgii i protetyki. 
Posiada 2 klipsy umożliwiające zamocowanie ser-
wety oraz wygodne zapięcie na rzep. 
Dostępna w wersji cienkiej oraz z ocieplającym 
podszyciem (np. jako koc termiczny podczas 
narkozy). Materiał posiada właściwości an-
tymikrobiologiczne i jest odporny na płyny 
(również agresywne). Barierowość (99,998 %). 
Do prania, dezynfekcji i sterylizacji.

Opakowanie: 4 szt
Nr art.: 8-3200G
Kolor: G = zielony
Cena: 755 PLN

Peleryny ocieplane
(2 szt.) 
Nr art.: 8-3150 (W/B)
Kolor:  B = niebieski, W= biały
Cena:  378 PLN



Fartuch zabiegowy

Fartuch wykonany z tkaniny zawierającej  włókna 
węglowe, które zapobiegają powstawaniu ładun-
ków elektrostatycznych i posiadają właściwości 
antymikrobiologiczne. Zatrzaski umożliwiają 
szybkie założenie i zdjęcie. Nadaje się do prania, 
dezynfekcji i sterylizacji.

Barierowość (99,998 %). 

Fartuch zabiegowy (1 sztuka)
Nr art.: 8-2002 (B = niebieski / W = biały)
Rozmiary: XS, S, M, L, XL & XXL
Ceny:  XS – L: 222 PLN / XL+: 250 PLN

Wykonane z solidnej tkaniny wzmacnianej teflonem. Łatwe do 
przymocowania dzięki zamknięciom zatrzaskowym. Zapobiegają
zanieczyszczeniom krzyżowym na uchwycie lampy. 
Do prania i sterylizacji.

Osłony na uchwyty lamp

Osłony na uchwyty (12 szt.)
Nr art.:  8-3003G
Kolor:  G = zielony
Cena:  216 PLN



Osłony na uchwyty lamp
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Pieczątka / dane kontaktowe: Dystrybutor:

Nr. art. Opis Ilość (proszę wpisać) Cena

8-1110__ Jednorazowe osłony twarzy (50 szt.) 
Kolor: niebieski / biały

346 PLN

8-4020__ Wielorazowe osłony twarzy frotte (12 szt.)
Jednokolorowe : niebieski / biały / miętowy / żółty lub 
asortyment kolorów 4 szt. x 3 (bez białego)

418 PLN

8-3200G Chirurgiczne osłony twarzy (4 szt.)
Kolor: zielony

755 PLN

8-3105__ Peleryny ochronne dla pacjentów (4 szt.)
Kolor: biały / niebieski

432 PLN

8-3150__ Peleryny ochronne dla pacjentów ocieplana - 
narkoza (2 szt.) Kolor: biały / niebieski 

378 PLN

8-2002__ Fartuch zabiegowy, Kolor: biały / niebieski
Rozmiar:  XS, S, M, L  (Proszę zakreślić)

222 PLN

8-2002__ Fartuch zabiegowy, Kolor: biały / niebieski
Rozmiar:  XL, XXL  (Proszę zakreślić)

250 PLN

8-3003G Osłony zabezpieczające uchwyty lamp (12 szt.)
Kolor: zielony

216 PLN
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