
Operační plášť BARRIER® CLASSIC

BARRIER® Vám pomůže zajistit lepší péči pro více pacientů
Všechny výrobky BARRIER společnosti Mölnlycke Health Care jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly 
optimální kombinaci ochrany, funkčnosti a pohodlí. Součástí našich inovačních řešení zaměřených 
na konkrétní výkony jsou logistické výhody, odborná školení a podpora. Tyto prvky společně vedou k 
řadě výhod - k úspoře času, práce a nákladů a díky tomu můžete zajistit lepší péči pro více pacientů.

Materiál spunlace odpuzující tekutiny poskytuje standardní ochranu•	

Měkký na dotek a prodyšný pro vysoké pohodlí•	

Ergonomické provedení zajišťuje pohodlí a volnost pohybu•	

Vhodný pro všechny zákroky•	

Úprava zvyšující schopnost odpuzovat tekutiny s nízkým povrchovým napětím•	

Rukávy směřující •	
dopředu odpovídají 
přirozené pracovní pozici 
a umožňují tak pohodlí a 
volnost pohybu

Sklady na ramenou •	
umožňují volnost pohybu 
horní části těla•	

Dlouhý rukáv zvyšuje •	
volnost pohybu a snižuje 
riziko sklouznutí rukavice
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Operační plášť BARRIER CLASSIC

Č. výr. Popis Velikost Bal/Kar.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ SE ZAPÍNÁNÍM VZADU

640102 OP SP, jeden ručník L                 120 cm 22/44

640103 OP SP, jeden ručník XL-L           145 cm 20/40

Č. výr. Popis Velikost Bal/Kar.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

650102 OP SP, dva ručníky, krepový papír L                 121 cm 20/40

650104 OP SP, dva ručníky, krepový papír L-L              131 cm 20/40

650105 OP SP L-L              131 cm 22/44

650108 OP SP, dva ručníky, krepový papír XL               132 cm 18/36

650110 OP SP, dva ručníky, krepový papír XL-L           145 cm 18/36

650111 OP SP XL-L           145 cm 18/36

650114 OP SP, dva ručníky, krepový papír XXL-L         148 cm 18/36

650113 OP SP, dva ručníky, krepový papír XXL-XL        161 cm 16/32

NADSTANDARDNÍ PROVEDENÍ 

660101 OP HP, dva ručníky, krepový papír L                 121 cm 18/36

660102 OP HP, dva ručníky, krepový papír L-L              131 cm 18/36

660103 OP HP L-L              131 cm 18/36

660105 OP HP, dva ručníky, krepový papír XL               132 cm 16/32

660106 OP HP, dva ručníky, krepový papír XL-L           145 cm 16/32

660107 OP HP XL-L           145 cm 18/36

660111 OP HP, dva ručníky, krepový papír XXL-L          148 cm 16/32

660110 OP HP, dva ručníky, krepový papír XXL-XL       161 cm 16/32

OP = Operační plášť  
SP = Standardní provedení (Standard performance)
HP = Nadstandardní provedení (High Performance)
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Nadstandardní provedení

Standardní provedení 

Standardní provedení se zapínáním 
vzadu

Nepřekrývající se zadní •	
část zvyšující tepelné 
pohodlí

Nepropustné zesílení •	
rukávu sahající vysoko 
nad loket, aby se 
minimalizovalo riziko 
průniku tekutin

Absorbující a měkký •	
pro pocit pohodlí 

Nepropustné zesílení předního dílu, •	
které minimalizuje riziko průniku 
tekutin

Prodyšný pro větší pohodlí•	

Materiál plášťů Tělo a rukávy pláště
Zesílený přední díl
Zesílený rukáv

Netkaná vlákna směs celulóza/polyester
Polyetylénová vrstva (prodyšná)
Polyetylénová vrstva, netkaná směs viskóza/polyester

Klasifikace výrobku Splňuje požadavky normy EN 13795 na standardní provedení, AAMI úrovně 2 a AAMI úrovně 3

Obal Jednotlivě vakuově balené pláště dodávané v systému dvou krabic, jenž zajišťuje dokonalý stav výrobku a 
optimalizuje využití skladovacích prostor. 

Prostředí V Mölnlycke Health Care se dlouhodobě snažíme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní 
prostředí, aniž by se to negativně odrazilo na efektivitě a spolehlivosti našich výrobků a služeb. Počínání ohleduplné 
k životnímu prostředí je prioritou pro výrobu a všechny naše provozy na světě.


