ZAŁĄCZNIK Nr 4
Zabezpieczenie personelu medycznego w środki ochrony osobistej - dotyczy Zespołów Ratownictwa Medycznego w Województwie Lubuskim.
Nazwa dysponenta
SP ZOZ w Sulęcinie

Liczba środków ochrony osobistej PRM
16 szt. Indywidualny Pakiet Ochrony
Biologicznej – model IPOB

SP ZOZ
w Sulechowie

- 10 indywidualnych pakietów ochrony
biologicznej
- Środki do dezynfekcji skóry
- Środki do dezynfekcji powierzchni i
narzędzi.
- Fartuchy jednorazowego użytku
- Maski biobójcze
- Rękawiczki jednorazowego użytku.
29 sztuk ochrony biologicznej na
stanowiskach pracy.
40 sztuk ochrony biologicznej - zapas na
zdarzenie kryzysowe.

Pogotowie Żarskie
w Żarach

Minimum 45 sztuk na stanowiskach
pracy.




900 sztuk z każdego rozmiaru na
stanowiskach pracy.
2. 450 sztuk na stanowiskach pracy.

Opis środków ochrony osobistej PRM
Wyposażenie pakietu:
- Kombinezon - 1 szt.
- Buty ochronne – 2 szt.
- rękawiczki – 4 szt.
- okulary - 1 szt.
- półmaska twarzowa P3 – 1 szt.
- worek na odpady medyczne - 1 szt.
Wyposażenie pakietu:
1. Maska biobójcza – Triosyn
2. Kombinezon
3. Buty ochronne
4. Rękawiczki
5. Okulary
Worek na odpady medyczne
Indywidualne pakiety ochrony biologicznej stosowane do procedur wysokiego ryzyka, w
skład których wchodzą:
1. nienasiąkliwy kombinezon ochrony biologicznej jednorazowego użytku z długimi rękawami,
mankietami i kapturem osłaniającym włosy (Tywek Classic Plus)
2. wysokie ochraniacze jednorazowego użytku na buty
3. gogle ochronne chroniące spojówkę oka przed skażeniem EN 166
4. maska ochronna z filtrem klasy FFP3
5. rękawice do procedur wysokiego ryzyka
6. rękawice do szczątków PN- EN 420
Zestaw środków ochrony osobistej, w skład którego wchodzi:
1. fartuch ochronny z włókniny wiązany na troki ze ściągaczami przy rękawach
2. panoramiczne okulary ochronne EN 166:1995
3. maska ochronna z filtrem FFP2, EN 149:2001, CE 0121, CE 1437
4. ochraniacze jednorazowe z gumką przy kostkach na obuwie
5. czepek na głowę jednorazowy z gumką
6. rękawice jednorazowego użytku nitrylowe
1. rękawice jednorazowego użytku nitrylowe
2. maski ochronne z filtrem klasy FFP2

Nowy Szpital Sp.
z o.o.
w Świebodzinie



4 op. każdego rozmiaru (po 200 szt.)

1. Rękawiczki diagnostyczne niesterylne – nitrylowe



4 op. (po 50 szt.)

2. Maski chirurgiczne



1 szt.

3. Przyłbice



20 szt.

4. Fartuchy jednorazowe , nieprzemakalne, z długim rękawem osłaniające ubrania i skórę



15 szt.

5. Kombinezon z kapturem TYCHEM C ( DUPONT) jednorazowy



1 op. (100 szt.)

6. Czepki chirurgiczne flizelinowe



15 szt.



5 par



10 szt.

7. Osłona na obuwie TYVEK z podeszwą antypoślizgową
8. Kalosze gumowe wielorazowe
9. Okulary ochronne

Nowy Szpital
we Wschowie
Sp. z o.o.

5

Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej ParaMedicca
- półmaska twarzowa P3-CE, FFP3,93/42/EEC/CE I49:2001+AI:2009,EN 14683:2005
- kombinezon i buty CE
- rękawiczki – CE
- okulary - CE

Nowy Szpital w Kostrzynie nad
Odrą Sp. z o.o.

6

NZOZ „Szpital Powiatowy” Sp.
z o.o. w Słubicach

10

Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej – producent ParaMedica
W skład zestawu wchodzi:
- półmaska twarzowa FFP3,
- kombinezon ochronny Tyvec Classic Plus
- buty ochronne
- rękawiczki nitrylowe Supreno – 4 szt.
- okulary
- worek na odpady
Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej:
-kombinezon ochrony biologicznej
-maska biobójcza FFP3
-okulary ochronne
-rękawiczki nitrylowe

-buty ochronne
-worek na odpady

105 Szpital Wojskowy
z Przychodnią
w Żarach, Filia Żagań

17

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w
Międzyrzeczu

- 8 kompletów kombinezonów + 3
zamówione
- Maski medyczne (20szt.)
- Maski medyczne (20szt.)
- Okulary ochronne Gogle ok. 30 szt.
- Fartuchy jednorazowe ok. 50 szt.
- Kompletna odzież jednorazowa ok. 100
szt.
- Komplety pościeli z włókniny
jednorazowej ok. 100 szt.
- Rękawiczki jednorazowe (różne
rozmiary oraz gatunki)
- W trakcie oczekiwania na komorę do
transportu
pacjentów
zakaźnych
(zamówiono)
- Maski z filtrem Hepa (6 szt.)
13

Wielospecjalistyczny Szpital SP
ZOZ w Nowej Soli

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej
Skład zestawu:
- kombinezon ochrony biologicznej
- maska biobójcza
- okulary ochronne
- rękawicy nitrylowe
- buty ochronne
- worek na odpady
- fartuch foliowy ochronny – sprzęt jednorazowy
- Indywidualny pakiet ochrony biologicznej – Paramedica
- Biomask FFP2
- Biuomaski Skamex

Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej

„Powiatowe Centrum Zdrowia”
Sp. z o.o. w Drezdenku

11

SP Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wlkp.

20

Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego SPZOZ w Zielonej
Górze

25

Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Sp. z o.o.
Szpital Wojewódzki SPZOZ w
Zielonej Górze

1. 10 szt.
2. 10 szt.
3. 15 szt.
4. 1 szt.
17 szt. oraz (oczekujemy na 3 szt. w rozmiarze
XXL)

Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej
W skład pakietu wchodzi:
- kompletny kombinezon ochrony Tyvek Classic z dodatkowymi butami,
- panoramiczne gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych
- 2 pary rękawiczek nitrylowych Supreno
- maska ochronna o właściwościach biobójczych
- worek na odpady medyczne
- półmaska ochronna 3P
Rękawice ochronne – nitrylex chemo – około 1200 szt.
Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej
W skład pakietu wchodzi:
- kombinezon i buty – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 89/686/EEC), ENI149-1
- maska wirusobójcza klasy FFP2
- rękawice nitrylowe
- okulary ochronne – 1 szt.
- buty ochronne – 2szt.
- worek na odpady – 1 szt.
Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej. W skład pakietu wchodzi kompletny kombinezon
ochronny Tyvek Classic z dodatkowymi butlami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające
jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, 2 pary rękawiczek nitrylowych Supreno, maska
ochronna o właściwościach biobójczych, oraz worek na odpady medyczne. Konfiguracja zestawu
pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków w
kontakcie z potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami. Najważniejszym elementem
całego zestawu jest unikalna półmaska ochronna 3P.
Normy i certyfikaty:
Kombinezon i buty – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 89/688/EEC), EN 1149-1
Rękawiczki – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 93/42/EEC)
Okulary – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 89/686/EEC)
Półmaska twarzowa P3-CE, FFP3, 93/42/EEC/EN 149:2001+A1.2009. EN 14683:2005
1.
2.
3.
4.

Maseczki typu FFP3
Okulary ochronne
Indywidualne Zestawy Ochrony Biologicznej
Zestawy ochronne z filtrem HEPA – ochrona III stopnia – typ GPGOZCOVIRSKPL

Indywidualny pakiet ochrony biologicznej w skład którego wchodzi (kombinezon jednorazowy z kapturem
- 1 szt., panoramiczne gogle ochronne dla oczu 1 szt., półmaska twarzowa jednorazowa FFP3 - 1 szt., buty
ochronne – 1 para, rękawice jednorazowe nitrylowe Supreno – 2 pary, worek na odpady – 1 szt.) – w ilości
17 szt. w różnych rozmiarach M, L, XL.

