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The original!
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Od ponad 40 lat Euronda jest synonimem doskonałej ochrony w 
branży medycznej. Wywodząca się z Włoch firma obecnie szczyci 
się dobrze ugruntowaną, międzynarodową pozycją. Prowadzi cztery 
oddziały operacyjne a jej produkty są oferowane w ponad 100 krajach 
na całym świecie. Euronda jest jedną z wiodących firm zajmujących 
się kontrolą zakażeń w środowisku medycznym.

Działalność produkcyjna Euronda obejmuje cztery linie wyrobów. 
Monoart® w których zakresie znajduje się szeroka gama materiałów 
jednorazowego użytku, akcesoriów oraz środków ochrony 
indywidualnej, łączących najwyższą jakość wykonania z szerokim 
spektrum kolorystycznym. Pro System zapewnia całkowitą ochronę 
praktyk stomatologicznych (TPS Total Protection System): kompletna 
linia produktów, które optymalizują procesy dekontaminacji i 
sterylizacji oraz czynią je wyjątkowo sprawnymi i bezpiecznymi. 
Alle® jest linią produktów jednorazowego użytku zaprojektowanych 
specjalnie na potrzeby sterylnego oraz nieskażonego środowiska 
chirurgii ogólnej i stomatologicznej. Są one niezbędne do 
zagwarantowania pełnej ochrony przed ryzykiem infekcji. 
Eurosteril® stworzona przez Euronda profesjonalna linia torebek i 
rękawów do sterylizacji. Wszystkie produkty Euronda są gwarancją 
zachowania najwyższych standardów jakości i ochrony dla personelu 
medycznego oraz pacjentów.

Euronda® 
It’s all about
protection
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Kompaktowość
Euronda zapewnia 
duży wybór produktów 
pomagających oszczędzać 
niezbędne miejsce w 
gabinecie dzięki ich 
kompaktowym rozmiarom.

Praktyczność
Wysoka jakość i pełne 
spektrum produktów w 
bogatej kolorystyce oraz 
optymalnej cenie.

Różnorodność
Wiele kolorów i odcieni, 
100 produktów w 100% 
oryginalnych barwach. 
Wybór z olbrzymiej palety 
kolorów. Możliwość 
mieszania różnych kolorów 
ze sobą w zależności od 
preferencji użytkownika.
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Kit Monoart®  
100%

Wiele kolorów, 100 produktów, 100% oryginalnych 
barw. 100% esencji włoskich produktów o wysokiej 
jakości z serii Monoart®. Wszystko czego potrzebują 
profesjonaliści dla zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz ochrony sobie i swoim pacjentom. Dodatkowo 
dbałość o detale typowa dla marki Euronda.

1 Zestaw zawiera:

• 100 Monoart® Towel Up!
• 100 Monoart® Ślinociągi EM15
• 100 Monoart® Kubki plastikowe
• 100 Monoart® Maski Protection 3
• 80 Monoart® Serwety w rolce PG30 (rolka 80 szt.)

Dostępne kolory:
Niebieski, błękitna laguna, 
zielony, jasny niebieski, liliowy, 
limonkowy, pomarańczowy

Opakowanie:
1 karton zawiera 1 kompletny 
zestaw 

Wymiary:
Karton 31 x 31 x 24cm
Paleta 120 x 80 x 200cm
(64 kartony)

Waga:
Karton 3,2kg - Paleta 218kg

Kit Monoart® 100% limonkowy

Kit Monoart® 100% jasny niebieskiKit Monoart® 100% niebieski

Kit Monoart® 100% pomarańczowyKit Monoart® 100% zielony

Kit Monoart® 100% liliowy
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Kit Monoart®  
5 Produktów
Praktyczny zestaw zawiera pięć różnych produktów 
przeznaczony dla 500 pacjentów:

• 500 Monoart® Towel Up!
• 500 Monoart® Ślinociągi EM15
• 500 Monoart® Kubki plastikowe
• 200 Monoart® Maski Protection 3
• 160 Monoart® Serwety w rolce PG30 (rolka 80 szt.)

Dostępne kolory:
Niebieski, błękitna laguna, 
zielony, jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty, biały

Opakowanie: 
1 karton zawiera 1 kompletny 
zestaw 

Kit Monoart® limonkowy

Kit Monoart® niebieski 

Kit Monoart® jasny niebieski

Kit Monoart® liliowyKit Monoart® różowy

Kit Monoart® pomarańczowyKit Monoart® żółtyKit Monoart® biały

Kit Monoart® zielony
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Kit Monoart® 
Floral
Monoart® Kit Floral przeznaczony dla pacjentów oraz 
personelu medycznego zawiera:

• 100 Monoart® Kubki plastikowe Floral
• 50 Monoart® Maski Protection 3 Floral
• 1 Monoart® Czepki
• 1 Monoart®  Okulary ochronne Ultra Light

Dostępne kolory:
Jasny niebieski Floral, 
liliowy Floral, limonkowy 
Floral, różowy Floral

Opakowanie: 
1 karton zawiera 1 kompletny 
zestaw

Kit Monoart® floral jasny niebieskiKit Monoart® floral limonkowy

Kit Monoart® floral liliowyKit Monoart® floral różowy
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Przyjemność
Serwety w rolce PG30 
Natura wyróżniają 
się naturalnym, 
niespotykanym 
odcieniem ecru. 
Charakteryzują się 
splotem diagonalnym oraz 
delikatnym zapachem 
pochodzącym z użytego 
do ich produkcji surowca.

Recykling 
Wytworzone z papieru 
otrzymanego w wyniku 
wtórnego przetwarzania 
odpadów czyli recyklingu 
resztek i pozostałości z 
procesu przetwórstwa 
kawy. Zmniejsza to ilość 
zużytej, nowej celulozy 
potrzebnej do produkcji 
aż o 20%.

Przyjazny dla 
środowiska
Serwety w rolce PG30 oraz 
serwety Towel Up! Natura 
zostały zaprojektowane 
z myślą o środowisku 
minimalizując swój 
wpływ na otaczającą 
nas naturę. Użyty do ich 
produkcji papier zawiera 
do 20% mniej surowca 
pochodzenia naturalnego a 
linia produkcyjna zapewnia 
niskie zużycie wody i energii.
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Monoart® 
Towel Up!
Natura

Serwety Towel Up! Natura zostały zaprojektowane aby 
zminimalizować wpływ na środowisko naturalne dzięki 
zastosowaniu w produkcji odpadów z przetwórstwa 
wtórnego co zmniejsza ilość zużytej, nowej celulozy 
potrzebnej do ich wytwarzania. Opakowanie posiada 
innowacyjny system wielokrotnego zamykania, 
który zabezpiecza serwety przed kurzem oraz 
zanieczyszczeniami zapewniając higieniczne i bardzo 
praktyczne użytkowanie.

Monoart® 
Serwety w 
rolce PG30
Natura
Serwety ochronne w rolce wytworzone z papieru 
otrzymanego w wyniku przetwarzania wtórnego 
odpadów, czyli recyklingu odzyskującego resztki i 
pozostałości z procesu przetwórstwa kawy. Zmniejsza 
to ilość zużytej, nowej celulozy potrzebnej do ich 
produkcji. Wyróżniają się naturalnym odcieniem 
ecru oraz charakterystycznym splotem diagonalnym. 
Jest to wynik połączenia masy celulozowej oraz ww. 
procesu recyklingu dających pożądany efekt końcowy - 
produktu ekologicznego (posiadają certyfikat FSC®).
  

Wymiary:
Rolka 80 serwet:
610 x 530mm
Rolka 60 serwet:
810 x 530mm

Opakowanie:
Karton zawiera 6 rolek

Wymiary:
330 x 450mm

Opakowanie:
Pudełko 50 sztuk
Karton zawiera 10 pudełek
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Pojemność:
210ml 

Materiał: 
Tłoczony papier połączony 
z wodoodporną powłoką 
polietylenową

Dostepny kolor: 
Ecru z niebieskim 
nadrukiem Euronda

Opakowanie:
Pudełko zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 20 pudełek

Kubki papierowe z serii Natura wytwarzane 
są w Europie oraz zaprojektowane z myślą o 
środowisku tak aby zminimalizować wpływ procesu 
produkcyjnego na naturę przy jednoczesnym 
zachowaniu wszystkich niezbędnych cech oraz 
wydajności produktu. Posiadają certyfikat 
Aticelca 501 zgodny z klasyfikacją “A” w europejskim 
systemie ocen. Kubki papierowe Monoart® Natura 
w całości nadają się do recyklingu, są bezpieczne i 
wodoodporne.

Monoart® 
Kubki papierowe
Natura

Ekologia
Posiadają certyfikat 
Aticelca 501 zgodny 
z klasyfikacją “A” w 
europejskim systemie 
ocen. Kubki papierowe 
Monoart® Natura w całości 
nadają się do recyklingu, są 
bezpieczne i wodoodporne.

Rzetelność
Wytwarzane w Europie 
z zachowaniem norm 
ograniczających wpływ 
procesu produkcyjnego 
na środowisko.

Praktyczność
Kubki papierowe są 
uzupełnieniem całej linii 
Natura, są ekologiczną i 
wydajną alternatywą dla 
kubków klasycznych.
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Higiena
W 100% zautomatyzowany 
proces produkcji 
dostarcza gotowy do 
użycia w gabinecie 
produkt zapewniający 
higienę i bezpieczeństwo 
użytkowania.

Bezpieczeństwo
Wysokochłonne serwety 
wykonane w Europie z 
czystej celulozy bez 
zastosowania kleju. Jest 
to połączenie tłoczonego 
papieru z powłoką 
polietylenową odporną na 
wilgoć i zanieczyszczenia.

Praktyczność
Wygodnie zorganizuj 
miejsce pracy oraz zachowaj 
czystość w gabinecie 
dzięki kompaktowemu 
opakowaniu oraz 
zastosowaniu praktycznego 
systemu zamykania.

Monoart® 
Towel Up!

Dostępne kolory:
Czarny, niebieski, błękitna 
laguna, burgundowy, 
szmaragdowy, zielony, 
szary, jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty, biały

Wymiary:
330 x 450mm

Opakowanie:
Pudełko zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 10 pudełek

Serwety Towel Up! Wykonane z czystej, 
wysokochłonnej celulozy. Są połączeniem 
tłoczonego papieru z wodoodporną powłoką 
polietylenową. Opakowanie posiada 
innowacyjny system wielokrotnego zamykania, 
który zabezpiecza serwety przed kurzem oraz 
zanieczyszczeniami oraz zapewnia higieniczne i 
bardzo wygodne użytkowanie.
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Monoart® 
Towel Up!
Floral

Dostępne kolory:
Jasny niebieski Floral, 
liliowy Floral, limonkowy 
Floral, różowy Floral

Wymiary:
330 x 450mm

Opakowanie:
Pudełko zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 10 pudełek

Bezpieczeństwo
Wytwarzane w Europie 
wysokochłonne serwety 
wykonane z czystej celulozy 
bez zastosowania kleju. Są 
połączeniem tłoczonego 
papieru z powłoką 
polietylenową odporną na 
wilgoć i zanieczyszczenia.

Szeroka 
gama kolorów
Produkty z serii Monoart® 

Floral dostępne są w 
czterech przyjemnych 
dla oka, jasnych kolorach 
nadając unikalny 
wygląd każdej praktyce 
stomatologicznej.

Mix & Match
Euronda stale poszerza 
swoją ofertę produktów 
Floral pozwalając dowolnie 
mieszać i dopasować do 
indywidualnych potrzeb 
cztery kolory serwet, 
kubków plastikowych 
oraz masek, których styl 
przyciąga spojrzenia. 

Euronda stale poszerza swoją ofertę produktów 
Floral umożliwiając użytkownikowi dowolnie 
mieszać i indywidualnie dobierać cztery kolory 
serwet, kubków plastikowych oraz masek, 
których styl przyciąga spojrzenia. Serwety z 
serii Monoart® Towel Up! Floral dostępne są w 
czterech przyjemnych dla oka, jasnych kolorach 
co nadaje unikalny wygląd każdej praktyce 
stomatologicznej.



Bezpieczeństwo
Ślinociągi wykonane z 
nietoksycznego PVC. Są 
wyrobami medycznymi 
klasy II bez daty ważności. 
Nie zawierają DOP i 
ftalanów.

Praktyczność
Umieszczony wewnątrz 
drut jest pokryty miedzią 
oraz zintegrowany z 
plastikową rurką co 
umożliwia wygodne 
dostosowanie kąta 
zagięcia ślinociągu. 

Wygoda
Posiadają zaokrągloną 
końcówkę, która może 
być zdejmowana lub 
mocowana na stałe. 
Brak ostrych krawędzi 
zapobiega podrażnieniom 
błon śluzowych pacjenta.
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Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Opakowanie: 
Worek zawiera 10 sztuk

Monoart® 
Ślinociągi 
EM15

Monoart® 
Adaptery do 
ślinociągów

Jednorazowe elastyczne ślinociągi wykonane 
z nietoksycznego, przezroczystego polimeru 
syntetycznego (PVC). Umieszczony wewnątrz drut 
doskonale utrzymuje ślinociąg w nadanym mu kształcie. 
Posiadają zaokrąglone końcówki, które mogą być 
zdejmowane lub mocowane na stałe. Kształt końcówek 
zapobiega podrażnieniu błon śluzowych pacjenta.

Bezpieczny i praktyczny adapter do ślinociągów. 
Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 
134°C.

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Wymiary: 
Średnica: 6,5mm                                                                             
Długość: 12,5 lub 15cm

Dostępne kolory:
Niebieski, błękitna laguna, 
burgundowy, zielony, 
liliowy, limonkowy, 
różowy, pomarańczowy, 
przezroczysty, żółty

Opakowanie:
Worek zawiera 100 sztuk
Karton zawiera 50 worków

Deklaracja zgodności CE: MONOART® ASPIRASALIVA 
EM15, EM15 SALIVA EJECTOR, EM15 SPEICHELSAUGER

Deklaracja zgodności CE: ADATTATORE PER SALIVA, 
ADAPTER POR SALIVA EJECTORS, ADAPTER FÜR 
SPEICHELSAUGER

Mix Monoart® Ślinociągi: 12 worków ze ślinociągami
(100 szt.) w 6 różnych kolorach, dwie torby w jednym kolorze 
(niebieski, liliowy, limonkowy, pomarańczowy, różowy, żółty)



Wygoda 
Posiadają niewielki, 
zaokrąglony wierzchołek 
zapobiegający 
podrażnieniom błon 
śluzowych jamy ustnej co 
gwarantuje duży komfort 
pacjenta.

Ekologia
Końcówki do ssaka z 
serii Monoart® Aspirator 
Tips wytrzymują nawet 
100 cykli sterylizacji 
w autoklawie w 
temperaturze do 134°C.

Wydajność
Gładka powierzchnia 
wewnętrzna pozwala 
na swobodny przepływ 
płynów.
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Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Wymiary:
Średnica: 16mm
Długość: 114mm

Dostępne kolory:
Niebieski, burgundowy, 
zielony, szary, liliowy, 
limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty

Opakowanie:
Pudełko zawiera 10 sztuk 
w jednym kolorze

Uniwersalne końcówki ssaków Monoart® EM19 
Evo są zalecane do procedur zabiegowych 
wykonywanych u dorosłych pacjentów. 
Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewnia 
wygodę użytkowania a prosty kształt sprawia, że 
końcówka jest łatwa do utrzymania w czystości 
oraz charakteryzuje się cichą pracą. Końcówki 
EM19 Evo zapewniają wyjątkowy komfort pacjenta 
dzięki zaokrąglonemu wierzchołkowi. Mogą być 
sterylizowane w autoklawach w temperaturze do 
134°C.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® EM19

Monoart® 
Końcówki 
do ssaków 
EM19 Evo

Bezpieczeństwo
Posiadają przedłużoną, 
wyraźnie karbowaną część 
zapewniającą pewny 
uchwyt.

Cicha praca
Niewielki 16° kąt zagięcia 
ssaka sprawia, że jego 
praca jest wyjątkowo 
cicha.

Ergonomia
Wyjątkowo poręczne 
z lekko zagiętą częścią 
wierzchołkową dla 
lepszej kontroli podczas 
zabiegów.
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Monoart® 
Końcówki 
do ssaków
EM21 Evo 

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Wymiary:
Średnica: 16mm
Długość: 129mm

Dostępne kolory:
Niebieski, burgundowy, 
zielony, szary, liliowy, 
limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty

Opakowanie:
Pudełko zawiera 10 sztuk 
w jednym kolorze

Uniwersalne końcówki ssaków Monoart® EM21 
Evo są zalecane do procedur z utrudnionym 
dostępem do pola zabiegowego. Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt zapewnia wygodę 
użytkowania a prosty kształt sprawia, że 
końcówka jest łatwa do utrzymania w czystości 
oraz charakteryzuje się cichą pracą. Mogą być 
sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 
134°C.

Wybór rozmiarów
EM 19 Evo
Średnica: 16mm                                                                   
Długość: 114mm

EM 21 Evo
Średnica: 16mm                                                                   
Długość: 129mm

EM 40
Średnica: 11mm
Długość: 200mm

Deklaracja zgodności CE:  MONOART® EM21
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Monoart® 
Końcówki 
do ssaków 
EM40

Monoart® Adaptery 
do końcówek ssaka

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a
 

Opakowanie:
Pudełko zawiera 10 sztuk 

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Wymiary:
Średnica: 11mm
Długość: 200mm

Dostępny kolor:  
Szary

Opakowanie:
Pudełko zawiera 10 sztuk 

Bezpieczny i praktyczny adapter do końcówek ssaka 
EM40. Może być sterylizowany w autoklawie w 
temperaturze 134°C.

Uniwersalne końcówki ssaka do procedur 
chirurgicznych. Mogą być sterylizowane w 
autoklawie w temperaturze 134°C.

Deklaracja zgodności CE:  MONOART® CANNULA EM40,
EM40 ASPIRATOR TIPS, EM40 ABSAUGKANÜLEN

Deklaracja zgodności CE: MONOART® ADATTATORE PER 
CANNULA, ADAPTER POR ASPIRATOR TIPS, ADAPTER 
FÜR ABSAUGKANÜLEN
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Odporność
Wodoodporne, 
niewrażliwe na kwasy 
i alkalia. Zapewniają 
właściwą
ochronę przed 
mikroorganizmami, 
większością substancji 
agresywnych oraz 
wpływem produktów 
chemicznych na skórę.

Bezpieczeństwo
Zapewniają wyjątkowo 
skuteczną barierę ochronną 
przeciw zanieczyszczeniom 
i infekcjom. Są bezpudrowe 
oraz wolne od 
niepożądanych protein i 
endotoksyn, które mogą 
być odpowiedzialne za 
występowanie reakcji 
alergicznych na lateks.

Atesty
Zgodne z 
rygorystycznymi 
kryteriami kontroli 
jakości:

- EN ISO 374-1
- EN 374-4 
- EN ISO 374-5

Monoart® 
Rękawice 
lateksowe

Klasyfikacja:
Odzież i sprzęt ochrony 
osobistej, kategoria III

Dostępne rozmiary:
XS, S, M, L

Dostępne kolory:
limonkowy, niebieski, 
liliowy, różowy

Opakowanie:
Pudełko zawiera 100 
rękawiczek
Karton zawiera 10 pudełek

Bezpieczne, wygodne i trwałe: jednorazowe 
rękawiczki lateksowe Monoart® zapewniają higienę i 
właściwą ochronę dłoni. Są wygodne w użytkowaniu, 
elastyczne oraz nie zakłócają wrażeń dotykowych. 
Szorstka mikrotekstura na ich powierzchni 
gwarantuje pewny uchwyt w każdych warunkach 
dzięki czemu idealnie nadają się do pracy podczas 
wszelkiego rodzaju zabiegów. Rękawiczki lateksowe 
Monoart® występują w wielu jasnych, przyjemnych 
dla oka kolorach co nadaje niepowtarzalny wygląd 
każdej praktyce stomatologicznej.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® LATEX GLOVES
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Monoart®

Rękawice 
nitrylowe

Klasyfikacja:
Odzież i sprzęt ochrony 
osobistej, kategoria III

Dostępne rozmiary:
XS, S, M, L

Dostępny kolor:
Czarny

Opakowanie:
Pudełko zawiera 100 
rękawiczek
Karton zawiera 10 pudełek

Jednorazowe rękawiczki nitrylowe Monoart®, 
zaprojektowane jako alternatywa dla użytkowników 
uczulonych na proteiny lateksowe. Zapewniają 
wyjątkowo skuteczną barierę ochronną przed 
zanieczyszczeniami i infekcjami. Oferują wysoką 
odporność mechaniczną i chemiczną dzięki 
czemu sprawdzają się w sytuacjach, w których 
istnieje ryzyko perforacji, skaleczenia, zakłucia lub 
kontaktu z agresywnymi substancjami. Najlepszej 
jakości materiał gwarantuje niezakłócone wrażenia 
dotykowe a mikrotekstura na powierzchni rękawiczek 
zapewnia pewny uchwyt w każdych warunkach.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® NITRILE GLOVES



Ergonomia
Zaokrąglone brzegi
i bezpieczny chwyt.

Pojemność
Dostępne w wersjach 
166cm3 (tylko biały) i 
200cm3 (wiele kolorów).

Wytrzymałość
Wykonane z 
certyfikowanego,
higienicznego i 
praktycznego
tworzywa sztucznego.

26
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Pojemność
200cm3 (wielokolorowe)  
166cm3 (białe)

Dostępne kolory:
Czarny, niebieski, błękitna 
laguna, zielony, szary, 
jasny niebieski, liliowy, 
różowy, fioletowy, 
pomarańczowy, czerwony, 
żółty, biały

Opakowanie:
Worek zawiera 100 sztuk
Karton zawiera 30 worków

Jednorazowe plastikowe kubki o zaokrąglonych 
brzegach i pojemności 200cm3. Wykonane z 
nietoksycznego polipropylenu, gwarantują większą 
odporność i niezawodność. Wszystkie kubki z 
polipropylenu są opatrzone tłoczonym logo firmy 
potwierdzającym ich wysoką jakość i standardy 
bezpieczeństwa Euronda. Dostępne w bogatej 
gamie kolorów co zapewnia indywidualny wygląd 
każdej praktyki stomatologicznej.

Monoart® 
Kubki 
plastikowe

Mix Monoart® Kubki plastikowe 1000: 1000 kubków w 
6 różnych kolorach (200 limonkowych, 200 liliowych, 
150 zielonych, 150 jasnoniebieskich, 150 różowych).

Mix Monoart® Kubki plastikowe 3000: 3000 kubków w 
6 różnych kolorach, po 500 kubków w każdym kolorze 
(limonkowy, żółty, pomarańczowy, różowy, liliowy, 
niebieski).
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Jakość
Wszystkie kubki 
polipropylenowe są 
opatrzone tłoczonym logo 
firmy co świadczy o ich
wysokiej jakości i 
standardach bezpieczeństwa 
Euronda.

Styl
Unikalny kwiatowy wzór 
ożywia pomieszczenia oraz 
wprowadza indywidualny 
styl do każdej praktyki 
stomatologicznej.

Wytrzymałość
Wykonane z polipropylenu 
zamiast styropianu. 
Gwarantują niezmienną 
pojemność i wysoką 
ergonomię przy doskonałej 
odporności oraz 
niezawodności.



29

Monoart® 
Kubki 
plastikowe
Floral

Pojemność: 
200cm3

Dostępne kolory:
Jasny niebieski Floral, 
liliowy Floral, limonkowy 
Floral, różowy Floral

Opakowanie:
Worek zawiera 100 sztuk
Karton zawiera 30 worków

Jednorazowe kubki plastikowe z serii 
Monoart® Floral z zaokrąglonymi brzegami i 
unikalnym wzorem Floral. Wyrazisty projekt 
oraz kolor ożywią otoczenie każdego gabinetu 
stomatologicznego.



Praktyczność
Nowe opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zapewniające 
higienę i wygodę 
użytkowania.

Bezpieczeństwo
Stanowią idealną ochronę 
przed aerozolami oraz pyłem 
zgodnie z normą EN 14683 
oraz standardami 
ASTM F2100. Maski są 
wyrobami medycznymi klasy I.

Wygoda
Wewnętrzna warstwa 
wykonana z hydrofilnej 
włókniny. Wyposażone 
w zabudowany, łatwy do 
dopasowania mostek na 
nos. Wysoka chłonność 
oraz komfort w jednym.
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Monoart® 
Maski
Protection 3

Jednorazowe hipoalergiczne maski ochronne 
składające się z trzech różnych warstw materiałów:                                                                     
 • Miękka, kolorowa oraz wodoodporna włóknina 

zapewniająca optymalną ochronę przed pyłem
i wilgocią.

• Wewnętrzna warstwa wykonana z bawełny.   
 • Filtr cząstek stałych PFE (skuteczność filtracji cząstek 

stałych) oraz filtr BFE (skuteczność filtracji bakteryjnej) 
≥ 99%.                                                              

Maska jest idealną ochroną przed aerozolami oraz 
pyłem ΔP ≤ 2,7mm H2O/cm2 zgodnie z normą 
EN 14683 (różnica ciśnień: ocena oddychalności przez 
maskę chirurgiczną). Posiadają zabudowany, łatwy do 
kształtowania mostek z wygodnym miejscem na nos.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy I                                                              
Zgodne z normą: 
EN 14683: Typ II                                                 
Zgodnie ze standardami 
ASTM F2100: Poziom I

Dostępne kolory:
Błękitna laguna, zielony, 
jasny niebieski, liliowy, 
limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty, biały

Opakowanie: 
Pojedyncze opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 20 opakowań

Miękka, kolorowa i 
wodoodporna włóknina

Filtry PFE oraz BFE ≥ 99%

Wewnętrzna warstwa wykonana 
z bawełny

Deklaracja zgodności CE :  MONOART® FACE MASK 
PROTECTION 3

Mix Monoart® Maski Protection 3: 6 opakowań 
masek Protection 3 (50szt.), 1 opakowanie w każdym 
kolorze (jasny niebieski, liliowy, limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty).
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Monoart® 
Maski 
Protection 3 
Floral

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy I                                                              
Zgodne z normą: 
EN 14683: Typ IIR                                                 
Zgodnie ze standardami 
ASTM F2100: Poziom II

Dostępne kolory:
Burgundowy Floral, jasny 
niebieski Floral, liliowy 
Floral, limonkowy Floral, 
różowy Floral

Opakowanie: 
Pojedyncze opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 20 opakowań

Jednorazowe hipoalergiczne maski ochronne 
składające się z czterech  różnych warstw materiałów:                                                                      
• Miękka, kolorowa oraz wodoodporna włóknina 

zapewniająca optymalną ochronę przed pyłem i 
wilgocią.

• Wewnętrzna warstwa wykonana z bawełny.               
• Filtr cząstek stałych PFE (skuteczność filtracji 

cząstek stałych) oraz filtr BFE (skuteczność filtracji 
bakteryjnej) ≥ 99%.                                                         

• Komfortowa, wysokochłonna warstwa efektywnie 
pochłaniająca pot i wilgoć.                                                                            

Maska jest idealną ochroną przed aerozolami oraz 
pyłem ΔP ≤ 3,0mm H2O/cm2 zgodnie z normą 
EN 14683 (różnica ciśnień: ocena oddychalności przez 
maskę chirurgiczną). Posiadają zabudowany, łatwy do 
kształtowania mostek z wygodnym miejscem na nos.

Wewnętrzna warstwa wykonana 
z bawełny

Wewnętrzna warstwa wykonana 
z bawełny

Filtry PFE oraz BFE ≥ 99%

Miękka, kolorowa i 
wodoodporna włóknina
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Deklaracja zgodności CE : MONOART® FACE MASK 
PROTECTION 3 FLORAL
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Monoart® 
Maski 
Protection 4

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy I                                                              
Zgodne z normą: 
EN 14683: Typ IIR                                                 
Zgodnie ze standardami 
ASTM F2100: Poziom II

Dostępne kolory:
Czarny, zielony, jasny 
niebieski, pomarańczowy

Opakowanie: 
Pojedyncze opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 20 opakowań

Jednorazowe, hipoalergiczne maski ochronne 
składające się z czterech różnych warstw materiałów:                                                            
• Miękka, kolorowa oraz wodoodporna włóknina 

zapewniająca ochronę przed pyłem i wilgocią.                                                                                                       
• Filtr cząstek stałych PFE (skuteczność filtracji 

cząstek stałych) oraz filtr BFE (skuteczność filtracji 
bakteryjnej) ≥ 99%.                                                         

• Filtr polimerowy zapewniający doskonałą 
odporność na działanie płynów 160mm Hg.                                                                      

• Komfortowa, wysokochłonna warstwa efektywnie
pochłaniająca pot i wilgoć.                                                                                    

Maska jest idealną ochroną przed aerozolami oraz 
pyłem ΔP ≤ 3,0mm H2O/cm2 zgodnie z normą 
EN 14683 (różnica ciśnień: ocena oddychalności przez 
maskę chirurgiczną. Posiadają zabudowany, łatwy do 
kształtowania mostek z wygodnym miejscem na nos.

Filtr polimerowy zapewniający 
doskonałą odporność na działanie 
płynów

Wewnętrzna warstwa wykonana 
z bawełny

Filtry PFE oraz BFE ≥ 99%

Miękka, kolorowa i 
wodoodporna włóknina

Deklaracja zgodności CE : MONOART® FACE MASK 
PROTECTION 4



Bezpieczeństwo
Opracowane przy 
zastosowaniu 
hipoalergicznych materiałów 
aby zapewnić użytkownikowi 
najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, pozwalający 
uniknąć ryzyka podrażnień lub 
stanów zapalnych skóry.

Wygoda
Wewnętrzna warstwa 
hydrofilnej włókniny NWF,
System Perfect-Fit,
 z elastycznym 
mocowaniem oraz 
wydłużony mostek nosowy
zapewniające komfort 
oraz idealne dopasowanie.

Praktyczność
Nowe opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zapewniające 
higienę i wygodę 
użytkowania.
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Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy I                                                              
Zgodne z normą: 
EN 14683: Typ IIR                                                 
Zgodnie ze standardami 
ASTM F2100: Poziom II

Dostępny kolor:
jasny niebieski

Opakowanie: 
Pojedyncze opakowanie z 
systemem wielokrotnego 
zamykania zawiera 50 sztuk
Karton zawiera 20 opakowań

Monoart® 
Maski 
Protection 4
Sensitive

Maski ochronne Monoart® Protection 4 Sensitive 
zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony dróg 
oddechowych użytkownika. Ponadto gwarantują też 
najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez zastosowanie 
hipoalergicznych materiałów, które pozwalają uniknąć 
ryzyka występowania podrażnień i stanów zapalnych 
skóry. Maski ochronne składające się z czterech różnych 
warstw materiałów:
• Miękka, kolorowa oraz wodoodporna włóknina dająca 

optymalną ochronę przed wilgocią, osadami oraz 
pyłem. 

• Filtr cząstek stałych PFE (skuteczność filtracji cząstek 
stałych) oraz filtr BFE (skuteczność filtracji bakteryjnej) 
≥ 99%.

• Hydrofobowa warstwa zapewniająca doskonałą 
odporność na działanie płynów: ≥ 160mm Hg.

• Komfortowa, wysokochłonna warstwa hipoalergicznej 
włókniny  efektywnie pochłaniająca pot i wilgoć.

Deklaracja zgodności CE :  MONOART® FACE MASK 
PROTECTION 4 SENSITIVE

Polimerowy filtr zapewniający 
doskonałą odporność na działanie 
płynów

Wygodna warstwa 
wysokochłonnej, hipoalergicznej 
włókniny

Filtry PFE oraz BFE ≥ 99%

Miękka, wodoodporna włóknina



Monoart®  
Certyfikowane 
maski ochronne

Test Typ I Typ II - PTC3 Typ IIR - PTC3 Floral,
PTC4 oraz PTC4 Sensitive

Skuteczność filtracji 
bakterii (BFE) (%) ≥ 95 ≥ 98 ≥ 98

Opory oddechowe - różnica 
ciśnień (Pa/cm2) < 29,4 < 29,4 < 49,0

Odporność na przenikanie 
aerozoli (mm Hg) Nie wymagany Nie wymagany ≥ 120

Maski z serii Monoart® Face Mask są wyrobami medycznymi klasy I wykonanymi zgodnie ze 
standardami ASTM F2100 oraz normą EM 14683. Maski Monoart® Protection 3 oraz maski 
Monoart® Protection 3 Floral to wyroby medyczne klasy II. Maski Monoart® Protection 4 oraz 
Protection 4 Sensitive Mask reprezentują typ IIR. 

Odporność na przenikanie aerozoli masek z serii Monoart® Face Masks została potwierdzona 
pozytywnymi wynikami testów zgodnie ze standardami ASTM F1862 odpowiadającymi 
normom europejskim EN 14683, z opisem wartości poniżej:

Dlaczego używa się masek ochronnych?                                
Maski są stosowane w celu zapewnienia skutecznej ochrony  pacjentów oraz personelu 
medycznego. Maski umożliwiają zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirusy oraz są 
efektywną ochroną przeciwbakteryjną. Służą również do filtrowania innych małych cząstek 
znajdujących się we wdychanym powietrzu.

Jak prawidłowo używać masek?                                                       
Maska powinna dokładnie przylegać do twarzy oraz pozostawać cały czas sucha.

Kiedy zaleca się zmianę maski?                                                   
Zaleca się aby maska była bezwzględnie wymieniona po każdym pacjencie oraz wtedy gdy 
stanie się wilgotna. Maski powinny być też wymieniane jeśli stwierdzimy wysoki poziom ich 
zanieczyszczania.
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Doskonałe 
dopasowanie
Jeden uniwersalny 
rozmiar dzięki 
komfortowym wiązaniom.

Wygoda
Bawełniana, przyjemna w 
użytkowaniu tkanina. 

Możliwość 
sterylizacji
Tkaniny wykonane 
z najwyższej jakości 
bawełny mogą być 
sterylizowane w 121°C.

Monoart® 
Czepki 

Klasyfikacja:
Odzież ochronna (Zgodnie 
z dyrektywą europejską 
UE 2016/425)

Dostępne kolory: 
Czarny, niebieski, 
zielony, jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, 
pomarańczowy, różowy, 
żółty, biały

Opakowanie: 
Pojedynczy karton zawiera 
10 sztuk czepków w 
jednym kolorze

Przyjemne oraz wygodne w użytkowaniu czepki 
typu Bandana. Posiadają regulowane wiązania 
dzięki czemu zawsze będą właściwie dopasowane. 
Poprzez zastosowanie najwyższej jakości odpornej 
na odbarwienia bawełny mogą być sterylizowane w 
121°C.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® BANDANA

Mix Monoart® Czepki : 10 czepków w różnych kolorach      
(czarny, niebieski, zielony, jasny niebieski, liliowy, 
limonkowy, pomarańczowy, różowy, żółty, biały).



Wygoda
Wykonane z miękkiej, 
hipoalergicznej i 
oddychającej włókniny 
polipropylenowej.

Higiena
Codzienna ochrona unitu 
stomatologicznego oraz 
bezpieczeństwo dla 
pacjenta.

Uniwersalność
Pełny zestaw zawiera 
osłonę zagłówka, oparcia 
oraz siedziska. Właściwe 
dopasowanie do każdego 
unitu stomatologicznego 
dzięki wygodnym 
wiązaniom oraz możliwości 
rozciągania. 
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Kit Monoart®

Zestawy okryć 
siedziska 

stomatologicznego

Dostępne kolory: 
Niebieski, zielony, 
jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, 
pomarańczowy, żółty, 
biały

Opakowanie:
Pojedynczy karton 
zawiera 25 szt. zestawów 
w jednym kolorze.

Monoart® 
Osłony zagłówka
Polietylenowe osłony zagłówka z warstwą 
wierzchnią wykonaną z celulozy. Konfekcjonowane 
w praktycznym podajniku.

 
Dostępne kolory:
Zielony, jasny niebieski, biały

Wymiary:
280 x 300mm

Opakowanie:
Pojedyncze opakowanie 
zawiera 250 sztuk zestawów 
w jednym kolorze                                                                                            
Karton zawiera 8 opakowań

Kompletny zestaw okryć fotela stomatologicznego. 
Uniwersalne, jednorazowe okrycia używane w celu 
ochrony unitu przed zniszczeniem oraz zapewniające 
bezpieczeństwo pacjentowi. Wykonane ze 
specjalnej delikatnej w dotyku, oddychającej 
włókniny, która jest dodatkowo hipoalergiczna. 
Pełny zestaw zawiera osłonę zagłówka, oparcia oraz 
siedziska. Wyprodukowane z wytrzymałej włókniny 
30g/m2. Mogą być dopasowane do każdego unitu 
stomatologicznego dzięki wygodnym wiązaniom 
oraz możliwości rozciągania.
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Monoart® 

Podkładki 
papierowe

Papierowe podkładki do tac oraz asystorów 
stomatologicznych nie zawierające związków 
chloru i dioksyn. Ze względu na swoje właściwości 
techniczne papier jest paro-przepuszczalny. Nie 
rozkleja się i nie niszczy podczas procesu sterylizacji.

Wytrzymałość
Materiał przepuszczający 
parę wodną oraz gazy.

Bezpieczeństwo
Bez dodatku związków 
chloru i dioksyn. 

Praktyczność
Idealna podkładka na 
spód tacki lub na asystor 
stomatologiczny.

 
Dostępne kolory:
Biały, żółty, pomarańczowy, 
różowy, liliowy, jasny 
niebieski, zielony

Wymiary:
280 x 180mm

Opakowanie:
Pojedyncze opakowanie 
zawiera 250 sztuk podkładek 
w jednym kolorze                                                                                                                        
Karton zawiera 10 opakowań

Mix Monoart® Tray Paper: 6 opakowań Monoart® Tray 
Paper po 250 szt. każde w innym kolorze (jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, pomarańczowy, różowy, żółty)



Ochrona
Praktyczny kształt, który 
szczelnie okrywa szyję 
oraz ramiona pacjenta. 

Ergonomia
Innowacyjny system 
wiązań pozwalający 
założyć serwetę tak aby 
właściwie przylegała oraz 
zakrywała szyję i ramiona 
pacjenta.

Szeroka gama 
kolorów
Dostępne w wielu 
kolorach, które są 
dopasowane do 
pozostałych produktów 
z serii Monoart®.
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Monoart® 
Serwety w 
rolce PG30

Wymiary:
Rolka 80 serwet:
610 x 530mm
Rolka 60 serwet:
810 x 530mm

Dostępne kolory:
Niebieski, błękitna laguna, 
burgundowy, szmaragdowy, 
zielony, jasny niebieski, 
liliowy, limonkowy, różowy, 
pomarańczowy, żółty, biały

Opakowanie:
Karton zawiera 6 rolek w 
jednym kolorze

Skuteczność
Materiał gwarantujący 
wysoką chłonność aby 
idealnie chronić pacjenta.

Higiena
Zewnętrzna warstwa 
tłoczonego papieru 
jest zgrzewana bez 
zastosowanie kleju z 
warstwą wodoodpornego 
polietylenu.

Jednorazowe serwety w rolkach stworzone do 
zabezpieczenia pacjenta podczas zabiegów. Są 
wykonane z tłoczonej warstwy wysokochłonnego 
papieru oraz dodatkowej warstwy polietylenowej 
odpornej na wodę, które są następnie ze sobą 
zgrzewane. Odmiennie do tradycyjnych serwet 
zapewniają najwyższą ochronę pacjenta dzięki 
optymalnemu rozmiarowi oraz specjalnej części 
chroniącej szyję i ramiona.

1 2 3 4

Instrukcja użytkowania

Mix Monoart® Serwety w rolce PG30: 6 rolek Monoart® 
serwety w rolce PG30 każda w innym kolorze (niebieski, 
liliowy, limonkowy, pomarańczowy, różowy, żółty)
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Dostępne kolory:
Niebieski, zielony, biały

Wymiary: 
200 serwet w rolce
810 x 530mm

Opakowanie:
Karton zawiera 6 rolek

Monoart®Serwety 
w rolce PG20
Jednorazowe serwety w rolkach stworzone do 
zabezpieczenia pacjenta podczas zabiegów. 
Wykonane z jednej warstwy polietylenu odpornego 
na wodę.

Opakowanie:
Jedna sztuka

Długość:
45cm

Monoart® Łańcuszek 
do serwet
Łańcuszek do serwet z możliwością regulacji długości.
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Deklaracja zgodności CE: MONOART® RULLI DI COTONE, COTTON ROLLS, WATTERROLEN

Monoart® Wałeczki 
bawełniane 

Ø 8mm / dł. 37mm: 
Opakowanie 300g
Karton zawiera 30 opakowań

Bawełniane wałeczki stomatologiczne wykonane z długich, 
zwartych włókien o wysokiej wchłanialności. Nie zawierają 
celulozy.

Ø 10mm / dł. 37mm:
Opakowanie 300g
Karton zawiera 30 opakowań

Ø 12mm / dł. 37mm:
Opakowanie 300g
Karton zawiera 30 opakowań

Dostępne kolory:
Biały, jasny niebieski

Praktyczny podajnik wałeczków stomatologicznych.

Monoart® Podajnik 
do wałeczków

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne klasy I

Monoart® Zestaw 
Infection 
Control

Opakowanie: 
1 karton zawiera 1 zestaw

Bezpieczna bariera przeciwko infekcjom.
Praktyczny zestaw zawiera:
• 50 Monoart®  Serwety
• 50 Monoart® Masek ochronnych Protection 3
• 2 Monoart® Czepki
• 2 Monoart®  Okulary ochronne Ultra Light
• 2 Monoart® Fartuchy
• 2 Pary rękawic odpornych na rozcięcie oraz zakłucie
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Monoart® 
Suchy lód 

Klasyfikacja:  
Wyroby medyczne klasy II a

Wymiary:
150 x 175mm

Opakowanie: 
Karton zawiera 24 
pojedyncze opakowania

Data ważności: 
5 lat

Dzięki wyjątkowej formule Euronda Monoart® zimny 
kompres K2P-Celuloza jest jednym z najlepszych 
tego rodzaju produktów na rynku zarówno pod 
względem efektywności i zdolności chłodzenia w 
długim czasie ale też funkcjonalności, estetycznego 
wyglądu opakowania oraz bezpieczeństwa pacjenta. 
Specjalna mieszanka soli azotowych gwarantuje długi 
czas i lepszą jakość chłodzenia. Niewielki rozmiar 
opakowania kompresu zapewnia wysoką koncentrację 
oddziaływania kompresu na mniejszej powierzchni 
zabiegowej. Zewnętrzna warstwa opakowania Celuloza 
K2P jest przyjemna w dotyku i zapewnia wysoki komfort 
w kontakcie ze skórą pacjenta.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® GHIACCIO 
ISTANTANEO, INSTANT ICE, KÄLTEKOMPRESSE
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Monoart®

Folia ochronna 

Klasyfikacja: 
Wyroby medyczne klasy I

Wymiary:
100 x 150mm

Dostępny kolor:
Niebieski

Opakowanie:
Jedna sztuka

Jednorazowa folia adhezyjna służąca do osłony i 
zabezpieczenia powierzchni szczególnie tych, które 
w związku z ograniczonym dostępem są trudne 
do oczyszczenia. Delikatna folia w łatwy sposób 
przylega do powierzchni oraz nie pozostawia na 
nich żadnych śladów po odklejeniu. Stosowanie 
Barrier Film ma zdecydowanie pozytywny wpływ 
na kontrolę zakażeń krzyżowych w gabinecie. 
Opakowanie zawiera jedną rolkę składającą się z 
1200 zrywanych odcinków folii o rozmiarze 
100 x 150mm wraz z wygodnym podajnikiem.

Deklaracja zgodności CE: MONOART® BARRIER FILM
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Monoart® 
Contemporary
Nowość

Dostępny kolor:
Przezroczysty z czarną 
ramką

Waga: 
29g

Okulary ochronne o nowoczesnym designie są 
połączeniem stylu, elegancji oraz bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowania. Ultralekkie oraz bardzo 
wytrzymałe. Nowe okulary Contemporary są 
przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy lekarza i asysty. Posiadają specjalną powłokę 
zapobiegającą osadzaniu się pary, która jest dwukrotnie 
bardziej skuteczna niż w przypadku okularów 
standardowych. Gwarantują optymalną widoczność oraz 
doskonałą odporność na otarcia i zarysowania. Unikalne 
cechy w połączeniu z eleganckim projektem definiują 
nowe okulary Contemporary Glasses.

Niska waga
Wykonane w całości z 
polimeru Nylon PA12 bez 
zastosowania metalu w 
konstrukcji są bardzo 
lekkie i wygodne nawet 
podczas długotrwałego 
noszenia.

Ochrona 
Boczne osłony okularów 
zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo.

Design
Odważny ale elegancki 
projekt okularów sprawia, 
że wyróżniają się one 
wyjątkowym balansem 
kształu, koloru i lekkości 
konstrukcji.
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Ergonomia
Okulary są bardzo 
lekkie oraz posiadają 
antypoślizgowe, miękkie 
noski zapewniające 
wysoką stabilność. 
Dostępna jest również 
wersja pasująca na 
dowolne okulary 
korekcyjne.

Wygoda
Opatentowane ramki 
SoftPad zapewniają większe 
bezpieczeństwo, stabilność i 
utrzymanie okularów. Dzięki 
trzystopniowej regulacji 
długości oprawek można je 
łatwo dopasować do kształtu 
głowy. Szkła w kolorze 
pomarańczowym redukują 
poziom zmęczenia wzroku 
podczas pracy.

Odporność
Trwała powłoka Univet 
Double Coating zapobiega 
parowaniu okularów od 
środka (certyfikat zgodny z 
wymaganiami normy EN 166 
“N”). Powłoka stanowi także 
ochronę przed uszkodzeniami 
powierzchni w postaci otarć 
i zarysowań gwarantując 
najwyższą jakość wykonania 
(certyfikowany zgodny z 
wymaganiami normy EN 166 “K”).
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Evolution
Evolution Orange

Stretch
Stretch Orange

Cube
Cube Orange

Zero

FitUp Spheric Light
Light Orange

Ultra Light Baby Orange

Monoart® 
Okulary 
ochronne
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Monoart® 
Okulary 
ochronne

Monoart® Protective Glasses to okulary 
ochronne najwyższej jakości z serii 
Monoart® przeznaczone dla pacjentów 
oraz personelu medycznego. Zapewniają 
bezpieczeństwo w każdej sytuacji 
zachowując wyjątkowy komfort noszenia 
oraz innowacyjny design.

Anti-Scratch
Technologia Anti-Scratch jest podstawową 
powłoką ochronną, która zabezpiecza 
powierzchnie przed zużyciem i zarysowaniami.

Anti-Fog
Specjalna powłoka zapobiegająca parowaniu 
szybek okularów.

Anti-Scratch Plus
Ulepszona technologia stanowiąca 
wyjątkową barierę chroniącą powierzchnie 
przed uszkodzeniami. Jest odporna na 
zarysowania i otarcia. Certyfikat zgodny z 
wymaganiami normy EN 166 “K”.

Anti Fog-Plus
Ulepszona technologicznie specjalna 
powłoka Anti-Fog Plus, która eliminuje 
efekt parowania szybek okularów. Certyfikat 
zgodny z wymaganiami normy EN 166 “K”.

Dopasowanie
Mogą być zakładane na dowolne okulary 
korekcyjne.

Univet Double Coating
Rewelacyjna powłoka stworzona z 
zastosowaniem technologii UDC chroni przed 
zarysowaniami oraz zapewnia najwyższą 
odporność na inne uszkodzenia powierzchni. 
Dodatkowo zapobiega parowaniu okularów od 
środka utrzymując optymalne pole widzenia. 
Technologia UDC jest certyfikowana zgodnie 
z wymaganiami normy EN 166 “K”.

Technologia SoftPad
Innowacyjna, opatentowana technologia 
SoftPad zapewnia bezpieczne i wygodne 
użytkowanie okularów. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich materiałów oraz nowoczesnemu 
projektowi okulary dają użytkownikowi 
perfekcyjną stabilność noszenia oraz pełną 
ochronę. Idealne dopasowanie do kształtu 
twarzy uzyskano dzięki trzystopniowej regulacji 
długości zauszników. 

Orange lens
Pomarańczowa szybka okularów z odporną 
na uszkodzenia powłoką skutecznie chroni 
przed zarysowaniem oraz promieniowaniem 
UV400 (światło słoneczne) i promieniowaniem 
niebieskim (525nm). Poprawia ostrość 
widzenia oraz daje większy kontrast przez co 
oczy operatora będą mniej zmęczone. Idealne 
do stosowania podczas zabiegów z użyciem 
lampy polimeryzacyjnej.
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Poziom 
ochrony

Contemporary

Cube

Cube
Orange

Evolution

Evolution
Orange

Stretch

Stretch
Orange

FitUp 

Spheric

Light

Light 
Orange

Zero

Ultra
Light

Baby 
Orange

Przyłbica Small

Przyłbica

Klasyfikacja:
Odzież i sprzęt ochrony 
osobistej, kategoria III

Opakowanie:
Jedna sztuka                                                                                     
Karton zawiera 10 sztuk
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Dostępne kolory:
Stretch: Przezroczyste z 
niebieską ramką
Stretch Orange: 
Pomarańczowe z czarną 
ramką

Waga: 
26g

Dostępne kolory:
Cube: Przezroczyste z 
niebieską ramką
Cube Orange:
Pomarańczowe z czarną 
ramką

Waga: 
37g

Monoart® Cube 
Cube Orange

Monoart® Stretch 
Stretch Orange

Ultralekkie okulary ochronne o nowoczesnym, sportowym 
designie zapewniające wysoką stabilność podczas 
noszenia oraz doskonałe dopasowanie do twarzy. Posiadają 
zaokrąglone szkła zapewniające idealną ochronę oczu oraz 
efektywny system wentylacji zapobiegający parowaniu.                                                            
Dostępne w dwóch wersjach: 
·  Stretch: z wytrzymałymi, przezroczystymi szkłami, które 

chronią przed promieniowaniem UV400 (światło słoneczne).
·  Stretch Orange: z wytrzymałymi, pomarańczowymi 

szkłami, które chronią przed promieniowaniem UV400 
(światło słoneczne) oraz promieniowaniem niebieskim 
UV25 (światło lampy polimeryzacyjnej).

Okulary ochronne o nowoczesnym designie z dodatkową 
osłoną boczną stworzone specjalnie dla personelu 
medycznego. Zauszniki o regulowanej długości zapewniają 
doskonałe dopasowanie oraz komfort noszenia. Dzięki 
technologii SoftPad użytkownik może również dostosować 
kąt nachylenia okularów do swoich potrzeb. Dostępne w 
dwóch wersjach:
·  Cube: przezroczyste szkła wykonane z poliwęglanu 

zapewniają optymalne pole widzenia w zakresie 180°.
·  Cube Orange: pomarańczowe, odporne na zarysowania 

szkła chronią przed uderzeniami oraz promieniowaniem 
UV400 (światło słoneczne) i promieniowaniem niebieskim 
UV25 (światło lampy polimeryzacyjnej).
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Dostępne kolory:
Evolution: Przezroczyste z 
szarą ramką 
Evolution Orange: 
Pomarańczowe z czarną 
ramką

Waga: 
37g

Dostępne kolory:
FitUp Pink: Przezroczyste z 
różową ramką
FitUp Green: Przezroczyste 
z zieloną ramką

Waga:  
25g

Monoart® Evolution 
Evolution Orange

Monoart® FitUp

Zaokrąglony kształt okularów gwarantuje maksymalną 
ochronę oraz świetną widoczność. Posiadają 
antypoślizgowy nosek zapewniający stabilność 
okularów podczas ich noszenia. Zauszniki o regulowanej 
długości gwarantują doskonałe dopasowanie co 
poprawia komfort użytkowania. Wyposażone w 
wysokowytrzymałe szkła ze specjalną powłoką 
zapobiegającą parowaniu oraz odporną na zarysowania. 
Dostępne w dwóch kolorach: przezroczyste szkła z 
zieloną ramką lub przezroczyste szkła z różową ramką.

Ultralekkie okulary ochronne o nowoczesnym designie 
stworzone dla personelu medycznego i pacjentów. Zakończenia 
zauszników zostały wykonane ze specjalnego formowanego 
materiału, który posiada tzw. efekt pamięci kształtu co 
gwarantuje doskonałe dopasowanie do głowy. Wyposażone 
w wygodny, antypoślizgowy nosek  zapewniający stabilność 
okularów podczas ich noszenia. Dostępne w dwóch wersjach:
·  Evolution: przezroczyste szkła wykonane z odpornego na 

uszkodzenia poliwęglanu. Chronią przed uderzeniami oraz 
promieniowaniem UV400 (światło słoneczne).

·  Evolution Orange: pomarańczowe poliwęglanowe szkła, 
które chronią przed uderzeniami, promieniowaniem UV400 
(światło słoneczne) i promieniowaniem niebieskim UV25 
(światło lampy polimeryzacyjnej).
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Dostępne kolory:
Przezroczyste z czarną 
ramką

Waga: 
36g

Dostępne kolory:
Light: Przezroczysta 
ramka 
Light Orange: 
Pomarańczowe z czarną 
ramką

Waga:
43g

Okulary ochronne idealne dla personelu medycznego 
oraz pacjentów. Posiadają sferyczne szkła wykonane z 
wytrzymałego poliwęglanu zapewniające optymalną 
widoczność w zakresie 180°. Długość oraz kąt nachylenia 
zauszników są regulowane. Zakończenia zauszników zostały 
wykonane z formowanego materiału z tzw. efektem pamięci 
kształtu co gwarantuje doskonałe dopasowanie do głowy. 
Antypoślizgowy nosek daje wysoką stabilność podczas 
noszenia okularów. Zabezpieczone odporną na zarysowania 
powłoką, która zapobiega jednocześnie parowaniu. 
Bezbarwne szkła chronią przed promieniowaniem UV400 
(światło słoneczne).

Monoart® 

Spheric

Monoart® Light
Light Orange

Stworzone do ochrony pacjentów oraz personelu 
medycznego. Mogą być noszone wraz z okularami 
korekcyjnymi. Wyposażone w efektywny system wentylacyjny 
oraz szkła z bocznymi osłonami zapewniającymi idealną 
ochronę oczu. Dostępne w dwóch wersjach:
·  Light: wykonane z wytrzymałego, odpornego na uderzenia 

poliwęglanu. Chronią przed promieniowaniem UV400.
·  Light Orange: pomarańczowe poliwęglanowe szkła, które 

chronią przed uderzeniami oraz promieniowaniem UV400 
(światło słoneczne) i promieniowaniem niebieskim UV25 
(światło lampy polimeryzacyjnej). Zakończenia zauszników 
wykonane z formowanego materiału z efektem tzw. pamięci 
kształtu co gwarantuje doskonałe dopasowanie. 
Długość oraz kąt nachylenia zauszników są regulowane.
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Dostępne kolory:
Przezroczysta ramka 

Waga:
19g

Dostępne kolory:
Przezroczyste z różową 
ramką

Waga:
25g

Dostępne kolory:
Pomarańczowe z czarną 
ramką

Waga:
23g

Okulary Monoart® Zero o minimalistycznym designie 
charakteryzują się prostą i lekką konstrukcją 
zachowującą jednocześnie dużą wytrzymałość. 
Wykonane w całości z poliwęglanu. Są bardzo poręczne 
oraz wyjątkowo wygodne podczas noszenia dzięki 
skróconej części zauszników. Najlżejsze ze wszystkich 
okularów w gamie Monoart®.

Monoart® Zero

Monoart® Ultra 
Light

Monoart® Baby 
Orange

Okulary stworzone dla zapewnienia ochrony personelu 
medycznego oraz pacjentów. Wyposażone w ergonomiczne 
zauszniki o regulowanej długości. Posiadają wykonany z 
wytrzymałego poliwęglanu nosek oraz dodatkową osłonę w 
górnej części oprawy. Bezbarwne szkła, które chronią przed 
uderzeniami oraz promieniowaniem UV400 jednocześnie 
zachowując optymalną widoczność.

Lekkie, proste w użytkowaniu okulary przeznaczone dla 
dzieci. Posiadają wykonane w całości z poliwęglanu 
pomarańczowe szkła oraz czarne ramki. Zabezpieczone 
podstawową powłoką zapobiegającą parowaniu. Chronią 
przed promieniowaniem UV400 (światło słoneczne) 
i promieniowaniem niebieskim UV25 (światło lampy 
polimeryzacyjnej).
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Monoart® 

Przyłbica

Klasyfikacja:
Odzież ochronna, 
Kategoria II

Dostępne kolory:
Przezroczysta ramka   

Waga: 
25g

Opakowanie: 
Karton zawiera 10 sztuk 
przyłbic wraz z 10 osłonami                            
Lub uzupełnienie z 20 
osłonami

Ultralekka przyłbica z przezroczystą ramką oraz 
wymienną osłoną. Posiada niewidoczną powłokę 
zapobiegającą parowaniu.

Monoart® 

Przyłbica Small

Klasyfikacja:
Odzież i sprzęt ochrony 
osobistej, kategoria III

Dostępne kolory:
Czarny, niebieski, zielony, 
różowy, zółty

Waga: 
9g

Opakowanie:
Karton zawiera 5 sztuk 
Przyłbic wraz z 20 
osłonami

Mała przyłbica zaprojektowana by chronić oczy 
oraz policzki użytkownika. Ultralekka konstrukcja z 
wymiennymi przezroczystymi osłonami. Dołączone 
ramki w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, 
różowym oraz czarnym.
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Euronda jest wyłącznym dystrybutorem 
produktów firmy Univet w rynku 
stomatologicznym.

Oznakowanie okularów
Dodatkowe oznaczenia zgodne z zasadami 
bezpieczeństwa użycia odzieży ochronnej. 
Oznaczenia dodane na szkłach określające numer 
normy, klasę optyczną szkieł, symbol odporności 
mechanicznej, symbol producenta. Odniesienia 
normatywne oraz symbol producenta znajduję się 
również na ramce okularów.

Wykaz norm europejskich
EN 166 Ochrona indywidualna oczu - Wymagania
EN 167 Ochrona indywidualna oczu - Optyczne 
metody badań
EN 170 Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące 
przed nadfioletem. Wymagania dotyczące 
współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.

Znakowanie szkieł ochronnych

 2 - 3 U 1 FT KN* CE

Stopień skali
(nr kodowy filtru 
chroniącego przed 
promieniowani-
em UV + stopień 
ochrony)

Producent Klasa optyczna Odporność
mechaniczna

Wymagania 
opcjonalne

Znakowanie ramek (opraw) oraz identyfikacja

U EN 166 FT CE

Producent Numer normy Odporność mechaniczna
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Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:  
5cm x 200m (8 rolek)
7,5cm x 200m  (5 rolek)
10cm x 200m (4 rolki)
15cm x 200m (2 rolki)
20cm x 200m (2 rolki)
25cm x 200m  (1 rolka)
30cm x 200m (1 rolka)
40cm x 200m  (1 rolka)

Rękawy w rolkach Eurosteril® wyprodukowane z najlepszych
 materiałów. Papier medyczny o wadze (60g/m2) oraz 
podwójna warstwa niebieskiego poliestru dają gwarancję 
szczelności podczas zgrzewania. Rozwiązanie umożliwia łatwe 
otwieranie pakietów zachowując ochronę mikrobiologiczną. 
Posiadają kolorowe wskaźniki sygnalizujące prawidłowe 
zakończenie cyklu w autoklawie zapewniając maksymalne 
bezpieczeństwo pacjentom. Spełniają wszystkie standardy 
zgodnie z dyrektywami Dyrektywą EN ISO 11607-1.

Eurosteril® Rękawy 
do sterylizacji w 
rolkach

Deklaracja zgodności CE: EUROSTERIL® ROTOLI PER 
STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS 
ROLLEN

Deklaracja zgodności CE: EUROSTERIL® ROTOLI PER 
STERILIZZAZIONE, STERILIZATION ROLLS, STERILISATIONS 
ROLLEN

Eurosteril® Rękawy 
do sterylizacji z 
zakładką
Rękawy do sterylizacji w rolkach wykonane z papieru 
medycznego (60g/m2) oraz folii dwuwarstwowej z 
polipropylenu.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:  
20cm x 5 x 100m  (2 rolki)
25cm x 5 x 100m (1 rolka)
25cm x 6,5 x 100m (1 rolka)

Mix Eurosteril® : 2 rolki 5cm, 2 rolki 7,5cm, 1 rolka 10cm

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania pod 
warunkiem właściwego przechowywania oraz prawidłowego 
procesu sterylizacji.

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania pod 
warunkiem właściwego przechowywania oraz prawidłowego 
procesu sterylizacji.
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Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania pod 
warunkiem właściwego przechowywania oraz prawidłowego 
procesu sterylizacji.

Eurosteril® 
Torebki do 
sterylizacji

Torebki wykonane z podwójnego papieru medycznego 
(60g/m2) oraz folii polipropylenowej. Trzy dwustronnie 
zgrzane warstwy zapewniające najwyższą ochronę. 
Wskaźnik chemiczny zmieniający kolor pozwala na 
rozróżnienie sterylizacji parą lub gazem (tlenek etylenu). 
Doskonała rozrywalność podczas otwierania bez 
strzępienia się włókien.

Deklaracja zgodności CE: EUROSTERIL® BUSTE 
PER STERILIZZAZIONE, STERILIZATION POUCHES 
,STERILISATIONS BEUTEL

Eurosteril® 
Samoadhezyjne 
rękawy do 
sterylizacji
Identyczny materiały i cechy techniczne Torebek do 
sterylizacji, z dodatkiem praktycznej taśmy klejącej z gumy 
syntetycznej i zakładek zamykających.

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:  
5 x 25cm 
(pudełko 500 sztuk) 
7,5 x 25cm 
(pudełko 500 sztuk) 
10 x 25cm 
(pudełko 500 sztuk)

Klasyfikacja:
Wyroby medyczne Klasy I

Opakowania:  
9 x 25cm (200 sztuk)
Karton 9 pudełek
14 x 26cm  (200 sztuk)
Karton 6 pudełek
19 x 33cm (200 sztuk)
Karton 5 pudełek

Zapewniają 6 miesięcy sterylności od daty zgrzewania pod 
warunkiem właściwego przechowywania oraz prawidłowego 
procesu sterylizacji.

Deklaracja zgodności CE:EUROSTERIL® BUSTE PER 
STERILIZZAZIONE AUTOSIGILLANTI, SELF ADHESIVE 
STERILIZATION POUCHES, STERILISATIONSBEUTEL 
SELBSTKLEBEND



ErgonomicThey are extremely light and have non-slip nose bridges. Versions for fitting over corrective glasses are also availableComfortableThe patented SoftPad frame stems (for the Cube, Cube Orange and Stretch models) offer greater protection, stability and adaptability to the face and can be adjusted to 3 different lengths. The lenses in the Orange models reduce eye fatigue.ResistantPermanent Univet Double Coating to prevent fogging inside the lenses (pursuant to requirement N of the EN 166 standard) and scratching outside (pursuant to requirement K of the EN 166 standard). No more scratches or fogging, for outstanding performance.
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Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Opisy obrazów,
cytaty, wymiary
oraz dane techniczne
zostały podane tylko 
orientacyjnie.
Producent zachowuje 
prawo do wszelkich zmian.
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Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        (+39) 0444 656111
f        (+39) 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland
Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de Bruxelles
60110 Amblainville, France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

España
Euronda Spa
Identyd, Calle Músico
Antonio Rodríguez de Hita, 12
Bajo 30007 Murcia
t        900102034
m      info@euronda.es
www.euronda.es

Russia
OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg, Russia
t        + 7 (812) 635 88 94
m      info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru
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