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Odzież ochronna jednorazowa

Wykonywanie wielu prac wiąże się nie tylko z posiadaniem 
odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, ale 
również z przestrzeganiem określonych zasad. Może należeć do 
nich korzystanie z odzieży ochronnej.

W przypadku, gdy pracownicy mają kontakt 

z brudzącymi czy szkodliwymi substancjami 

lub konieczne jest utrzymywanie wysokiego pozio-

mu higieny wymagane jest stosowanie ubrań zakła-

danych na czas przeprowadzania jednej pracy bądź 

czynności. W jakich gałęziach przemysłu potrzebna 

jest odzież jednorazowa? Z czego jest zrobiona? 

Czy faktycznie sprawdza się lepiej niż środki 

ochronne wielorazowego użytku?

Jakie elementy odzieży ochronnej 
mogą być jednorazowe i z czego 
się je wytwarza?
W ofertach firm zajmujących się 

produkcją oraz sprzedażą odzieży 

jednorazowej znajdują się rozmaite 

propozycje. Jak mówi Tomasz Goryl 

współwłaściciel firmy PREVENTEC: – 

Sprzedajemy przede wszystkim kombinezony 

o różnym zastosowaniu – od malarskich z bar-

dzo cienkiego włókna SMS, poprzez lakierni-

cze z włókien poliamidowych, po chemiczne 

z dodatkowym laminatem na zewnątrz. 

Produkty te chronią co prawda przed zupełnie 

innymi czynnikami, ale wszystkie używane 

są zwykle jednorazowo. Największym 

powodzeniem cieszą się rękawice nitrylo-

we, lateksowe lub winylowe pakowane 

po 100 sztuk. Klienci chętnie kupują też 

zarękawki, które zakłada się na odzież 

właściwą, aby jej nie pobrudzić oraz 

ochraniacze na obuwie. Przedstawi-
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ciele przedsiębiorstw przemysłu spożywczego interesują 

się zawsze czepkami na głowę. Służą one do zabezpie-

czania włosów, a specjalne modele nawet brody. Dość 

popularne są fartuchy zapinane na napy, dla osób które 

sporadycznie wizytują produkcję. Sprzedajemy poza tym 

dużo maseczek higienicznych dwuwarstwowych.

Oprócz podanych już artykułów, do-

stępne są także spodnie, spódnice, bluzy, 

czapki, kaptury, chusty, a nawet majtki 

i staniki, czyli wybór jest szeroki. Zakłady 

pracy i inne podmioty zainteresowa-

ne zakupem odzieży jednorazowej 

mają też możliwość decydowania 

z jakiego materiału produkty za-

mówić. Naturalnie należy kierować 

się tutaj ich przeznaczeniem. – 

Większość wyrobów krótkotrwałego 

użytkowania produkowana jest z  

flizeliny tj. jednorodnej włókniny PP 

(polipropylenowej), a jeśli odzież 

ma być lepszej jakości, wówczas 

wytwarza się ją z włókniny PP-

-SMMS (polipropylenowa połączona 

z dwiema warstwami włókniny 

meltblown) lub laminowanej, czyli jedno-

stronnie powlekanej folią nieprzemakalną – 

tłumaczy Jakub Szymczyk Specjalista ds. 

handlowych w firmie VISKOMED. 

Flizelina jest miękka, lekka, prze-

wiewna oraz wytrzymała. Ponadto odzież 

jednorazowa może być wykonana 

z trwałych i solidnych folii PE lub PCV. 

Źródło: MEWA



|31Główny Mechanik 
Marzec–Kwiecień 2018

Rękawice produkowane są ze wspomnianego już 

lateksu, winylu czy nitrylu oraz z neoprenu. Dobrze 

dopasowują się do dłoni, zapewniają manualność 

i wrażliwość dotykową. Występują w wersji pudro-

wanej lub bezpudrowej.

Odzież jednorazowa proponowana przez pro-

fesjonalne firmy robiona jest w taki sposób, aby 

zapewnić użytkownikom maksymalny komfort 

i ochronę. Czepki mają gumki ściągające. Wszywa 

się je także w końcówki rękawów oraz nogawek 

w kombinezonach. Sporo modeli wyposażonych 

jest w zamek błyskawiczny, idealnie przylegający 

do głowy kaptur i elastyczny pasek lub marszcze-

nie na wysokości pasa. Inne rozwiązania dotyczące 

ubrań oraz dodatków, to praktyczne paski, troki czy 

elastyczne taśmy do wiązania i mocowania wyma-

gających tego artykułów, guziki bądź napy do ich 

zapinania itd.

Wybierając konkretne pozycje, które mają chronić 

pracowników oraz produktów przed szkodliwymi 

czynnikami, warto wziąć pod uwagę nie tylko to, 

z jakiego materiału zostały zrobione, ale również czy 

są odpowiednio dobrane do wykonywanej pracy i czy 

posiadają wymagane parametry, w tym jakościowe 

oraz mechaniczne. – Jakość odzieży jednorazowej to 

niezwykle istotna sprawa – wyjaśnia Jakub Szym-

czyk – jeżeli jest słaba, z dużym prawdopodobieństwem 

zrazi to potencjalnych odbiorców, którzy zdają sobie 

sprawę, iż kupując ją trzeba zwracać uwagę z czego 

jest wytworzona, ale także na grubość materiału. Na 

przykład czepki sprowadzane z Azji mają gramaturę 7–8 

g/m², a robione przez producentów krajowych – 20–25 

g/m². Stosunkowo często zdarza się, że osoby nabywa-

jące odzież jednorazową, bez właściwej wiedzy na jej 

temat, sugerują się tylko ceną. Jednak nie należy myśleć 

w kategoriach, że skoro jest to produkt przeznaczony do 

krótkotrwałego użytkowania i zaraz zostanie wyrzucony, 

to najlepiej wybrać najtańszą opcję. Rzecz w tym, że jeśli 

zakupi się czepki o mniejszej gramaturze, to w ciągu 

całego dnia pracy pracownik będzie potrzebował około 

czterech sztuk, podczas gdy czepek 20 g wystarcza na 

8 godzin. Podobnie jest z fartuchami, kombinezonami 

itp. W związku z tym, jeżeli osoba, która zamawia 

jednorazówki nie ma w tym żadnego doświadczenia, 

powinna skontaktować się z krajowym producentem 

i opisać w jakich warunkach odbywa się praca oraz jak 

długo trwa. Na tej podstawie każda firma będzie mogła 

udzielić porady co do grubości ubrań i ochraniaczy jedno-

razowego użytku. 

Oczywiście nie wymagajmy od niej, żeby doko-

nała oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy. 

– Producent lub osoba zajmująca się sprzedażą środków 

ochrony pracy może służyć pomocą w zakresie doboru 

produktów z konkretnej oferty, a nie informacjami na 

temat zastosowania ich w danych warunkach, przy ist-

niejących zagrożeniach. Dobór odzieży ochronnej należy 

zwykle do specjalisty, inspektora BHP lub uprawomoc-

nionego pracownika w ramach firmy – podkreśla Anna 

Łukaszewska pracownik firmy Glovex.

Gdzie stosowana jest ochronna odzież 
jednorazowa?
Najbardziej ogólna odpowiedź na postawione wyżej 

pytanie brzmi – wszędzie tam, gdzie wymagane jest 

zachowanie absolutnej czystości oraz zapewnienie 

ochrony pracownikom, produktom czy osobom 

postronnym. W przemyśle spożywczym odzież 

jednorazowa używana jest m.in. przy pakowaniu 

żywności, w farmaceutycznym noszą ją pracownicy 

zajmujący się produkcją leków, a w motoryza-

cyjnym przydaje się głównie w lakierniach. Anna 

Łukaszewska wymienia również przemysł chemicz-

ny, kosmetyczny, drzewny, metalurgiczny, szklar-

ski, elektroniczny, budowlany i rolnictwo. Można 

jednak podać jeszcze więcej przykładów działów 

produkcji oraz branż, w których odzież krótkotrwa-

łego użytkowania okazuje się przydatna czy wręcz 

niezbędna. 

Bez względu na to, czy kupuje się artykuły 

ochronne do laboratorium, gabinetu medycznego 

czy przedsiębiorstwa produkcyjnego, cel ich nabycia 

jest ten sam – zapewnienie czystości i bezpieczeń-

stwa. Natomiast w zależności od rodzaju wykony-

wanych prac, może oznaczać to trochę co innego. 

W zakładach mechaniki pojazdowej korzystanie 

z jednorazowych kombinezonów oraz rękawic 

(najczęściej nitrylowych) zapobiega zabrudzeniu 

ciała i ubrania smarami, olejami itp. Z kolei w bran-

żach, gdzie występują zagrożenia o charakterze 

biologicznym, trzeba chronić pracowników przed 

niebezpiecznymi mikroorganizmami. Jeżeli osoby 

zatrudnione w danym przedsiębiorstwie mają do 

czynienia z substancjami chemicznymi, muszą 

być jak najlepiej zabezpieczone przed ryzykiem 

przenikania ich przez skórę. Dlatego Tomasz Goryl 

podkreśla iż nierzadko odzież jednorazowa powinna 

spełniać odpowiednie normy. Jednym z przykładów są 

wyroby przeznaczone do ochrony przed niebezpieczeń-

stwem związanym z narażeniem na działanie czynni-

ków biologicznych czy chemicznych. W razie kontaktu 

z wirusem ptasiej grypy nie każdy kombinezon będzie 

stanowił wystarczającą osłonę.  Parametry użytkowe 

powinny być również starannie sprawdzone wów-

czas, gdy kupuje się kombinezony potrzebne do pracy 

w lakierni, przy utylizacji azbestu czy w laboratorium 

– tam, gdzie mogą występować substancje chemiczne, 

pyły itp. Ważne jest to, aby ubrania chemoodporne 

i pyłoszczelne miały właściwości antystatyczne. Kombi-

nezony dla lakierników nie powinny zawierać silikonu, 

ponieważ może to być przyczyną kraterowania, czyli 

powstawania pęcherzyków powietrza w nałożonej 

warstwie farby. 

Anna Łukaszewska podkreśla też: – W wymie-

nionych sytuacjach bardzo istotne jest stosowanie 

spełniających określone wymogi rękawic ochronnych 

oraz półmasek, które zasłaniają usta i nos, a tym 

samym chronią drogi oddechowe przed wnikaniem 

do nich niebezpiecznych oparów, gazów, mikroorgani-

zmów.
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Jednorazowa czy wielorazowa odzież 
ochronna?
Wyżej była już mowa o tym, że kupowanie najtań-

szych, a zarazem niskiej jakości jednorazowych 

środków ochrony na dłuższą metę okazuje się nie-

opłacalne. Jakie natomiast można wyciągnąć wnioski 

porównując koszty nabycia odzieży jednorazowej 

i wielorazowej? Jakub Szymczyk uważa, że zdecydo-

wanie tańsza jest ta pierwsza opcja: – W przypadku 

odzieży wielorazowej do kosztów zakupu dochodzą 

przecież koszty prania oraz prasowania. Poza tym cykl 

życia takich wyrobów jest ograniczony i co jakiś czas 

konieczne jest kupowanie nowych kompletów, które 

pozostają w dobrym stanie przez 50–100 prań. Dodatko-

wym argumentem przemawiającym na korzyść odzieży 

jednorazowej jest to, że można sprzedać ją do zakładu 

produkującego regranulat PP, zamiast wyrzucać.

Z kolei Anna Łukaszewska twierdzi: – Pomiędzy 

zakupem czy wypożyczeniem odzieży wielorazowej oraz 

nabyciem ubrań krótkotrwałego użytku nie ma zbyt 

dużych różnic finansowych. Dokonując wyboru między 

nimi należy kierować się przede wszystkim wymogami 

dotyczącymi ochrony pracowników i produktów w da-

nych warunkach. Używanie odzieży jednorazowej jest 

pod wieloma względami wygodniejsze, jednak trzeba też 

pamiętać, że wymaga ona prawidłowej, zgodnej z prze-

pisami utylizacji.

Tomasz Goryl dodaje jeszcze: – Kluczowy jest cel 

– po co korzysta się z tego typu odzieży. Kiedy niezbęd-

ne jest uzyskanie sterylnych warunków pracy, to lepiej 

postawić na wersję jednorazową.

Należy pamiętać, że jednorazowe ubrania 

i ochraniacze, które noszone są jako środki ochro-

ny indywidualnej, podlegają takim wymogom jak 

odzież wielorazowa. Powinny mieć oznakowanie CE, 

piktogramy, certyfikaty, atesty i instrukcje, a także 

spełniać wymagania obowiązujących norm. Zgodnie 

z przepisami, to pracodawca ma zapewnić odzież 

ochronną swoim pracownikom. 
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Niewątpliwie artykuły ochronne jednorazo-

wego użytku mają bardzo szerokie zastosowanie 

w przemyśle. Przydają się w wielu zakładach, na 

różnych stanowiskach, w związku z tym wskazane 

jest by wiedzieć na ich temat jak najwięcej. Dzięki 

temu można dokonać wyboru takiej odzieży, która 

jest w danym wypadku optymalna zarówno jeżeli 

weźmie się pod uwagę jej rodzaj, jak i gramaturę 

czy właściwości wpływające na bezpieczeństwo pra-

cowników w określonych warunkach. Jak już zostało 

wspomniane o szczegółowe informacje dotyczące 

artykułów proponowanych przez daną firmę, można 

zawsze dopytać jej przedstawiciela. Bywa, że odzież 

ochronna jednorazowa jest podstawą oferty –  tak 

jest chociażby, jeśli chodzi o VISKOMED, ale może 

stanowić również jej uzupełnienie. Warto wymienić 

tu przedsiębiorstwo MEWA Textil-Service, znanego 

producenta ubrań ochronnych i środków ochro-

ny indywidualnej. O założeniach firmy opowiada 

Eliza Schweinoch Dyrektor ds. sprzedaży: – My nie 

specjalizujemy się w wytwarzaniu odzieży jednorazowej, 

stawiamy na wielorazowe produkty. Według nas jest to 

bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Jako producent odzie-

ży roboczej musimy podążać za nowinkami i trendami, 

które narzuca nam moda.  Ubranie powinno chronić, 

a jednocześnie mieć modny fason i kolor. Wielu paniom 

zależy na tym, aby nosić w pracy odzież podkreślającą 

ich sylwetkę. Oczywiście są  zawody, w których korzysta-

nie z ubrań jednorazowych jest bezwzględnie konieczne, 

dlatego w swojej ofercie mamy też kilka takich pozycji. 

Ich produkcja ma na celu uzupełnienie proponowane-

go asortymentu, nie wchodzi w zakres naszej głównej 

działalności. 
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W przypadku odzieży 

wielorazowej do 

kosztów zakupu 

dochodzą koszty 

prania oraz 

prasowania
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