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aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>
Wysłano: czwartek, 14 lipca 2022 09:59
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl; Iwona Gocyla
Temat: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe 

To są te same włókniny. 
TMS to nazwa własna stosowana przez TZMO.  
Jeżeli chodzi o właściwości to jest to identyczne.  
 
 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

Piotr Walczak 
Kierownik Sprzedaży Hurtowej 

M: +48538552548 
piotr.walczak@zarys.pl 
 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.  
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. 
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

tel: 32 376 07 20, fax 32 376 07 07 
NIP 6481997718 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 
 

 W W W . Z A R Y S . P L  

   

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. zarys.pl/rodo, e-mail: ochrona.danych@zarys.pl  

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

 

From: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl>  
Sent: Wednesday, July 13, 2022 3:40 PM 
To: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>; Iwona Gocyla <iwona.gocyla@zarys.pl> 
Subject: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe  
 
Dzień dobry 
Pani Iwono, Panie Piotrze  
Czy włókninę TMS oraz włókninę SMS w swoich wyrobach  np. serwetach , fartuchach , innych wyrobach stosuje 
tylko TZMO czy także inne firmy ? 
 
 
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 



1

aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>
Wysłano: poniedziałek, 4 lipca 2022 09:01
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe

Pani Olu, włóknina TMS to materiał z firmy TZMO, Naszym odpowiednikiem będzie serweta podfoliowana, ponieważ 
musza być nieprzemakalne. 
A co do normy  
Czy każde serwety muszą być zgodne z PN-EN 13795:2013? – tak, nasze są zgodne  

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

Piotr Walczak 
Kierownik Sprzedaży Hurtowej 

M: +48538552548 
piotr.walczak@zarys.pl 
 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.  
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. 
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

tel: 32 376 07 20, fax 32 376 07 07 
NIP 6481997718 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 
 

 W W W . Z A R Y S . P L  

   

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. zarys.pl/rodo, e-mail: ochrona.danych@zarys.pl  

Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

 

From: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl>  
Sent: Monday, July 4, 2022 6:06 AM 
To: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>; Iwona Gocyla <iwona.gocyla@zarys.pl> 
Subject: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe 
 
Pani Iwono, Panie Piotrze, jeszcze dodatkowe pytanie  
 
W pliku , który wysłałam początkowo do Pana Piotra z tabelami była informacja jak poniżej. 
W pozycjach gdzie Państwo mają swojego odpowiedniki kompresów, kompresów chłonnych , rożków i serwet – 
spełniają Państwo te wymagania ? 
Co to jest włóknina TMS ? Czy to jest dokładnie to samo co laminat włokninowo – foliowy  lub SMS - 
spunbond/meltblow/spunbond? Czy każde serwety muszą być zgodne z PN-EN 13795:2013? 
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1. Pakiety z materiałem opatrunkowym sterylizowane są  parą wodną w nadciśnieniu. 
2. Wymagania dla materiału opatrunkowego  wchodzącego w skład zestawów zabiegowych 

-Kompres 7,5 x 7,5 – kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowy, z podwijanym brzegiem, 
-Kompres 10 x 10 – kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowy, z podwijanym brzegiem, 
-Kompres 10 x 20 - kompres niejałowy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowy, z podwijanym brzegiem, 
-Kompres chłonny 10 x 20  - kompres gazowo -włókninowy niejałowy (gaza opatrunkowa 17-20 nitkowa, 
16 warstwowy; dodatkowo wkład chłonny z włókniny kompresowej 40g), 
-Rożek - tupfery z gazy 17-20 nitkowej, z wykroju 18cm x 18cm, niejałowy 
-Wyrób zgodny z normą PN-EN 14079:2004. 

3. Wymagania dla serwet operacyjnych niejałowych wchodzących w skład zestawów zabiegowych 
-Serwety z włókniny TMS 
-Gramatura [g/m2] – minimum 35 
-Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795:2013 dla powierzchni krytycznych 

 
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o nadanym 
NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. 
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on 
it. 
If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender of this e-mail, by replying or go to www.rekeep.pl on 'contact us'. 
 

From: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl>  
Sent: Friday, July 1, 2022 2:44 PM 
To: 'Piotr Walczak' <piotr.walczak@zarys.pl> 
Subject: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe 
 
Panie Piotrze po autoodpowiedzi widzę, ze Pani Iwona jest na urlopie czy zatem mam wysłać maila na 
jakosc@zarys.pl? 
 
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
 

 
 
Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o nadanym 
NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
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aleksandra.szmagaj@rekeep.pl

Od: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>
Wysłano: piątek, 24 czerwca 2022 15:37
Do: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl
Temat: Fwd: zestawy opatrunkowe i zabiegowe
Załączniki: Opatrunki_i_zestawy_z_opatrunkami.docx

 
 
Pozdrawiam, 
 
Piotr Walczak  
+48 538 552 548 
piotr.walczak@zarys.pl 

From: Patrycja Kowalczyk <patrycja.kowalczyk@zarys.pl> 
Sent: Friday, June 24, 2022 2:57:28 PM 
To: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl> 
Subject: RE: zestawy opatrunkowe i zabiegowe  
  
  
  

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

Patrycja Kowalczyk 
Manager sprzedaży 

M: +48601651965 
T: +48323760753 
patrycja.kowalczyk@zarys.pl 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.  
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. 
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

tel: 32 376 07 20, fax 32 376 07 07 
NIP 6481997718 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 
 

 W W W . Z A R Y S . P L  

   

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. zarys.pl/rodo, e-mail: ochrona.danych@zarys.pl  
Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

  

From: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl>  
Sent: Friday, June 24, 2022 1:49 PM 
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To: Patrycja Kowalczyk <patrycja.kowalczyk@zarys.pl> 
Subject: FW: zestawy opatrunkowe i zabiegowe 
Importance: High 
  
  
  

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

Piotr Walczak 
Kierownik Sprzedaży Hurtowej 

M: +48538552548 
piotr.walczak@zarys.pl 
 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.  
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. 
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

tel: 32 376 07 20, fax 32 376 07 07 
NIP 6481997718 

Aby chronić prywatność użytk own ika, p akiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 
 

 W W W . Z A R Y S . P L  

   

 

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. zarys.pl/rodo, e-mail: ochrona.danych@zarys.pl  
Aby chronić prywatność użytkownika, pakiet Microsoft Office uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 

  

From: aleksandra.szmagaj@rekeep.pl <aleksandra.szmagaj@rekeep.pl>  
Sent: Friday, June 24, 2022 1:19 PM 
To: Piotr Walczak <piotr.walczak@zarys.pl> 
Subject: zestawy opatrunkowe i zabiegowe 
Importance: High 
  
Dzień dobry 
  
Panie Piotrze zostałam poproszona o kontynuowanie korespondencji z Panem. 
  
W zał. plik w trochę przestronniejszej wersji z wykazem zestawów opatrunkowych i zestawów narzędziowych (bez 
lub z opatrunkami) 
  
Podstawowe pytanie – które z załączonych pozycji zgodnie z opisem mają Państwo w sprzedaży. 
  
Na razie proszę o taką informację . Dziękuję  
  
Aleksandra Szmagaj Jęcka 
Specjalista ds. rozwoju produktu  
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Rekeep Polska SA 
ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź 
M +48 785 230 140 
aleksandra.szmagaj@rekeep.pl 
 
Rekeep Polska S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Traktorowa 126 lok. 202, 91-204 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480105  
(akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym w wysokości 20.125.000,00 zł (opłaconym w całości), o nadanym 
NIP: 9452176328, REGON: 12983608. 
 
ZAWIADOMIENIE O POUFNOŚCI: Ta wiadomość i jej załączniki (jeśli istnieją) mogą zawierać informacje poufne, zastrzeżone lub prawnie zastrzeżone i są przeznaczone wyłącznie do użytku wyżej wymienionego adresata. 
Jeśli nie są Państwo wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinni Państwo jej rozpowszechniać, kopiować, drukować i podejmować jakichkolwiek innych działań. 
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera  
i poinformowanie nadawcy o tej wiadomości e-mail, odpowiadając lub wejdź na www.rekeep.pl w zakładce „Skontaktuj się z nami”. 
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and its attachments (if any) may contain confidential, proprietary or legally privileged information and it is intended only for the use of the addressee named above. 
No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance on 
it. 
If you have received this message in error, please, delete it (and any copies of it) and kindly inform the sender of this e-mail, by replying or go to www.rekeep.pl on 'contact us'. 
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