
Version 2020-1

Kontakta oss gärna för frågor:

Annika Sandell, Product Manager, annika.sandell@martinsontextile.com 
Maria Lorentzon, Commercial Manager, maria.lorentzon@martinsontextile.com 

www.martinsontextile.com  

Kommentarer från bärartester:
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Specialarbetsdräkt OPTIMAL 
Specialarbetsdräkt (Clean Air Suit) är en med-
icinteknisk produkt som minskar spridningen 
av bakteriebärande hudpartiklar till luften i 
operationsrummet. Avsikten är att förhindra 
uppkomst av postoperativa infektioner. 

Väven tillsammans med plaggens design är 
avgörande. Martinsons OPTIMAL MF864 
är en specialarbetsdräkt i flergångsutföran-
de tillverkad i highTECH™ micro, ett funk-
tionsmaterial certifierat enl. standarden  
SS-EN13795-2:2019. 

Martinson OPTIMAL MF864 är utformad enligt 
Svensk Standard SS 876 01 64:2018, bestående 
av operationsblus, operationsbyxa och opera-
tionshuva med dok, sömnad och tillbehör är 
testade och anpassade för att uppnå ett opti-
malt resultat.
                      
I den tekniska specifikationen SIS-TS 39:2015 
beskrivs åtgärder som kan skapa en miljö med 
kontrollerad mikrobiologisk renhet i opera-
tionsrummet. Källstyrkan för en person som 
bär en specialarbetsdräkt bör inte överstiga 
1,5 CFU*/s. Källstyrka definieras som det antal 
CFU*/s, som i medeltal sprids från en person 
när denna bär en specifik arbetsdräkt. Med 
hjälp av källstyrkan kan beräkning göras av vil-
ket luftflöde och hur många personer som kan 
närvara i operationsrummet för att uppnå en 
viss mikrobiell renhet.  

Martinsons specialarbetsdräkt OPTIMAL 
MF864, har vid tester i "bodybox" på Chalmers 
i Göteborg uppmätt källstyrkan till 1 CFU*/s, 
både efter 2, 100 och 150 tvättcykler.                                                     
Testen finns dokumenterade i rapporten  
'People as a contamination source' ** av Bengt 
Ljungqvist och Berit Reinmüller.                                                 

* CFU = Colony Forming Unit Bakteriebärande partikel som ger 
upphov till en koloni på en odlingsplatta.
** Performance in a dispersal chamber of Optimal MF864 
microfiber surgical clothing system laundered twice, 100 and 
150 times.

Nu testad efter 

           
       150 tvättar! 
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Materialet som används till Martinsons specialarbetsdräkt OPTIMAL MF864 är svensk-
tillverkat och plaggen sys i Europa. Mikrofiberväven är certifierad enligt Öko-Tex Stan-
dard 100® och Bluesign® som visar att inga hälsofarliga ämnen finns i slutprodukten. 
Den sistnämnda innefattar även den effekt hela tillverkningskedjan har på miljö och 
människor. 

Väven har mycket god komfort, den känns mjuk och behaglig mot huden, ånga trans-
porteras lätt genom den vilket gör bäraren torr och bekväm. Väven har lågt fibersläpp 
och torkar snabbt vilket spar tid och energi i tvätteriet. Materialet är mycket slitstark 
och kan användas upp till 150 gånger med bibehållna värden. Genom att använda texti-
lierna många gånger görs både ekonomiska och miljömässiga vinster. 

Det finns inget krav på att specialarbetsdräkten skall vara steril men för att behålla plag-
gens renhet fram till användning är det viktigt att paketering och förvaring sker på ett 
sätt som minskar risken för kontamination. 

Martinsons specialarbetsdräkt OPTIMAL MF864 är utformad enligt svensk standard. 

Hållbart närproducerat

• Huvan finns i 5 storlekar (XS-XL) och är för-
sedd med dubbla rader tryckknappar och 
knytband bak för att kunna reglera pass-
form och anpassa vidden för maximal kom-
fort. På sidorna av huvan sitter ett tunnare 
meshmaterial, för att hörbarheten inte ska 
försämras vid användning.

 

• Blusen finns i 8 storlekar (XXS-3XL) har kort 
ärm och mudd runt ärmar och i halsring-
ningen. I standardutförande har blusen en 
bröstficka på vänster sida, är fållad nertill 
och ska bäras nerstoppad i byxan. Som al-
ternativt utförande finns blusen med tätts-
lutande mudd nertill i midjan samt om man 
önskar även två framfickor.

 

• Byxan finns i 8 storlekar (XXS-3XL) och har 
mudd i bensluten. Resår med snodd i mid-
jan, för att kunna anpassa storleken. Byxan 
är försedd med en enkel benficka på var 
sida.
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Vad är en mikrofiber? 
Materialet som används i Martinsons specialarbetsdräkt 
OPTIMAL MF864 är en högteknologisk väv uppbyggd på 
mikrofiberteknik. Mikrofiberteknikens egenskaper läm-
par sig för plagg där man är aktiv.  Väven har en hög and-
ningsförmåga, vilket ger den goda andningsaktiva egen-
skaper. Andningsförmågan anger hur mycket vattenånga 
tyget släpper igenom, ju högre värde desto bättre.  Vid 
aktivitet avdunstar ånga från kroppen och tyget ska släp-
pa igenom ångan så den inte kondenserar på insidan utan 
att man är torr mot kroppen. 

Väven är gjord i ett filamentgarn, vilket innebär att tråden 
är oändlig och släpper därför inte ifrån sig några fibrer. 
Mikrofibertekniken gör det också möjligt att göra väldigt 
smala och fina fibrer, vilket gör att materialen blir tunna 
och lätta med bibehållen styrka.
Kompositionen är 99% polyesterfilament och 1% antis-
tatfiber och väger ca 165g/m². Finns i färgerna blått och 
grönt.

Kommentarer från bärartester:
" Sval och behaglig känsla mot kroppen "
  " Blev inte svettig trots OP-rock "
" Svalt, skönt och följsamt material "
  " Underbart skönt mot huden "
" Bra bekväm passform "


