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Due to increasing tourism, migration of people for 
work throughout the world, even to countries with 
less developed infrastructure and health care where 
protection against highly virulent infections almost 
does not exist, the danger of infection importation has 
been increasing even to the countries with a highly 
developed health care system. If those developed 
countries are not suitably prepared to protect their 
inhabitants, they will be at risk from epidemics  
or pandemics. For instance the epidemic of Ebola 
virus in the West Africa in year 2014 resulted  
a thousands of infected with more than 50% 
fatality. Other possible dangerous must be taken 
into consideration, such as „bioterrorism“, against 
which not only defense but also protection are very 
important thus must not be neglected. There are also 
other types of terrorism (classical, chemical, nuclear, 
etc) in which certain demarcated areas are affected 
but in the case of infection with biological agents, it is 
not possible to define and demarcate strictly the area 
and therefore without a sufficient protection there are 
no borders for  microorganisms (for example Antrax).

S ohledem na stále vzrůstající cestovní ruch a migraci 
obyvatelstva za prací do všech končin světa tj. i do zemí 
s velmi málo vyvinutou infrastrukturou, kde úroveň 
zdravotnictví a ochrana před zvláště nebezpečnými 
virulentními chorobami téměř neexistuje, čím dál více 
narůstá nebezpečí zavlečení nákazy i do zemí s dobře 
vyvinutým zdravotním systémem, která v případě 
nedostatečné ochrany obyvatel a zdravotnického 
personálu může přejít až do stadia epidemií 
popř. pandemií. Například epidemie viru Eboly  
v západní Africe v roce 2014 měla za následek tísíce 
nakažených osob s úmrtností větší než 50%. Dále 
je nutné vzít v úvahu jiné možné nebezpečí jako je  
tzv. „biologický terorismus“, proti kterému je nejen 
důležité zabezpečit obranu, ale rovněž i ochranu.  
U jiných typů teroristických útoků (klasický, chemický, 
jaderný apod.) se vždy jedná o určitý větší či menší 
ohraničený prostor zasaženého území, což v případě 
nákazy biologickými agens jakýmkoliv způsobem 
nelze definovat a v případě nedostatečné ochrany 
mikroorganismy neznají hranice (např. Antrax).



 

Jednorázová biologická 
souprava EOBO-10

Souprava se skládá z nepřetlakové kombinézy, 
filtrační polomasky, ochranných brýlí, rukavic 
a návleků.
Kombinéza je moderní prostředek určený pro 
ochranu uživatele proti biologickým agens, 
chemickým látkám (i pod tlakem), kapalným 
aerosolům, pevným chemickým částicím 
rozptýleným ve vzduchu a radioaktivním částicím. 
Poskytuje stupeň ochrany III B.

Single Use Protective Biological 
Set EOBO-10

Consisting of non-pressurized overall, filtration 
half-mask, work safety glasses, safety gloves 
and shoe  covers.
The suit is a modern type of suit which has been 
designed for protection against biological agents, 
liquid chemicals (including pressurized), liquid 
aerosols, solid chemicals elements diffused into 
the air and radioactive elements. It offers III B 
standard of protection.

Ochranný biologický 
a protichemický oblek EBO-10

Ochranný biologický a protichemický oblek  
EBO-10 s přívodem filtrovaného vzduchu 
umožňuje uživateli vstoupit do prostředí, v němž 
je riziko výskytu nebezpečných biologických, 
chemických nebo zdraví škodlivých látek. 
Ochrana vnitřního prostoru je jištěna přetlakem 
vzduchu dodávaným filtračně-ventilační (FV) 
jednotkou, která je zavěšena na opasku uvnitř 
ochranného obleku. FV jednotka umožňuje 
výměnu filtrů pro ochranu v definovaném 
prostředí. Poskytuje stupeň ochrany 1c-B  
a splňuje požadavky norem: EN 14126 a EN 943-1.

Protective Biological and  
Chemical Suit EBO-10

The protective biological and chemical suit  
EBO-10 with filtered air inlet enables the user 
to enter environments with a risk of presence 
of dangerous biological or deleterious substan-
ces. The inner space is secured by air positive  
pressure supplied by filtration-ventilation (FV) 
unit that is hung on a belt inside the protective 
suit. FV unit enables exchange of filters for pro-
tection in a given environment. It offers 1c-B 
standard of protection and meets the folowing 
standards: EN 14126 and EN 943-1.

Ochranný biologický a protiche-
mický oblek EBO-10/M

Ochranný oděv EBO-10/M vznikl pokračováním 
vývoje v oblasti individuálních prostředků jednot-
livce. Od předchozího typu se liší zvýšením 
objemového průtoku vzduchu. Použitý materiál 
je na stejné bázi, ale se zvětšeným nánosem 
butylkaučuku, tudíž i vyšší odolností vůči 
chemickým látkám. Poskytuje stupeň ochrany 
1c-B a splňuje požadavky norem: EN 14126  
a EN 943-1.

Ochranný biologický a protiche-
mický oblek EOBO-20/P

Ochranný přetlakový biologický a protichemický 
oblek poskytuje optimální ochranu proti 
radioaktivním částicím a prachu, tekutým 
organickým a koncentrovaným anorganickým 
chemikáliím (i pod tlakem) a proti  biologickým 
nebezpečným látkám. Poskytuje stupeň ochrany 
III B a splňuje požadavky norem: EN 1149-1, 
EN 14126, EN 1073-2.

Protective Biological and  
Chemical Suit EBO-10/M

The protective suit EBO-10/M has been pro-
duced thanks to continuous development in 
the area of protective means of individuals. It  
differs from the previous type in its volume air 
flow which has been increased. The material used 
is on the same base only butyl rubber coating is 
thicker, thus its resistance to chemicals is better. 
It offers 1c-B standard of protection and meets  
the folowing standards: EN 14126 and EN 943-1.

Protective Biological and  
Chemical Suit EOBO-20/P

The protective biological and chemical suit 
provides optimal protection against radioactively 
charged fibres, particles and dusts and against 
liquid organic and highly concentrated inorganic 
chemicals (including under pressure) and 
biological hazardous substances. It offers III B 
standard of protection and meets the following 
standards: EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2.

Ochranná kukla EOK-10

Ochranná kukla EOK-10 s přívodem filtrovaného 
vzduchu umožňuje uživateli vstoupit do 
prostředí, v němž je riziko výskytu nebezpečných 
biologických nebo zdraví škodlivých látek. Vnitřní 
prostor je jištěn přetlakem vzduchu dodávaným  
z filtračně-ventilační (FV) jednotky, která 
je zavěšena na opasku vně jednorázového 
ochranného oděvu. FV jednotka umožňuje 
výměnu filtrů pro ochranu v definovaném 
prostředí. Poskytuje nejvyšší stupeň ochrany - 
TH3 a splňuje požadavky normy: EN 12941.

Protective Face Piece EOK-10

The protective face piece EOK-10 with filtered 
air inlet enables its user to enter environment 
with risk of presence of dangerous biological 
or deleterious substances. The inner space is 
secured by air positive pressure supplied by 
a filtration-ventilation (FV) unit that is hung on 
a belt outside the protective suit. The FV unit 
enables exchange of filters for protection in  
a given environment. It offers the highest 
standard of protection - TH3 and meets  
the folowing standards: EN 12941.
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Biovak EBV - 30/40

Biovak EBV – 30/40 je mobilní prostředek určený pro primární transport osoby s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu nebo osoby zasažené mikrobiologickými 
prostředky z místa kontaminace do stacionárního zařízení určeného pro léčbu osob takto postižených. Biovak je možno využít i pro transport pacienta se 
sníženou imunitou jako ochranu před „nečistým“ okolním prostředím. Pracuje v režimu přetlaku nebo podtlaku. Poskytuje stupeň ochrany BSL-3. Materiál použitý 
na obslužných/manipulačních rukávcích umožňuje citlivější kontakt s pacientem, je poddajný i při nižších teplotách a nedochází tak ke “ztuhnutí”. Rukavice 
jsou k rukávcům propojeny systémy speciálních kroužků. Tento systém umožňuje snadnou výměnu rukavic různých velikostí. Biovak je vybaven prvky pasivní 
bezpečnosti. Jedná se o stavitelný pětibodový upínací systém s centrální sponou, který umožňuje bezpečnou fixaci pacienta během převozu.

BIO-BAG EBV - 30/40

The Bio-Bag EBV-30/40 is a mobile device enabling safe transportation of individuals suspected of highly virulent infection or individuals touched by microbiological 
agents, from contaminated place to a stationary plant designated to treat such individuals. It is possible also to use it for transport patients with hypo-immunity in 
order to protect them from an „impure“ environment. It offers BSL-3 standard of protection. Fabric used for treatment sleeves enables sensitive contact with patient, 
it is more flexible in low temperature as well and the fabric  doesn´t solidify. The gloves are connected to sleeves through a special ring system. This system allows 
an easy gloves replacement (various sizes etc.). Bio-Bag is equiped with parts for passive safety. It is an adjustable five-point fixation system with  central buckle 
which enables a safe fixation of patient during transport. 

TRANSPORT PACIENTA/PATIENT TRANSPORT

IzOLACE PACIENTA/PATIENT ISOLATION
Izolační podtlaková komora 
BIOBOX EBXT-06 

Biobox EBXT-06 je mobilní izolační komora určená pro izolaci 
a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou. Vnitřní 
podtlak vytváří bezpečný karanténní prostor uvnitř Bioboxu a tím 
chrání okolí před přenosem infekce. Poskytuje stupeň ochrany 
BSL-3. Je možno jej velmi rychle zprovoznit v libovolném krytém 
prostoru (letištní haly, školy, sportovní areály apod.)    

Izolační podtlaková komora  
BIOBOX EBX-06 

BIOBOX EBX – 06 na trubkové konstrukci je izolační zařízení pro 
izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou
(stejný princip jak u EBXT-06) určené primárně pro stacionární 
zdravotnická zařízení. Bezúdržbová konstrukce umožňuje 
udržovat Biobox dlouhodobě v provozuschopném stavu. Může 
být navržen dle konkrétních prostorových požadavků zákazníka.

Isolation Negative Pressure Chamber  
BIOBOX EBX-06 

The EBX-06 Biobox of tube construction is an isolation device 
for isolation and hospitalization of individuals with highly 
dangerous infection, designed primarily for permanent health 
establishments. Long serviceability of the Biobox due to its 
service-free construction. It can be designed according to 
specific requirements of the customer.

Isolation Negative Pressure Chamber  
BIOBOX EBXT-06 

The Biobox EBXT-06 is a mobile isolation chamber designed for  
isolation and hospitalization of individuals with highly dangerous 
infection. Inner negative pressure creates a safe quarantine spa-
ce inside the Biobox thereby protects the surroundings from in-
fection transmission. It offers BSL-3 standard of protection. The 
design enables to put into operation the chamber very quickly on  
any available area (airport, school, sports hall etc.)



Státní hmotné rezervy Polsko, Státní hmotné rezervy ČR, Fakultní nemocnice Na Bulovce 
ČR, Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení urgentního příjmu ČR, Nemocnice s Poli-
klinikou Havířov ČR, Jednotka biologické a protichemické obrany Angola, Ministerstvo 
mimořádných událostí Ázerbájdžán, Nemocnice Moskva 165 Rusko, Nemocnice Orel 
Rusko, Záchranná služba INEM Portugalsko, Záchranná služba HITT Rakousko, Minister-
stvo zdravotnictví státu Sao Paulo Brazílie atd.

The State Material Reserves Poland, The State Material Reserves CZ, The Teaching Hos-
pital Na Bulovce  CZ, The Teaching Hospital Olomouc - departement of urgent reception 
CZ, The Hospital Havirov CZ, The Biological and Chemical  Force Angola, The Ministry of 
Crisis Situation Azerbaijan, The Hospital 165 Moscow Russia, The Hospital Orel Russia,
The Ambulance service INEM Portugal, The Ambulance service HITT Austria, The Ministry 
of Health The state Sao Paulo Brazil etc. 
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Izolační bezbariérová podtlaková komora 
BIOBOX EBXT-2

Řeší problémy při vstupu do izolační komory spojené s nutností překračování 
tubusů a to jejich odstraněním ve vstupní části dekontaminačního modulu 
i přechodové komory. Zvětšené vnitřní rozměry izolační komory umožňují 
v případě potřeby umístit do bioboxu 2 postele a chemické WC. Zvětšený 
vnitřní rozměr dekontaminačního modulu usnadňuje dekontaminaci 
personálu a vybavení. Poskytuje stupeň ochrany BSL-3.

Isolation Negative Pressure Chamber without  
Barrier Access BIOBOX EBXT-2 

It has been designed without barrier access as the tubes in the 
decontamination module entry and transitional chamber have been removed 
and do not have to be stepped over. The inside dimensions of the isolation 
chamber have been increased in order to placing 2 beds and a chemical 
toilet if needed. The inside dimensions of the decontamination module 
have been increased which enables easier decontamination of staff and 
equipment. It offers BSL-3 standard of protection.  

Izolační stan ES-56LP

Izolační stan ES-56LP slouží k izolaci a léčbě skupiny osob s vysoce 
nebezpečnou nákazou. Účelem je vytvoření bezpečného karanténního 
prostoru na principu podtlaku chránící okolí před infikovanými pacienty 
umístěnými v izolačním stanu. 

Patologický vak EPBV-10

Patologický vak je určen pro transport zemřelých, podezřelých na vysoce 
virulentní nákazu. Svým konstrukčním řešením zabraňuje úniku biologických 
agens do okolí. 

Pathological Bag EPBV-10

It is used for the transportation of dead person suspected of highly 
contagious disease.  It is biological germ proof.

Isolation Tent ES-56LP

The isolation tent ES-56LP serves to isolate and treat more people with high-
ly dangerous infections. Its purpose is to provide a safe quarantine space 
based on the negative pressure principle, protecting the environment from 
infected patients by placing them into the isolation tent. 
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