
[T] - ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

personal protective equipmentT1 środki ochrony indywidualnej

protective clothingTa2 odzież ochronna

protective apronsTab3 fartuch ochronny

chemical protective clothingTac4 odzież ochronna (substancje chemiczne)

overallsTad5 kombinezon

diving suitsTaf6 skafander nurka

weather protective clothingTag7 odzież ochronna (warunki atmosferyczne)

heated clothingTah8 odzież ogrzewana

liquid-heated suitsTahe9 odzież ochronna ogrzewana płynem

disposable protective clothingTaj10 odzież ochronna jednorazowego użytku

insulating clothingTak11 odzież izolująca

heat protective clothingTan12 odzież ochronna (promieniowanie cieplne)

air-cooled suitsTana13 odzież ochronna chłodzona powietrzem

liquid-cooled suitsTane14 odzież ochronna chłodzona płynem

dry ice-cooled suitsTani15 odzież ochronna chłodzona suchym lodem

air-fed clothingTap16 odzież ochronna wypełniona powietrzem

gas protective clothingTaq17 odzież ochronna (gazy)

radiation protective clothingTar18
odzież ochronna chroniąca przed

promieniowaniem

protective underwearTau19 bielizna ochronna

Tax20 odzież ostrzegawcza

work clothingTaz21 odzież robocza

face and eye protectionTe22 ochrony twarzy i oczu

safety spectaclesTed23 okulary ochronne
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eyepiecesTede24 okular (wziernik)

filter glassesTedi25 okulary filtracyjne

light transmission factorTedit26 współczynnik przechodzenia światła

optical aberrationsTedy27 aberracje optyczne

welders helmetsTek28 przyłbica spawalnicza

air-fed helmetsTeka29 kaski z doprowadzeniem powietrza

hearing protectionTf30 ochrony słuchu

earplugsTfb31 wkładki przeciwhałasowe

speech filter type ear protectorsTfba32 ochronniki słuchu z filtrem mowy

earmuffsTff33 nauszniki

acoustic helmetsTfk34 kaski akustyczne

head protectionTg35 ochrony głowy

safety helmetsTgb36 hełm ochronny

scalp protectorsTgf37 ochrony czaszki

dust helmetsTgh38 hełm przeciwpyłowy

traditional head coveringsTgt39 nakrycie głowy

respiratorsTi40 ochrony układu oddechowego

air purifying respiratorsTif41
ochrony układu oddechowego oczyszczające

powietrze

particulate removing respiratorsTifa42
ochrony układu oddechowego do ochrony

przed cząstkami

particulate filtersTifaf43 filtry cząstek

electrostatic particulate filtersTifafe44 filtry elektrostatyczne

gas removing respiratorsTife45
ochrony układu oddechowego usuwające

gazy

rescue breathing apparatusTifea46 ratownicze aparaty oddechowe

sorbent filtersTifef47 filtr sorpcyjny

positive supply filter respiratorsTifo48
filtry do sprzętu z wymuszonym przepływem

powietrza
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service lifeTify49 trwałość użytkowa

supplied air respiratorsTig50 respirator z doprowadzeniem powietrza

hose masksTiga51 maska z przewodem oddechowym

airline respiratorsTige52
ochrony układu oddechowego ze sprężonym

powietrzem

supplied air hoodsTigo53 kaptur z doprowadzeniem powietrza

diving helmetsTigu54 hełm nurka

self-contained breathing apparatusTik55 autonomiczny aparat oddechowy

open circuit breathing apparatusTika56 aparat oddechowy o obwodzie otwartym

compressed-air breathing apparatusTikac57 aparat powietrzny ze sprężonym powietrzem

oxygen breathing apparatusTikap58 aparat tlenowy

oxygen carriersTikapo59 nośnik tlenu

closed circuit breathing apparatusTike60 aparat regeneracyjny

underwater breathing apparatusTiku61 aparat oddechowy podwodny

facepiecesTim62 część twarzowa maski

dead spaceTime63 przestrzeń martwa maski

breathing resistanceTir64 opór oddychania

improvised respiratory protectionTix65 prowizoryczna ochrona układu oddechowego

hand and arm protectionTo66 ochrony rąk

protective glovesTob67 rękawice ochronne

insulating glovesTobi68 rękawice izolujące

radiation protective glovesTobr69 rękawice chroniące przed promieniowaniem

vibration protective glovesTobv70 rękawice antywibracyjne

hand guardsTof71 osłony na dłonie

finger guardsTok72 ochrony palców

arm guardsTom73 ochrony ramion

3



elbow padsTor74 nałokietniki

shoulder padsTot75 ochrony barków

foot and leg protectionTu76 ochrony nóg

safety footwearTub77 obuwie ochronne

safety shoesTuba78 trzewiki ochronne

toe capsTubac79 podnoski

penetration-resistant solesTubas80 podeszwy odporne na przebicie

clogsTubc81 chodaki

bootsTubf82 obuwie ochronne osłaniające kolana i uda

insulating footwearTubi83 obuwie izolujące

overshoesTubo84 kalosze

antistatic footwearTubp85 obuwie antystatyczne

non-slip solesTubu86 podeszwy antypoślizgowe

antislip studsTuby87 antypoślizgowe elementy (na podeszwach)

leg protectionTul88 osłony nóg

leggingsTule89 nagolenniki

knee padsTulk90 nakolanniki

belts, harnesses and lifelinesTw91 liny, pasy i szelki bezpieczeństwa

safety beltsTwb92 pasy bezpieczeństwa

snapsTwba93 zatrzaski

buoyant devicesTwe94 sprzęt utrzymujący na powierzchni wody

lifebuoysTweb95 koła ratunkowe

lifejacketsTwej96 kamizelki ratunkowe

harnessesTwg97 szelki bezpieczeństwa

fall arrestersTwh98 sprzęt przeciwupadkowy
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inflatable restraintsTwi99 nadmuchiwane urządzenia unieruchamiające

back beltsTwl100 pasy tylne

lifelinesTwm101 lina bezpieczeństwa

comfort criteriaTxc102 kryteria oceny komfortu

protection criteriaTxp103 kryteria oceny ochrony

skin protectionTy104 ochrona skóry

barrier creamsTyb105 krem ochronny

skin cleansersTyd106 środki czystości skóry

materials for personal protectionTz107 materiały na środki ochrony indywidualnej

acidproof materialsTza108 materiały kwasoodporne

baseproof materialsTzb109 materiały zasadoodporne

heat resistant materialsTze110 materiały żaroodporne

fireproof materialsTzf111 materiały ognioodporne

reflective materialsTzg112 materiały odblaskowe

conductive materialsTzi113 materiały przewodzące

metal meshTzm114 siatka metalowa

fabrics for protective clothingTzo115 tkaniny na odzież ochronną

flameproofed fabricsTzof116 tkaniny ognioodporne

fire resistant fabricsTzog117 tkaniny niepalne

metallized fabricsTzom118 tkaniny metalizowane

metallic-scrim fabricsTzon119 tkaniny z metaliczną nitką

impermeable fabricsTzow120 tkaniny nieprzepuszczalne

waterproofed fabricsTzowa121 tkaniny nieprzemakalne

air permeabilityTzp122 przepuszczalność powietrza

radiation permeabilityTzr123 przepuszczalność promieniowania
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solvent resistanceTzu124 odporność na rozpuszczalniki

dielectric strengthTzy125 wytrzymałość dielektryczna
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