
Septic  150 – łowca nagród 
 
Obsypany nagrodami, światowej klasy wynalazek – unikatowa tkanina 
medyczna o podwójnych właściwościach Septic – 150,  opracowana przez 
specjalistów z Andropolu, zdobywa kolejne laury – tym razem na krajowym 
rynku.  
 
Wyrazy uznania dla tkaniny o bakteriostatycznych i antyelektrostatycznych 
właściwościach napływają z wielu źródeł. Ostatnim osiągnięciem zespołu 
specjalistów z Andropolu i naukowców z Instytutu Włókiennictwa  (tkanina to 
efekt ich wspólnej pracy) jest nagroda II stopnia zdobyta w 37 edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu  Poprawy Warunków, zorganizowanego przez  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  
Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-
badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do 
poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w 
środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak 
największej liczby pracowników. Poprawa warunków pracy może być 
realizowana poprzez udoskonalanie stosowanych lub wprowadzanie nowych 
metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, 
urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.  Takie opracowania  
były przedmiotem konkursu.  
Tkanina Septic 150 zwyciężyła w kategorii „prace naukowo - badawcze”, a 
konkursowe jury przyznało nagrodę jej autorom za „zaprojektowanie tkaniny o 
dwufunkcyjnych właściwościach ochronnych na odzież dla personelu 
medycznego”.   
 
Innym znaczącym wyróżnieniem dla tkaniny Septic 150  jest  brązowy medal, 
przyznany jej na ostatniej Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2009 
w Warszawie, zorganizowanej przez  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców I 
Racjonalizatorów.  
Zalety dwufunkcyjnej tkaniny doceniła również Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – Barbara Kudrycka, która przesłała autorom projektu list 
gratulacyjny.  
 - Mamy nadzieję, że kolejne nagrody dla naszej specjalistycznej tkaniny  
przekonają krajowych decydentów  służby zdrowia do inwestycji w 
bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy. Tym samym przyczynią się do szybszego 
upowszechnienia się w krajowych placówkach medycznych odpowiedniej 
odzieży. Do tej pory żaden polski ani światowy producent nie posiada w swojej 
ofercie tkaniny łączącej w sobie dwie właściwości – bakteriobójczość i 
antyelektrostatyczność. Teraz mamy swój polski, unikatowy produkt, który nie 
ma żadnego importowanego odpowiednika - mówi Tomasz Spólnicki 
współtwórca nowej tkaniny z Andropol SA. 



 
Prace nad „połączeniem” w jednym wyrobie właściwości antybakteryjnych i 
antyelektrostatycznych trwały ponad dwa lata. To, że tkanina posiada określone 
parametry potwierdziły szczegółowe testy w kraju i zagranicą. Dzięki swym 
cechom uszyta z andrychowskiej tkaniny odzież dla lekarzy i personelu 
medycznego skutecznie chroni przed przemieszczeniem się bakterii 
Staphylococcus Aureus (Gronkowiec złocisty) i tym samym ogranicza 
ewentualną możliwość zakażenia innych osób w szpitalach i placówkach 
medycznych.      
- Media, co chwilę informują o realnych zagrożeniach zakażeniami groźnymi 
bakteriami i wirusami, atakującymi całe społeczności. Do wielu zakażeń 
dochodzi w placówkach służby zdrowia. Nie mam wątpliwości, że wszędzie tam, 
gdzie pacjent lub lekarz mogą zetknąć się z bakteriami, powinny być stosowane 
tkaniny ograniczające potencjalne zagrożenia i wpływające na bezpieczeństwo 
wszystkich osób. Koszt takich tkanin nie jest duży. Warto pamiętać, że gdy w grę 
wchodzi zdrowie, a nawet życie pacjentów na bezpieczeństwie nie można 
oszczędzać – podkreśla prezes Andropolu, Grzegorz Łukawski 
Zastosowane surowce oraz zaawansowane technologie produkcji gwarantują  
wysokie właściwości ochronne i użytkowe. Dzięki parametrom tkaniny, z której 
uszyte zostaną ubrania dla lekarzy i personelu medycznego, nie stracą one 
swoich właściwości, nawet po pięćdziesięciu cyklach prania. Świadczą o tym 
wyniki badań w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym.  
 
Przypomnijmy, że Septic 150 zyskała uznanie także  za granicą. Rok temu 
zdobyła  brązowy medal na 6 Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w 
Szanghaju. Natomiast w kwietniu tego roku na 37. Międzynarodowej Wystawie  
Wynalazczości w Genewie polska tkanina wygrała z produktami renomowanych 
światowych firm i „sięgnęła” złoto.  
 
Apla: 
Andropol S.A., jest znanym na rynku krajowym producentem tkanin 
ochronnych  przeznaczonych głównie na odzież roboczą i specjalistyczne 
ubrania ochronne (dla służby zdrowia, przemysłu chemicznego i paliwowego, 
straży pożarnej, budownictwa, drogownictwa).  Jakość tych tkanin potwierdzają 
liczne certyfikaty ich zgodności z normami europejskimi. Andropol jest też 
certyfikowanym dostawcą dla wojsk NATO. 
 
 
 


