HEALTHCARE SAFETY DEVICES

MATERIAL
Polyester, mjukgjord vinylbeläggning

PRODUKTNUMMER

THE Z-FRICTION DRAPE™
TILLSAMMANS HÖJER VI STANDARDEN FÖR
PERIOPERATIV SÄKERHET
SANDEL® Z-Friction Drape™ hjälper sjukvårdspersonalen att skapa en
neutral zon: en i förväg överenskommen plats inom det sterila området där
vassa instrument kan placeras och hämtas av kirurgen eller
operationssköterskan.
Denna smidiga, halkfria bricka ger ett enkelt och praktiskt sätt att hindra
instrument från att flyttas eller falla från det sterila området samt att
uppfylla kraven i EU-direktiven.

1151

Steril (hållbarhet 3 år)

SANDEL®-produkterna erbjuder medvetna lösningar
för sjukvårdpersonal som vill höja
säkerhetsstandarden i operationsmiljöer.
Utformningen av Sandels säkerhetsprodukter för
sjukvården styrs av användarerfarenheter så att de
kan bidra till att täppa igen oavsiktliga
säkerhetsluckor och ge extra trygghet.

Ej medicinteknisk enhet
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten.

Det starkt orangefärgade området utgör en särskild plats där vassa
instrument kan placeras så att kontakt med dem minimeras. Brickan gör
det möjligt att skicka föremål indirekt – en beprövad metod för att minska
förekomsten av skär- och stickskador.

•
•
•

Stark orange färg gör den extra tydlig.
Anpassningsbar utformning, kan klippas och placeras i två lägen.
Mattan är icke-magnetisk och halkfri så att instrumenten ligger kvar
där du lägger dem.
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Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om
i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions
(medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansells produkter
finns på www.ansell.eu.
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