HEALTHCARE SAFETY DEVICES

MATERIAL

SANDEL 4-IN-1™ MARKER
BIDRAR TILL ATT REDUCERA
OPERATIONSFEL
Ingrepp som görs på fel ställe är misstag som mycket väl kan förebyggas.
Man beräknar dock med att 1 500–2 500 felaktiga ingrepp – däribland på
fel sida, fel organ, med fel implantat och på fel person – utförs varje år
enbart i USA.
För att bidra till att förebygga felaktiga ingrepp rekommenderar
Världshälsoorganisationen att medlemsstaterna följer det universella
protokollet som innefattar en ”time-out” med syfte att verifiera
operationsställe, typ av ingrepp och patient.
SANDEL® TIME OUT®-produkterna är utformade för att hjälpa
operationsteam och sjukhus att följa dessa rekommendationer. Dessa
strategiskt placerade, starkt orangefärgade påminnelser tvingar
operationsteamen att ta en time-out och bidrar till att minska förekomsten
av felaktiga ingrepp.

Polyester (PET)
Polypropylen (PP)
Gentianaviolett bläck Svart bläck
Linjal : papper

PRODUKTNUMMER
1041
1041-R

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.
MD klass I steril
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten.

SANDEL TIME OUT®-produkterna fungerar som en iögonenfallande
påminnelse för operationsteamen att ta en paus och implementera
Världshälsoorganisationens protokoll för time-out enligt checklistan för
säkrare operationer.
SANDEL TIME OUT®-markeringspennorna är avsedda för markering av
operationsställe på patientens hud. Alla markeringspennor har en TIME
OUT®-påminnelse och en triangulär form som hindrar dem från att rulla.

•
•
•

Stark orange färg som gör dem extra tydliga
Alla TIME OUT®-produkter för engångsbruk finns att få i sterilt eller
osterilt utförande
Markeringspenna med två spetsar och två färger (permanent och
hudmarkering) med TIME OUT®-hylsa och linjal (S)
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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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