HEALTHCARE SAFETY DEVICES

MATERIAL
Polyetylen, cellulosafiberkomposit, polypropylen

PRODUKTNUMMER
2440
2449

DRIFLOOR™
SKYDDAR SJUKVÅRDSPERSONAL FRÅN
KOSTSAMMA ARBETSPLATSSKADOR
SANDEL®-sortimentet med ergonomiska säkerhetsprodukter har tagits
fram för att möta behovet att skydda personal från arbetsplatsskador. Inom
den europeiska sjukvårdssektorn var halkningar, snubblingar och fall den
näst största olycksorsaken under 2009. 30 % av dessa incidenter
resulterade i att den anställda var borta från arbetet i mer än en månad.

Osteril

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.

Muskuloskeletala åkommor till följd av fysiska belastningsskador är också
ganska vanligt i vårdmiljöer.
SANDEL-produkterna är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga dessa
vanliga skador.
SANDEL DriFloor™ absorberande dynor används för att suga upp vätskor
och hålla golvet torrt för att hindra att personalen halkar och faller.
DriFloor™ förbättrar effektiviteten vid rengöring och reducerar kostsam
arbetstid.

•
•
•
•

Kan användas på alla golv där vätska ansamlas (t.ex.
operationssalar, förlossningsrum och tvätthoar)
Eliminera den ohygieniska användningen av filtar eller handdukar på
golvet
Den vattentäta undersidan håller golvet torrt under dynan
Finns färdigskurna eller på rulle så att de kan skäras till önskad längd
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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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