HEALTHCARE SAFETY DEVICES

MATERIAL

WEIGHTED SAFETY SCALPEL™
TILLSAMMANS HÖJER VI STANDARDEN FÖR
PERIOPERATIV SÄKERHET
Produkter som skyddar mot stick- och skärskador kan hjälpa
sjuksköterskor och operationsteam att undvika skador i operationssalen – i
USA inträffar varje år mellan 600 000 och 800 000 stick- och skärskador.
Dessutom kan dessa produkter hjälpa sjukhus att följa bestämmelserna i
ramavtalet mellan Europeiska federationen för offentliganställdas förbund
och Europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare
för att förhindra att arbetstagare drabbas av stick- och skärskador.
Avtalet innefattar ett direktiv till medlemsstaterna att specificera och
implementera säkra rutiner för användning och bortskaffande av vassa
medicintekniska instrument.
Med SANDEL-produkterna har vi förutsett dessa säkerhetskrav med ett
fullständigt sortiment av utrustning för förebyggande av stick- och
skärskador som särskilt har konstruerats för att minska risken för denna
typ av skador samt risken för överföring av blodburna patogener.

Plasthandtag: ABS
Plasthylsa: PBT
Bladinsats och tyngd: 17-4 rostfritt stål
Metalltyngd: stål
TIME OUT®-hylsa: papper

PRODUKTNUMMER
2210-N
2211-N
2215-N
2220-N

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 IIa
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för
engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad.

Det fullständiga sortimentet med SANDEL-säkerhetsskalpeller med vikt
(Weighted Safety Scalpel™) innefattar en skjuthylsa som täcker
skalpellbladet för att skydda mot stick- och skärskador.
SANDEL-säkerhetsskalpeller med vikt (Weighted Safety Scalpel™) har
samma känsla som den standardskalpell som används av kirurger.

•
•
•
•

Finns i en rad olika storlekar på skalpellblad och handtag.
Färgkodade skyddshylsor för lättare identifiering av bladen.
En knapp för skyddshylsa för att enkelt låsa och låsa upp blad för
användning med antingen vänster eller höger hand.
Levereras med en avtagbar TIME OUT®-hylsa som fungerar som
påminnelse om att följa Världshälsoorganisationens checklista för
säkrare operationer.
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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
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