MUNSKYDD

ALLROUNDMUNSKYDD
SKYDDAR SJUKVÅRDSPERSONAL OCH PATIENTER FRÅN SMITTSAMMA
SJUKDOMAR
Munskydd för sjukvården utgör en del av en smittskyddsstrategi vars mål är att eliminera korskontaminering.
Munskydd för sjukvården bidrar till att hindra stora partiklar som slungas ut från bäraren (t.ex. saliv eller slem) från
att nå patienten eller arbetsmiljön. De bidrar också till att skydda bäraren mot exponering för blod och/eller
kroppsvätskor från patienten eller arbetsmiljön.
Ansells SANDEL-sortiment av ergonomiska säkerhetsprodukter har kompletterats med ett omfattande urval av
ansiktsskyddslösningar som är komfortabla utan att kompromissa med skyddet. Alla SANDEL-munskydd för
sjukvården uppfyller kraven i EN 14683 som är den europeiska standarden för operationsmunskydd och
provningsmetoder för dessa. Dessutom är SANDEL-munskydden för sjukvården tillverkade av mjukt material för
att säkerställa hög komfort, lågt luftmotstånd och minimal hudirritation.
Allroundmunskydden bidrar till att hindra stora partiklar som slungas ut från bäraren (t.ex. saliv eller slem) från att
nå patienten eller arbetsmiljön. Allroundmunskydden är lämpliga för situationer där exponering för blod och/eller
kroppsvätskor inte utgör någon risk.

PRODUKTNUMMER
85001

Allroundmunskydd – typ II – elastiska band – blått

85015

Allroundmunskydd – typ II – elastiska band – vitt

85016

Allroundmunskydd – typ II – elastiska band – blått

85002

Operationsmunskydd – typ II – knytband – blått

85017

Operationsmunskydd – typ II – knytband – vitt

85018

Operationsmunskydd – typ II – knytband – blått

ALLROUNDMUNSKYDDENS EGENSKAPER ÄR BL.A.

•
•
•

Veckad utformning med knytband eller öglor
Skyddande treskiktskonstruktion
Finns i olika färger och modeller

SANDEL-produkterna erbjuder kostnadseffektiva sätt att hålla
sjukvårdspersonal och patienter friska.
Ansells SANDEL-produkter erbjuder medvetna lösningar för
sjukvårdpersonal som vill höja säkerhetsstandarden i
operationsmiljöer. Utformningen av Ansells SANDEL-munskydden
vägleds av användarerfarenheter för att bidra till att överbrygga
oavsiktliga säkerhetsluckor på ett meningsfullt sätt samt ge extra
trygghet.
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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.

