HEALTHCARE SAFETY DEVICES

MATERIAL
Cellulosamassa/träfiberpapper

PRODUKTNUMMER
811-E
811-ENS

TIME OUT™ BEACON NON-WOVEN
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.

Steril (hållbarhet 3 år)
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.

SANDEL® TIME OUT®-produkterna är utformade för att hjälpa operationsteam och
sjukhus att följa dessa rekommendationer. Dessa strategiskt placerade, starkt
orangefärgade produkter påminner operationsteamen att ta en time-out och bidrar till
att minska förekomsten av operationsfel.
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.
TIME OUT®-signalen kan placeras över operationsstället, på assistentbordet eller
instrumentbordet som en barriär som måste tas bort innan operationen inleds.
Signalen finns att få i bomull eller i ett biologiskt nedbrytbart nonwoven-material för
engångsbruk.

•
•

Stark orange färg som gör dem extra tydliga
Alla TIME OUT®-produkter för engångsbruk finns att få i sterilt eller osterilt
utförande
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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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AVSEDD ANVÄNDNING

ÅTERANVÄNDBAR

TIME OUT®-signalen används som en påminnelse om att följa
riktlinjerna från The Joint Commission och Världshälsoorganisationen i
fråga om att förebygga ingrepp på fel patient, av fel typ och på fel plats.

Cellulosamassa/träfiberpapper

STERILISERINGSMETOD

FÖRPACKNING OCH LAGRING
Förpackning
100/ask 2
askar/kartong
811-ENS 250/påse 4
påsar/kartong

RENGÖRING
Ej tillämpligt

MATERIAL

811-E

Avsedd för engångsbruk, Endast för engångsbruk

Antal/kartong
200
1000

Steril (hållbarhet 3
år)
Osteril

•
•
•

811-E är steriliserad med gammastrålning
811-ENS kan vara steriliserad med gammastrålning, etylenoxid
eller ånga
Rekommenderad praxis för ångautoklav är 250ºF/121ºC i minst 30
minuter följt av minst 45 minuters torktid

OMSTERILISERING
Ej tillämpligt

VIKT

CE-MÄRKT

~ 0.4 ounce (~ 11 g)

Ej tillämpligt

MÅTT

PATENT NUMMER

13 x 18 inches (33 x 46 cm)

•
•

EU-registrerat varumärke nr 008277469 (TIME OUT®)
USA-registrerat varumärke nr 2,966,022 (TIME OUT®)

PRODUKTNUMMER
811-E
811-ENS

Steril (hållbarhet 3 år)

SYMBOLER

Osteril

SPÅRBAR TILLVERKNING
Ja
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