Upphandlat sortiment Västerbottens Kommun start 2015-06-04
Sanicare urinflaska för män
Urinflaska med lock, för män. Volymen är 1000 ml med
gradering. Material PP
Sanicare art nr 2906
Sanicare art nr
2906

One-Med art nr=
Beställnings nr
412884

Absorba Sittskydd
Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och
högabsorberande absorptionsmaterial.
Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!
Sanicare art nr 1297, 45x45 cm. Grön

Sanicare art nr
1297

One-Med art nr=
Beställnings nr
200066

Kombi-glid med handtag och undersida med
glidyta, med eller utan bäddflikar
Kombiglid har ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av
högabsorberande material. Kombiglid har en undersida av
lågfriktionsmaterial och handtag som underlättar vändning.
Ytskiktet är i borstad polyester om gör att ytan känns torr även
efter läckage. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket
starkt och resulterar i en slät bäddyta utan risk för inre veck i
produkten
Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!
Sanicare art nr 12421 Mått 85x90cm(85x180cm inkl bäddflikar)
Sanicare art nr 10391 Mått 85x90cm
Sanicare art nr
12421
10391

One-Med art nr=
Beställnings nr
210757
100301
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Lakansskydd Kameleont
Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av
högabsorberande material. Det blå ytskiktet indikerar med en
färgförändring att lakansskyddet blivit blött. Lakansskyddet är
laminerat vilket gör det mycket starkt, dessutom resulterar det i en
slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet är av blå
lakansväv av polyester/bomull vilket känns behagligt och bekant.
Lakansskydden har bäddflikar för fixering runt madrassen.
Obs! Använd ej sköljmedel vid tvätt!
Sanicare art nr BI7136 Mått 85x90cm(85x190cm inkl bäddflikar
Sanicare art nr
BI7136

One-Med art nr=
Beställnings nr
100706

Absorba Madrasskydd
Tvättbara madrasskydd. Kan tvättas ca 100 ggr i 90
grader.
Använd ej blekmedel, sköljmedel eller kemtvätt.
Resår i sidorna gör att skyddet ligger stilla i sängen.
Sanicare art nr 12092 Mått 90c200cm
Sanicare art nr
12092

One-Med art nr=
Beställnings nr
231576

Sanicare Nattdräkt med korta/långa ben
Sanicare nattdräkt underlättar vården av dementa och inkontinenta
patienter. Inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat och därmed
minskar risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en
ostörd nattsömn. Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar på
högeraxeln, och försvårar för patienten att själv ta av sig
inkontinensskyddet. Passar både till män och kvinnor
Storlek
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Sanicare
Art nr korta ben
6102
6103

One-Med
Art nr korta ben
101053
101054

Sanicare
Art nr korta ben
6202
6203
6204

One-Med
Art nr korta ben
210763
210764
210765
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