Upphandlat sortiment Stockholms kommuner och
slutenvården SLL520

Hej!
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment
som är upphandlat från Sanicare inom Stockholms kommuner och slutenvård.
Ni som gör förskrivningar och tar hand om patienter, har en oerhört viktig roll i att
kunna vägleda och hjälpa dem att hitta produkter som kan ge dem en trygghet och
säkerhet i sin vardag. Vi vill genom denna sortimentsöversikt kunna göra det enklare för
er i det viktiga arbetet.
För dig som är användare av detta sortiment så hoppas vi kunna vägleda dig till att hitta
produkter som ger dig en trygghet och säkerhet för att kunna upprätthålla ett aktivt och
socialt liv.
Om ni vill ha mer information, har några frågor eller synpunkter är ni varmt välkomna
att kontakta oss, likaså om ni vill beställa prover.
Övrigt sortiment
Välkommen in på vår hemsida www.sanicare.se där ni finner vårt övriga sortiment.
Följ oss också på Facebook för information om kommande mässor och event samt
information om övriga aktiviteter.
Vill ni få information och läsa om fallbeskrivningar om avföringsinkontinens besök
www.avföringsinkontinens.se

Kontakt:
Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg
Tel: 0346-71 55 30 / 020 - 58 10 10
E-mail: sanicare@sanicare.se

Med vänlig hälsning
Sanicare

Sanisoft Mini Kol
Specialskydd för små avföringsläckage. Ett effektivt kolfilter som eliminerar lukt i 3-5 timmar.
Ett tunt, mjukt anatomiskt skydd. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Längd
Bredd
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

art nr 3537

art nr 3536

Sanisoft Mini Long Kol Sanisoft Mini Kol - kort
3536 (med vingar)
3537 (utan vingar)
60283
60282
30 cm
22,5 cm
7,5/15 cm
6 cm
143/48 ml
83/28 ml
250 st

iD Light – för små läckage
iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med aktiva superabsorbenter (ODS) som förhindrar
bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilket minskar risken för
hudirritationer. ID Light Mini och Normal har ett snyggt, fräscht tryckt blommönster. Produkten är
dermatologisk testad.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Längd
Bredd
ISO/Praktisk
kapacitet
Antal/fp

iD Light Ultra
Micro
5111005280
70856
19 cm
7,5 cm

art nr
5111005280

iD Light Mini

iD Light Normal

5121020201
70857
22,7 cm
9,2 cm

5171030121
70858
35 cm
12,5 cm

27,7 ml

70,3 ml

111 ml

336 st

240 st

144 st

art nr
5121020201

art nr
5171030121

iD Expert Light – för lätt till medel läckage
iD Light är ett kroppsformat, anatomiskt skydd med aktiva superabsorbenter (ODS) som förhindrar
bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls vilket minskar risken för
hudirritationer. Produkten har ett 2 delat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en bra yttorrhet
som främjar god hudhälsa. Produkten är dermatologisk testad.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Längd
Bredd
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

iD Expert Light Extra
5160040280
70854
35 cm
12,5 cm
153 ml
280 st

iD Expert Light Maxi
5160050280
70855
40,5 cm
15,5 cm
225 ml
168 st

Euron Micro Super Plus – för medelstora läckage
Anatomiskt utformade skydd för medelstora urinläckage med aktiva superabsorbenter (ODS) som
förhindrar bildandet av ammoniak och dålig lukt samtidigt som hudens PH-värde bibehålls, vilket
minskar risken för hudirritationer. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt
hela produkten vilket gör skyddet mjukt och behagligt och det ökar yttorrheten samt ger en god hudhälsa.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Längd
Bredd
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

Euron Micro Super Plus
10508140
70848
40,5 cm
15,5 cm
270 ml
168 st

iD for Men Level 2 - för män med små till medelstora urinläckage
Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet som främjar god hudhälsa.
Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material runt hela produkten för att minska
risken för hudirritationer. Produkten är dermatologisk testad.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Längd
Bredd
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

iD for men level 2
5221040100
70853
30 cm
18-8 cm
157,3 ml
160 st

iD Pants - för medelstora till stora läckage
iD Pants är en absorberande engångsbyxa. Den goda elastiken i midjan gör att produkten säkert sitter på
plats och får en kroppsnära passform. Produkten har dubbla inre läckagespärrar för extra trygghet och
minskar risken för sidoläckage. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet
som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbar baksida runt hela
produkten för att minska risken för hudirritationer. Odour control som förhindrar dålig lukt. Sidosömmar
som enkelt går att riva upp vid byte. Färgkodning för enkel storleksidentifikation. Produkten är
dermatologisk testad.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Midjemått
Benomfång
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

iD Pants M
Active Normal
5511255140
70861
80-120 cm
89 cm
229 ml
112 st

iD Pants plus XS iD Pants plus S
5531065141
70859
50-70 cm
60 cm
446 ml
56 st

5531165140
70860
60-90 cm
62 cm
534 ml
112 st

iD Expert Belt - för medelstora till stora läckage
iD Belt är en absorberande engångsprodukt. Det breda bandet i midjan gör att produkten säkert sitter på
plats och får en kroppsnära passform. Produkten har dubbla inre läckagespärrar för extra trygghet som
minskar risken för sidoläckage. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb yttorrhet
som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbar baksida runt hela
produkten för att minska risken för hudirritationer. Återförslutningsbar kardborre. Våtindikator på
samtliga storlekar. Odour control som förhindrar dålig lukt.
Produkt namn
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Midjemått
ISO/Praktisk kapacitet
Antal/fp

iD Expert Belt Super M
5700275140
70851
70-115 cm
744 ml
56 st

iD Expert Belt L Maxi
5700380140
70852
95-135 cm
1103 ml
56 st

Sanifix Standard utan ben - fixeringsbyxor för inkontinensskydd –
5 pack, samt 25 pack.
Flergångsbyxa för fixering av inkontinensskydd. Smidig byxa med god elasticitet och bra passform. Extra
elastisk som håller skyddet på plats. Färgkodade. Noggrann utprovning av storleken är viktig för byxans
funktion vilket minskar/ förhindrar risken för läckage och onödiga byten. Byxans storlek mäts kring
midjan.
Sanicare art nr:
5 pack
MediCarrier art
nr: 5 pack
Sanicare art nr:
25 pack
MediCarrier art
nr: 25 pack
Storlek
Midjemått, cm
Lårvidd, cm
Färgkod
Antal tvättar
Material

4045-5

4145-5

4245-5

4345-5

4445-5

4545-5

4645-5

83000

83002

83004

83006

83008

83010

83012

4045

4145

4245

4345

4445

4545

4645

83001

83003

83005

83007

83009

83011

83013

XS
40-80
34-45
Röd

S
60-100
35-50
Gul

M
L
XL
70-110
80-120
90-130
40-55
45-60
55-70
Blå
Brun
Grön
Ca 25 (normal hushållstvätt)
87% Polyester, 13% Spandex

XXL
100-140
65-80
Orange

XXXL
120-160
75-90
Lila

Sanifix benfixering för urinpåse
Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både
höger och vänster ben, kan fixeras på låret eller vaden. Färgkodad för att enkelt kunna se vilken storlek
det är.
Sanicare art nr
MediCarrier art
nr
Storlek
Benöppning, cm
Färgkod
Antal/fp
Antal tvättar
Material

9101

9102

9103

9104

82091

82092

82093

83081

S
29-34
Gul

M
36-55
Blå

L
40-70
Brun

XL
65-95
Grön

3 st
Ca 25 (normal hushållstvätt)
76% polyamid, 24% Elastan

Sanicare urinflaska för män
Urinflaska för män. Urinflaskan tål värmedesinfektion upp till 90° C och är graderad. Levereras med lock
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Volym
Antal/fp

2901
82089
1000 ml
1 st

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg, Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email sanicare@sanicare.se, Hemsida www.sanicare.se

Absorba sittskydd i velour med vätskespärr
Snyggt sittskydd i ljusgrön kulör. Diskret och funktionellt sittskydd som förhindrar läckage på möblerna.
Sittskydd i mjuk velour med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material.
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Totalyta
Material sittytan
Material undersida
Spärrskikt
Absorptionsskikt

1298
70774
45x45 cm
100% Polyestervelour
100% Polyester
Polyuretan
65% Polyester, 35% Rayon

Lakansskydd Idun
Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet
av borstad polyester, som ger en torr och skön yta att ligga på, även efter läckage. Lakansskydden är
laminerade vilket gör dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre
veck i produkten.
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Totalyta
Liggyta
Material liggyta
Material absorptionsskikt
Antal/fp

1229
70776
90x80 cm
90x80 cm
100% Polyester
65% Polyester, 35% Rayon
4 st

Lakansskydd Eldner
Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Ytskiktet
består av polyester som absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör dem mycket
starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har
bäddflikar, för att fixera skyddet runt madrassen.
Sanicare art nr
MediCarrier art nr
Totalyta
Liggyta
Material liggyta
Material absorptionsskikt
Antal/fp

1169
70775
85x190 cm
85x90 cm
50% bomull, 50% polyester
95% Polyester, 5% Rayon
3 st

Vid tvätt av produkter med spärrskikt (flergångs) skall sköljmedel ej användas.

Var finns närmsta toalett?
Detta är en högst relevant fråga för många.
Sanicare har redan idag produkten Sanisoft
Mini Kol för avföringsinkontinens och vi
arbetar aktivt för att sprida kunskap och
information om problematiken.
Vårt mål är att hjälpa och underlätta genom
lättillgänglig information. På vår hemsida
hittar ni fallbeskrivningar, kostråd, träning
mm.
Välkommen in på vår hemsida www.avföringsinkontinens.se
Inkontinens betyder läckage. Oftast används ordet i samband med urinläckage, men det kan lika
gärna syfta på avföringsläckage. Avföringsinkontinens betyder att man inte kan kontrollera sin
avföring viljemässigt, vilket leder till läckage. Upplevelsen av inkontinensen skiljer sig från individ
till individ.
Den kan komma som en brådskande trängning och svårighet att hålla tillbaka avföringen eller
gasen. Det kan också komma passivt, det vill säga att man inte känner av när det har kommit.
Ibland kan det upplevas som att det är svårt att tömma tarmen fullständigt, och att delar av
avföringen läcker ut efteråt.
Avföringsinkontinens är ingen sjukdom, utan ett symtom som kan uppstå av många olika
anledningar, till exempel som en följd av förlossning, ett kirurgiskt ingrepp eller i samband med
sjukdom. Många tycker att det är jobbigt att prata om sina besvär, vilket gör det svårt att veta hur
många som verkligen har avföringsinkontinens.
Olika studier visar att 2 – 24 procent av befolkningen har avföringsinkontinens, och att det ökar med
åldern. I en studie som har gjorts på personer som är mellan 18 och 65 år, visar det att 7 – 8 procent
har avföringsinkontinens, och att det är lika vanligt bland män som bland kvinnor.
Det finns många studier som visar att avföringsinkontinens ofta leder till försämrad livskvalitet för
både män och kvinnor. Besvären upplevs som tabubelagda och svåra att prata om - Därför är det
viktigt att veta att det finns hjälp att få.
Om man har avföringsinkontinens är det också vanligt att man har problem med
urininkontinens. På www.1177.se och på www.sinoba.se kan du läsa mer om
urininkontinens. För utökad information om “avföringsinkontinens” se vår hemsida
www.avföringsinkontinens.se eller gå in på sjukvårdsupplysningen www.1177.se

www.avföringsinkontinens.se

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?
Besök vår hemsida: www.sanicare.se
Och även: www.avföringsinkontinens.se

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg
Tel. 0346-71 55 30, Fax. 0346-71 55 39
Email. sanicare@sanicare.se

