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Hej!
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är
upphandlat från Sanicare inom Örebro kommun.
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
Med vänlig hälsning,
Sanicare

KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?
www.sanicare.se
www.avföringsinkontinens.se
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Qorpus Vita Glidlakan Mönstrad
Qorpus Vita Glidlakan har en glidyta med låg friktion. Den låga friktionen underlättar för patienterna
att med liten kraft själv förflytta sig i sängen. Användare som fortfarande kan men av olika
anledningar har svårt att ändra position eller förflytta sig från sida till sida då är glidlakanet en
ovärderlig hjälp.
Glidlakan underlättar även för vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande
patienter och sparar vårdpersonalens axlar och ryggar.
Glidytan är specialvävd för att ge en ökad stabilitet i produkten samt att materialet klarar av att
tvättas i 90grader, 200ggr utan påverkan på tyget!

Sanicare art nr

2060140M

2060200M

Storlek LxB cm

140 x 200

200 x 200

Storlek Glidytan LxB cm

140 x 60

200 x 60

Passar till sängstorlek,
cm
Färg
Antal i förpackning

80-90
Vit med marinblåa ränder på
bäddflikarna
1 st

Qorpus Vita Draglakan Mönstrad
Draglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att
underlätta positionering. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet.

Sanicare art nr

3090140M

Storlek LxB cm

140 x 220

Passar till sängstorlek,
cm
Färg
Antal i förpackning

90
Vit med marinblåa ränder
1 st
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Qorpus Vita Gliddraglakan Mönstrad
Gliddraglakan som tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör 4-vägs glid, förflyttning både
sidled samt upp och ned i sängen.
Mångårig erfarenhet från vårdsektorn visar att användning av glidlakan minskar risken för
tryckskador. Glidlakan är ett utmärkt arbetstekniskt hjälpmedel för vårdpersonal. Belastningen på
ryggar och axlar minskar. Glidytans låga friktion gör att vändning av patient kan utföras på ett
kraftbesparande sätt för vårdaren och ett skonsamt sätt för patienten.

Sanicare art nr

5090140M

Storlek LxB cm

140 x 220

Passar till sängstorlek,
cm
Färg

90 - 105
Vit och marinblåa

Antal i förpackning

1 st

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.

www.avföringsinkontinens.se

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