Upphandlat sortiment Region Jönköping
Avtal: RJL 2017/607

Hej!
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det
sortiment som är upphandlat från Sanicare inom Uppsala kommun, Överflyttning.
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 AB
KAN VI UNDERLÄTTA FÖR DIG?
Besök vår hemsida: www.sanicare.se
Vad är avföringsinkontinens?
Besök www.avföringsinkontinens.se

Qorpus Vita Glidlakan
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. Det underlättar också för
vårdpersonalen vid vändning eller förflyttning av sängliggande patienter och sparar vårdpersonalens axlar och
ryggar.
OBS! Glidlakan bäddas in med ca 10-12 cm mellan glidyta och madrassens kant, detta markeras med
längsgående söm. Detta är ett så kallat glidstopp för att användaren inte skall riskera att glida ur sängen och det
förhindrar även att brukaren glider ner på golvet när hen sätter sig på sängkanten.
Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 80-90 cm
Sanicare art nr
Totalyta LxB cm
Glidytan LxB cm
Sängbredd cm
Max brukarvikt kg
Material glidyta
Material bäddflikar

2060100
100x200
100x60

2060140
140x200
140x60
80-90
220
Polyester
Polyester/bomull

2060200
200x200
200x60

Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 105 cm
Sanicare art nr
Totalyta LxB cm
Glidytan LxB cm
Sängbredd cm
Max brukarvikt kg
Material glidyta
Material bäddflikar
Antal prod/förp st

2075100
100x220
100x75

2075200
200x220
200x75
105
220
Polyester
Polyester/bomull
1

Qorpus Vita Glidlakan anpassat till en säng med bredd på 120 cm - Mönstrad
Sanicare art nr
Totalyta LxB cm
Glidytan LxB cm
Sängbredd cm
Max brukarvikt kg
Material glidyta
Material bäddflikar
Antal prod/förp st

2095100M
100x240
100x95

2095140M
140x240
140x95
120
220
Polyester
Polyester/bomull
1

2095200M
200x240
200x95

Qorpus Vita Gliddraglakan 4-vägs glid
4-vägs gliddraglakan möjliggör förflyttning i sidled, uppåt och nedåt i säng tillsammans med ett Qorpus Vita
glidlakan.
Sanicare art nr
Totalyta LxB cm
Glidytan LxB cm
Funktion
Max brukarvikt kg
Rekommenderas säng bredd, cm
Material glidyta
Material bäddflikar

Qorpus Vita Draglakan

5090140
140x220
140x146
4-vägs glid
220
90-105
Polyester
Polyester/bomull

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
Totalyta LxB cm
Rekommenderas säng bredd, cm
Max brukarvikt kg
Material
Färg

3090140G
140x220
90
220
Polyester/bomull
Grå

Qorpus Vita – Draglakan och glidlakan i kombination
Draglakan i kombination tillsammans med ett Qorpus Vita glidlakan möjliggör förflyttning sidled i säng, för att
underlätta positionering. Draglakanet bäddas direkt ovanpå glidlakanet.
Sanicare art nr; Kombination
Sanicare art nr ingående delar
Totalyta LxB cm
Rekommenderas säng bredd, cm
Max brukarvikt kg
Material
Färg

8090100K
3090100G (Draglakan)
2060100 (Glidlakan)
100x200
90
220
Polyester/ Bomull
Grå
Vit

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

