Upphandlat sortiment för VGR
RS 2018-04444-006
Avtalsstart 2019-12-01

Hej!
Denna sortimentsöversikt har vi gjort för att ni enkelt skall kunna ta del av det sortiment som är
upphandlat från Sanicare inom Västra Götalandsregionen.
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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MerryGrip
MerryGrip aktiv och passiv - är en griptång tillverkad i aluminium och plast vilket resulterar i en låg
vikt. Griptången passar i alla vardagliga moment, allt från trädgårdsarbete till en hjälpande hand i
köket. Griptången är utrustad med gripgummi i klon för ökad friktion samt en magnet placerad på
änden av handtaget för att kunna plocka upp en nyckel eller andra lättare metallföremål.
I handtaget sitter det ett snöre för upphängning samt på undersidan av den rörliga delen av
handtaget finns ett gummi för att man lätt ska kunna hänga den på en plan yta.

Aktiv modell - är för personer som klarar av att trycka ihop handtaget och hålla handtaget intryckt
under hela momentet. Genom att trycka ihop handtaget pressas de båda klorna i griptångens ände
ihop för att kunna greppa om föremålet.

Sanicare art
nr
Längd, cm

144108

144110

144111

144112

40

60

70

80

Färgkod

Grå

Grön

Röd

Blå

Vikt per
product,
g
Antal

120

160

180

200

1 st

MerryGrip 40 cm

Passiv modell - är för personer som har svårt att själv hålla handtaget intryckt under hela
momentet. Genom att trycka ihop hantaget öppnas klorna i griptångens ände för att kunna greppa.
När handtaget släpps greppar griptången automatiskt om föremålet.
Sanicare art nr

144115

144116

144117

60

70

80

Färgkod

Grön

Röd

Blå

Vikt per produkt, g

160

180

200

Längd, cm

Antal, st

1

MerryGrip Gripgummi
MerryGrip gripgummi passar till MerryGrip griptång.
Gripgummit sitter på båda gripklorna för att lättare kunna greppa och hålla kvar om föremål. På
handtagets rörliga del sitter det ett gummi för att man ska kunna hänga griptången på en plan
yta.
Sanicare art nr
Antal gripgummi, st.
Material

144122
1
Gummi

3

MerrySock Strumppådragare
Strumppådragaren är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa polyesterband och två
klädnypor, som kan användas vid behov. Passar för både vanliga strumpor och nylonstrumpor.
Strumppådragaren levereras med två klädnypor som håller strumporna på plats och med hjälp
av de långa banden drar man enkelt på sig strumpan.
Sanicare art nr

145163V

Mått, cm

25x22

Material

Polyetenplast

Rengöring

Milt rengöringsmedel och mjuk
trasa

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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