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Det sikre valg
SicSac Opkastpose og Dispenser

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Den praktiske SicSac Dispenser gør opkastposen
let tilgængelig
For at SicSac Opkastposen skal være tilgængelig hurtigt
og nemt, findes der en SicSac Dispenser til rådighed.
Dispenseren er forarbejdet af metal og monteres enkelt
på væggen.

Betegnelse

Varenr.

Mål

Antal pr. æske

Karton

SicSac opkastpose

999 586

1 000 ml

50 stk.

6 æsker

SicSac opkastpose

999 576

1 000 ml

5 stk.

24 æsker

SicSac Dispenser stor

999 587

47 cm

1 stk.

6 æsker

SicSac Dispenser liden

10 519

22 cm

1 stk.

12 æsker
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Materiale
Pose: Polyeten
Plastkkrave/ring: Polypropen
Dispenser: Hvidlakeret metal

Hygiejne

SicSac Opkastpose og Dispenser
Komfort og økonomi for dig og dine patienter
SicSac Opkastpose og Dispenser tilbyder en pålidelig løsning ved opkastninger. Takket være
det specielle design minimerer SicSac opkastpose risikoen for stænk og spild. Med en velplaceret SicSac Dispenser er opkastposen let tilgængelig, inden uheldet er sket.
SicSac opkastpose er nem at anvende. Ved at placere mundstykket over mund og hage forhindres, at noget ryger ved siden af, samtidig med, at risikoen for stænk og spild minimeres. Posens passende størrelse
gør, at der med sikkerhed er plads til alt, og dermed reduceres smitterisikoen betydeligt. Andre fordele er
mindre vasketøj og rengøring, hvilket giver mere tid til andre opgaver og mindsker omkostningerne.
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Ved at placere SicSac Dispenser på en
velvalgt plads, er opkastposen altid
hurtig at få fat i, inden uheldet sker.
Træk en SicSac Opkastpose ud af dispenseren, og den er straks klar til brug.

Placér mundstykket over mund og
hage. (OBS! Ikke over næsen.) På den
måde ryger intet ved siden af.

3

4

Vrid SicSac Opkastposen hårdt efter
brug for at forhindre indholdet i at løbe
ud.

Den snoede del af opkastposen sættes
derefter fast i én af de fire riller i mundstykket, så den ikke går op. Indholdet
opbevares i posen uden risiko for
lækage.

Mundstykket
Mundstykket har en indre diameter på 11
cm. og holder posen på plads, så der ikke
opstår lækage.

Fordele:
Fire riller
I plastringens nedre kant findes fire
riller, som gør lukningen af opkastposen enkel og sikker.

Opkastpose
Opkastposen er forarbejdet af polyetylen og
rummer cirka 1000 ml.

Nem at anvende
Minimerer risikoen for stænk
og spild
Mere tid til pleje og omsorg
Økonomisk løsning

