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Att använda SystemRoMedic ™
produkter skall kännas bra
från början till slut.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Tvättråd

Handicare AB är kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485.
Handicare AB arbetar kontinuerligt och aktivt
med att säkra och utveckla kvalitets- och
miljötänkandet inom företaget.

Tvätt, rengöring och rekonditionering av hjälpmedel är en
förutsättning för hygien och säkerhet samt för att undvika
smittspridning. Övergripande information om hur man sköter
om våra produkter finns här nedan. För mer information om
detta, läs instruktionerna på respektive produkts märkning.
Våra produkter utvecklas och förbättras hela tiden, varför vi
för- behåller oss rätten att göra förändringar i produkterna
utan föregående information.

Handicare AB strävar efter att alla textila produkter skall vara Ökotex-certifierade, vilket säkerställer att de inte innehåller hälsofarliga ämnen
i skadliga koncentrationer.

Testade och godkända produkter
Handicare ABs hjälpmedel är av högsta kvalitet
och uppfyller de krav som ställs på denna typ
av hjälpmedel för vård och omsorg.
Alla hjälpmedel är CE-märkta och många
är patentskyddade. Alla produkter uppfyller
kraven enligt Medicintekniska direktivet MDD
93/42/EEC, klass 1 produkter.

Funktionella material
ULF™ (Ultra Low Friction) är Handicare ABs
varumärkesskyddade begrepp för glidmaterialet som används för att uppnå mycket låg
friktion i t ex glidmattor.
Engångsmaterial
I SystemRoMedic™ finns ett växande sortiment
av patientbundna förflyttningshjälpmedel för
korttidsbruk. Istället för att tvättas, kasseras
produkten efter användning, när den blir smutsig eller då brukaren inte behöver den längre.
Detta motverkar spridningen av multiresistenta
och andra typer av smittsamma bakterier.
Skyddsfodral

Textila produkter
Alla våra manuella hjälpmedel i textil kan
tvättas i 60-80 graders vattentvätt och
torkas i torktumlare vid låg temperatur. Låg temperatur
för torktumling innebär 45-50 graders värme. Använd inte
sköljmedel och undvik torktumling för optimal livslängd. Vid
behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller
liknande användas.
Våra lyftselar i textil kan tvättas i 60-85
graders vattentvätt och torkas i torktumlare
vid låg temperatur.
WendyLett, WendyLean, TopSheet och
IncoSheet kan tvättas i 60-90 graders
vattentvätt och torkas i torktumlare.
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Plastprodukter
Ytan på produkten kan rengöras med varmt vatten eller
tvållösning. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 %
isopropanol eller liknande användas.
Mobila och stationära lyftar
Vid behov, rengör lyften med varmt vatten eller tvållösning
och se till att hjulen är fria från smuts och hår. Använd inte
rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan
skada aluminiumet och plastmaterialen. Vid behov av desinficering kan 70 % etanol, 45 % isopropanol eller liknande
användas.

De flesta storlekar av EasySlide kan förses
med ett utbytbart skyddsfodral som är tillverkat av polyester och som är enkelt att
rengöra. För de flesta storlekar av EasySlide
och RollerSlide finns även engångsskyddsfodral av återvinningsbar polyetenplast vilka
ger ytterligare förbättrad hygien och mindre
tvätt.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra
produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.
Överflyttning, mellan två enheter. Positionering, inom samma enhet.
Stöd, vid mobilisering. Lyft, manuella och mekaniska.

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se
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