Sanicare Nattdräkt
med öppning på höger axel
långa ben
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Sanicare Nattdräkt med öppning på höger axel och
långa ben passar till personer som har en demenssjukdom. Nattdräkten underlättar även för
vården av patienter med demenssjukdom. Genom att inkontinenshjälpmedlet sitter skyddat minskar
risken för läckage och onödiga byten, vilket resulterar i en ostörd nattsömn.
Den heltäckande nattdräkten är öppningsbar i på ena axeln och försvårar för patienten att själv
komma åt och ta av sig inkontinensskyddet.
Nattdräkten har långa ben och passar både män och kvinnor.
Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Storlek
Mått höft
Mått benöppning
Mått byst
Vikt/produkt
Färg
Antal produkter/
förpackning
Material
Krympning

Sanicare
Sanicare nattdräkt, långa ben, knäppning hö. axel
6199
6200
6201
6202
6203
6204
XXS/130 XS/150
S
M
L
XL
70 cm
78 cm
86 cm
94 cm
102 cm 110 cm
30 cm
32 cm
34 cm
36 cm
38 cm
40 cm
74 cm
80 cm
88 cm
94 cm
104 cm 112 cm
230 g
260 g
300 g
300 g
400 g
499 g
Vit

6205
XXL
118 cm
42 cm
120 cm
499 g

1 st
93 % bomull, 7 % elastan
<5%

Tvättråd
Antal tvättar
Kasseras
Förvaring

Övriga information

Ca 100 tvättar (normal hushållstvätt)
Textilåtervinning alt. Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning
Rumstemperatur
Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande
medel.
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på
upphandling.

Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal
funktion. Se till att sömmar och material är hela
och fria från skador. Se till att knappar ej är lösa/
lossnat – risk för kvävning. Vid tecken på slitage
skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten
eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger
hög värme. Dra inte i nattdräktens tyg vid påklädning, kan orsaka
slitage/skador på tyget samt sömmar.
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt
Läkemedelsverket.

Bruksanvisning och råd vid användning:


Prova noggrant ut rätt storlek.



Öppna nattdräktens tryckknappar och klä på
nattdräkten genom urringningen.



OBS! Dra inte i tyget vid på/av klädnad tyget tål inte kraftig dragkraft.

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Dra inte i tyget vid
på/av klädnad
*Certifikat nr står på produkten

Art.nr. 6199, 6200,
6201, 6202, 6203,
6204, 6205
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