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OP MAT S

Operations måtte
AireRx OP MAT S

Funktioner og fordele:
● God komfort
● Plan måtte med afvandingskanaler
● Skridsikker overflade
● Ligger fast på skamlen takket være
nye materialer (EV50)
● Fri for latex og PVC
● Svært at antænde
● Antistatisk
● Ekstremt lav vægt
● Væskeafvisende
● Mindre tid på rengøring, da måtten ikke behøver at blive vasket
● Reducerer belastningen på knæ, muskler og knogler
● Reducerer risikoen for sygefravær på grund af mindre belastning
● Hurtigere rengøring mellem operationer
● Omkostningseffektiv
● Neutral farve

SalubriousAB2016v42

● Produceret i Sverige

Operations måtte:
445 x 345 mm
Art.nr: AR001
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Fakta:
Ud af alt kirurgisk personale oplever 90-95% ubehag under arbejde
på grund af lang tids stillestående
arbejde. Dette ubehag omfatter
smerter i ben og fødder,
muskelkramper, rygsmerter og
nakkesmerter. Faktisk er den
største faktor, når det kommer til
arbejdsrelaterede skader og sygdomme, muskel- og skeletbesvær
på grund af stillestående arbejde.
Arbejdsskadestyrelsen i USA
(OSHA) har mere end 100 ergonomiske rapporter * der anbefaler
brug af særlige operations måtter.
Disse rapporter diskuterer de sundhedsmæssige risici forbundet med
at stå i lang tid, og det er vigtigt
med operations måtter.
Mange kirurgiske procedurer
indebærer brug af absorberende
stoffer, der i sidste ende ender på
gulvet, hvor det kirurgiske team
står.
Dette betyder store risici for
krydskontaminering og at operationspersonale kommer til at stå i
væsker, bliver våde, snavsede og
udsat for infektionsrisiko. Endvidere
risikoen for at glide og falde over
kabler overhængende.
Det er tidskrævende for personalet
at rydde op efter en operation,
hvor gulvet flyder med absorberende klude, desuden får de
mange kulde får omkostningerne
til vask til at stige.

* Hvis du ønsker disse rapporter, ring til os!

Ikke mere rod!
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