PRODUKT GUIDE
Internasjonalt utprøvd teknologi for e˜ ektiv
behandling av biologiske væsker og begrense
spredningen av patogener i helsevesenet

ION
INFECTROL
CONT T
BES S
ICE
A
PR CT

ION
INFECTROL
CONT T
BES S
ICE
PRACT

INNHOLD
reduksjon av sykehusinfeksjoner
03 / 50%
assosiert med C. difficile*

04 / Det nye Hy21® Bekken
05 / Hygienic Covers® for Bekken og Toalett stol

%
0
5

SIKO
I
R
E
T
T
I
M
S
MINDRE
RS®
E
V
O
C
E
N
E
MED HYGI
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Resirkulerbare
produkter

Produkter laget
av resirkulerbare
materialer

*Utdrag fra «Håndtering av kroppsvæsker på Lévis sykehus (Québec, Canada)» - Catherine Roy, Direktør for sykepleie, Chaudiere Appalaches Integrated Health
and Social Services Centre, Levis (Quebec, Canada) - HYGIÈNES - 2016 - VOLUME XXIV - N ° 4.

50%
REDUKSJON
av sykehusinfeksjoner assosiert med C. difficile*
Resultater av studie gjort med Hygie produkter på Hôtel-Dieu
Hospital i Levis (Quebec, Canada)*
50% reduksjon i forekomsten av nosokomiale infeksjoner assosiert med
C. difficile ble observert etter at Hygie produkter ble tatt i bruk.
Besparelsene på reduserte sykehusinfeksjoner anses for å være høye, gitt de
anslåtte kostnadene forbundet med C. difficile
Hygie produkter er enkelt å ta i bruk og passer alle brukeroppsett på en
helseinstitusjon
Hygie produktene ble ansett for å være den foretrukne løsningen for
hygiensik håndtering av kroppsvæsker, samt i forbindelse med C. difficile
utbrudd, i henhold til Quebec sin komité for sykehusinfeksjoner.
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Super Absorbent Pad
700 ml in 30 secondes
100% NCE
A
COMPLI

Hy21® Support

700 ml
30 sec.

HÔTEL-DIEU

DE LÉVIS

Quebec, Canada
*Utdrag fra «Håndtering av kroppsvæsker på Lévis sykehus (Québec, Canada)» - Catherine Roy, Direktør for sykepleie, Chaudiere Appalaches Integrated
Health and Social Services Centre, Levis (Quebec, Canada) - HYGIÈNES - 2016 - VOLUME XXIV - N ° 4.
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BEKKEN

®
HY21
TECHNOLOGY
Produkt kode: BA-BASS-HY21-000

RER
FORBEDVELSE
ETTERLE

Det nye Hy21® Bekken brukes sammen med Hygienic
Covers® og erstatter både standard og ortopedisk
bekken. Den innovative Hy21® teknologien forbedrer
håndtering og brukervennlighet for alle pasienter som
trenger bekken.
Vi anbefaler at hver enkelt pasient blir tilegnet sin
egen Hy21® Bekken for optimal hygiene. Hy21®
Bekken brukt med Hygienic Cover® er mer e˜ ektiv og
tidsbesparende sammenlignet med andre metoder.

Super Absorbent Pad

Hy21® Bekken er laget av slitesterkt og resirkulert
polypropylen plastikk. De kan stables for å optimalisere
lagringsplass.

SPESIFIKASJONER

- Bekken str:
38.5 x 29.6 x 10.6 cm
- Antall per kartong: 20

med Hygienic Cover®
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HYGIENIC COVERS®

FOR BEKKEN / TOALETT STOL
Produkt kode: SA-HYGI-CLBI-000

Hygienic Covers® for bekken og toalett stol er en
optimal hygienisk løsning for å håndtere og emballere
kroppsvæsker ved pasientpleie.
Etter kun 30 sekunder, vil den super absorberende
paden i Hygienic Cover® omgjøre 700 ml med
kroppsvæske til en gel, dermed reduseres riskoen for
søl og vask. Etter bruk, knytes og kastes Hygienic
Covers® i angitt område.
Hygienic Covers® er utstyrt med bånd som er laget av
resirkulert materiale og super absorberende pads fra
100% resirkulert materiale.

SPESIFIKASJONER
Hygie® Bekken

- Hygienic Cover® str: 62.2 x 45.7 cm
- Eske str: 20 x 11.4 x 11.4 cm
- Antall per kartong: 400 stk
(20 esker á 20 Hygienic Covers®)

Standard Bekken

eller

Bekken forlenger for
overvektige mennesker

eller

Plassert på Hy21® Bekken
for å øke høyden
BA-BASS-HY21-SFO
- Antall per kartong: 10

Toalett
Stol

Forlenger
Hull

Hy21® Bekken

Hygienic Cover® for
orthopediske bekken

SA-HYGI-CLSB-000
- Antall per kartong: 400 stk
(20 esker á 20 Covers)
- Hygienic Cover® str:
52 x 40 cm

Super Absorberende Pad

Emballerings teknologi med Hygienic Covers®

Absorpsjon
700 ml
30 sek
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URINFLASKE

®
HY21
TECHNOLOGY
Produkt kode: HY-SUPP-URI3-000

For kvinner og menn:
• Ergonomisk design – bidrar til å fremme selvtoalettbesøk
• Bred åpning – øker pasientens trygghet
• Unikt design – eliminerer risiko for søl

RER
FORBEDVELSE
ETTERLE

Den nye Hy21® Urin˜aske med håndtak, som brukes
med Hygienisk Covers®, gjør det enkelt å håndtere og
eliminerer søl eller lekkasjer av urin. Hy21® Urin˜aske
er ideell for pasienter som er syke eller har tap av
mobilitet. Den unike og brede åpningen er spesielt
designet for kvinner for å unngå søl eller lekkasjer.
Vi anbefaler at hver enkelt pasient blir tilegnet sin
egen Hy21® Urin˜aske for optimal hygiene. Hy21®
Bekken brukt med Hygienic Cover® er mer e° ektiv og
tidsbesparende sammenlignet med andre metoder.
Håndtaket gjør det enkelt å koble urin˜asken til
sengen, og dermed alltid ha utstyret klart til bruk
nærme pasienten.

Super Absorberende Pad

Hy21® Urin˜aske er laget av slitesterkt og resirkulert
polypropylen plastikk.

SPESIFIKASJONER

- Urin˜aske str :
13 x 9.5 x 24.4 cm
- Antall per kartong: 20

med Hygienic Cover®
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HYGIENIC COVERS®
FOR URINFLASKE
Produkt kode: SA-HYGI-URI0-000

Hygienic Covers® for Hy21® Urin˜aske er en hygienisk
og e° ektiv måte å håndtere urin på, og samtidig
unngå søl eller lekkasjer som øker risikoen for
kryss-kontaminering.
Etter kun 30 sekunder, vil den super absorberende
paden i Hygienic Cover® omgjøre 600 ml med
kroppsvæske til en gel, dermed reduseres riskoen for
søl og vask. Etter bruk, knytes og kastes Hygienic
Covers® i angitt område.

Optimal bruk med Hy21® Urin˜aske

Juster sengeposisjonen slik at pasienten ligger
komfortabelt. Produktet er mer e° ektivt ved halv-sittende posisjon enn helt liggende.

SPESIFIKASJONER

1

- Hygienic Cover® str: 16 x 43 cm
- Eske str: 25 x 5 x 15 cm
- Antall per kartong: 400 stk
(20 esker á 20 Hygienic Covers®)

2

Super Absorberende Pad

For women

Emballerings teknologi med Hygienic Covers®

+
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E
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Absorpsjon
600 ml
30 sek
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OPPKAST SAMLER
®
HY21
TECHNOLOGY
Produkt kode: HY-SUPP-VOM0-000

RER
FORBEDVELSE
ETTERLE

Den nye Hy21® Oppkast Samler med håndtak er en
rask og e˜ ektiv løsning for å kvitte seg med
kroppsvæsker, og brukt med Hygienisk Covers®
unngår man alle ulemper som opprydding, sprut og
søl. Spesielt anbefalt for onkologi, dialyse, postoperative avdeling og ideelt for gastroenteritt.
Vi anbefaler at hver enkelt pasient blir tilegnet sin
egen Hy21® Oppkast Samler for optimal hygiene.
Hy21® Oppkast Samler brukt med Hygienic Cover® er
mer e˜ ektiv og tidsbesparende sammenlignet med
andre metoder.

Super Absorberende Pad

Hy21® Oppkaststøtte er laget av slitesterkt og resirkulert
polypropylen plastikk. De kan stables for å optimalisere
lagringsplass.

SPESIFIKASJONER

- Oppkast Samler str:
19 x 11.5 x 13 cm
- Antall per kartong: 20

med Hygienic Cover®
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HYGIENIC COVERS®
FOR OPPKAST SAMLER
Produkt kode: SA-HYGI-VOM0-000

Den nye Hy21® Oppkast Samler med håndtak er en
rask og e˜ ektiv løsning for å kvitte seg med
kroppsvæsker, og brukt med Hygienisk Covers®
unngår man alle ulemper som opprydding, sprut og
søl.
Etter kun 30 sekunder, vil den super absorberende
paden i Hygienic Cover® omgjøre 600 ml med
kroppsvæske til en gel, dermed reduseres riskoen for
søl og vask. Etter bruk, knytes og kastes Hygienic
Covers® i angitt område.
Hygienic Covers® er utstyrt med super absorberende
pads fra 100% resirkulert materiale.

SPESIFIKASJONER

- Hygienic Cover® STR: 25 x 25 cm
- Eske str: 25 x 15 x 5 cm
- Antall per kartong: 400 stk
(20 esker á 20 Hygienic Covers®)

1

2

3

600ml
Absorpsjon
30 sek

Super Absorberende Pad

Absorpsjon
600 ml
30 sek

Emballerings teknologi med Hygienic Covers®
ENDE
ABSORBER
PAD
I POSEN

+

ENDE
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PAD

=
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Tenk grønt.
Tenk hygienisk håndtering av kroppsvæsker.
Tenk Hygie.

