Optimal Hygienkudde
Komfortabla & slitstarka kuddar

Optimal Hygienkudde & Optimal Sens

Optimal Hygienkudde
För god komfort kan vi erbjuda ett brett sortiment
av tillbehör, däribland kuddar och kuddskydd. De
är utvecklade för vårdens behov och passar
även i hemmiljö.
Optimal Hygienkudde är en kudde med goda
hygieniska egenskaper. Fyllningen består av
bollfiber som lätt kan fluffas upp för att behålla
den ursprungliga formen på kudden. Det
medföljande hygienskyddet är avtagbart vilket
gör att kudden är enkel att hantera och sköta.
Optimal Sens är en anatomisk sovkudde. Den
är tillverkad av ett specialskum som formar sig
efter nackens och huvudets konturer vilket ger
nacke och huvud bra stöd och avlastning. Ett
avtagbart hygienskydd medföljer.

Optimal Kuddskydd är ett slitstarkt och hållbart
hygienskydd med en god hygienisk standard(1).
Avtagbart med dragkedja.
Hygienskyddet är vätske- och lufttätt samt ångpermeabelt(2). Se till att vårdtagaren positioneras
så att andningsvägarna hålls fria. Skyddet rengörs
enkelt genom avtorkning eller maskintvätt vilket
minskar behovet av att tvätta hela kudden.

REFERENSER

(1) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.
(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

TILLVAL

FAK TA

• Dragkedja i plast

Optimal Hygienkudde & kuddskydd
• Material: polyester/bomull
• Kuddskydd: polyuretan/polyester
• Garanti: 1 år
• Rengöring av överdrag: avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel,
alternativt maskintvätt max 60 °C
• Rengöring kudde: maskintvätt max 60 °C

STORLEK AR
Optimal Hygienkudde & kuddskydd
35x45 cm
50x60 cm
50x70 cm
Optimal Sens & kuddskydd
30x48 cm
Optimal Kuddskydd
35x45 cm
50x60 cm
50x70 cm

Optimal Sens & kuddskydd
• Material: viskoelastiskt skum, 50 kg/m³
• Kuddskydd: polyuretan/polyester
• Garanti: 1 år
• Rengöring av överdrag: avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel,
alternativt maskintvätt max 60 °C
• Rengöring kudde: punktrengöring med
milt rengöringsmedel och vatten
Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.
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