Operationskläder

Specialister på att leverera
sterila produkter till sjukvården

Clean Air Suit
Byxa
Justerbar linning med dragsko och resår.
Ben med mudd, två höftfickor samt benficka.

Blus
V-ringad halslinning med mudd och ärmar
med mudd. Bröstficka. Blusen ska stoppas
innanför byxlinningen.

Clean Air Suit är en specialdräkt för arbete vid
infektionskänsliga operationer. Den är utvecklad
som ett effektivt kroppsfilter för att ge god
komfort och mycket hög patientsäkerhet.
Väven är lätt, mjuk och behaglig, nästan som
siden. Materialet andas tack vare att det släpper
igenom vattenånga.
Clean Air Suit består av 100% polyester
mikrofiber (twill) och är elektrostatiskt avledande. Arbetsdräkten fyller kraven för fibersläpp
i rena rum inom farmaceutisk industri (filtrerar
cirka 85% av partiklar >0,5 µm).
Clean Air Suit klarar kraven på tät klädsel
(bakterietal <5 cfu/m3) enligt studier på Borås
lasarett och Kärnsjukhuset i Skövde 2001
(SoS-rapport 1998:12).
Clean Air Suit är CE-märkt och uppfyller kraven
i det medicintekniska direktivet 93/42/EEG.
Clean Air Suit levereras i specialförpackning
som ”Höggradigt rent”.

Jacka
Lång ärm med mudd. Fem knappar, varav
den översta i kragmudden. Två höftfickor
och en bröstficka.

Frysjacka
Quiltad värmejacka med yttertyg av
microfiber och fodrad med
polyesterfiber. Trekvartslång ärm av
hygienskäl. Långt bakstycke för extra
värme över ryggslutet.

Fullskyddshuva
Mjuk, tättslutande mudd över pannan.
Storleksreglering med tvåradig knäppning
fram och knytband i nacken. Öronnät med
öppning för glasögon.

Mer information om storlekar finns på vår hemsida www.tva.vgregion.se
Har du frågor om eller synpunkter på kläderna? Hör av dig till kundtjänst 0322-66 98 00 eller e-posta kundtj.tva@vgregion.se.

Standardrock
Ger steril rygg.

Standardrock med
ryggknäppning

Operationsrock High Perfomance
Omlottrock
Omlottknäppning ger steril rygg.
Muddar i ärmarna och svetsade
ärmsömmar för att minimera
risken för bakteriegenomsläpp
i alla skarvar.

OP-rockar High Perfomance är operationsrockar som klarar högt ställda krav på funktion,
komfort, säkerhet och ekonomi. Materialet är
uppbyggt av tre skikt som stänger ute alla typer
av vätskor och bakterier.
Rockarna är följsamma och bekväma att
arbeta i. Materialet andas tack vare att det
släpper igenom vattenånga.
Lågt fibersläpp bidrar till minskade risker för
bakteriespridning och förebygger postoperativa
infektioner.

Mer information om storlekar finns på vår hemsida www.tva.vgregion.se
Har du frågor om eller synpunkter på kläderna? Hör av dig till kundtjänst 0322-66 98 00
eller e-posta kundtj.tva@vgregion.se.

