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TRIP-NO-MORE™
BESCHERMING VAN MEDISCH
PERSONEEL TEGEN DURE
ARBEIDSONGEVALLEN

De  SANDEL®  lijn  van  ergonomische  veiligheidsproducten  is
ontworpen om het personeel de nodige bescherming te bieden
tegen werkongevallen. In de Europese gezondheidssector waren
uitglijden,  struikelen  en  vallen  op  vlakke  vloeren  de  tweede
oorzaak van ongevallen in 2009. Van deze incidenten resulteerde
30% in afwezigheid voor langer dan een maand.

Stoornissen  van  het  bewegingsapparaat  door  fysieke
overbelasting komen ook veel  voor in de ziekenhuisomgeving.

De hulpmiddelen van SANDEL bieden kostenefficiënte manieren
om deze vaak optredende letsels te voorkomen.

De  SANDEL  Trip-No-More™  is  een  feloranje  wegwerpbare
kabelafdekking,  die  kabels  en  slangen  op  de  vloer  duidelijk
zichtbaar  maakt  en  struikel-  en  valpartijen  beperkt.

Kleefstrips houden ze stevig op hun plaats.•
Makkelijk aan te brengen en te verwijderen, laat geen sporen
na op de vloer.

•

MATERIAAL

PVC, kleefstof op acrylbasis

PRODUCTNUMMER

2302
2303
2309

Niet steriel

De  SANDEL®  productlijn  biedt  weldoordachte
oplossingen  voor  medisch  personeel  dat  de
veiligheidsstandaard in  de chirurgische omgeving
w e n s t  t e  v e r b e t e r e n .  S A N D E L
Veiligheidsvoorzieningen voor  medisch personeel
worden  gestuurd  door  gebruikerservaring  om
ongewenste  veiligheidproblemen te  verhelpen en
extra  geruststelling  te  bieden.

Niet-medisch hulpmiddel
Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-
Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de
sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty
Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.
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