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helps healing.

Det självklara valet vid uppkastning 
SicSac Kräkpåse & SicSac Dispenser

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21  ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Sortiment Storlek Art.nr. Förp. 

SicSac Kräkpåse 1 500 ml 999 586 6x50 st

SicSac Kräkpåse 5-pack 1 500 ml 999 576 24x5 st

SicSac Dispenser, stor 47 cm 999 587 1 st

SicSac Dispenser, liten 22 cm 10 519 1 st

Praktiska SicSac Dispenser 
gör SicSac Kräkpåse lättillgänglig

För att SicSac Kräkpåse ska finnas till hands 
snabbt och lätt finns SicSac Dispenser att tillgå. 
Dispensern är tillverkad av metall och monteras 

enkelt på väggen. Den större modellen rymmer ca 
50 st påsar och den mindre ca 20 st.  
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SicSac Kräkpåse & SicSac Dispenser 
Komfort och ekonomi för dig och dina patienter

SicSac Kräkpåse och SicSac Dispenser erbjuder en pålitlig lösning vid uppkastning. Tack vare den speciella 
designen eliminerar SicSac Kräkpåse risken för stänk och spill. Med en väl placerad SicSac Dispenser är 
påsen snabbt och lätt till hands innan olyckan är framme. 

SicSac är enkel att använda. Genom att placera munstycket över mun och haka förhindras att något hamnar bredvid 
samtidigt som risken för stänk och spill elimineras. Påsens väl tilltagna storlek gör att allt med säkerhet får plats och 
därmed reducerar SicSac risken för smittospridning betydligt. Andra fördelar är mindre tvätt och städarbete vilket 
både ger mer tid till annat och minskar kostnaderna.

Genom att placera SicSac 
Dispenser på en väl vald plats är 
SicSac Kräkpåse alltid lätt att hitta 
innan olyckan är framme. Dra en 
påse ur dispensern och den är 
genast klar att använda.

Placera munstycket över mun och 
haka. (OBS! Ej över näsan.) På så 
sätt hamnar ingenting bredvid 
påsen.

Tvinna påsen hårt efter användning 
för att förhindra att innehållet 
läcker ut. 

Haka fast den tvinnade delen av 
påsen i en av de fyra skårorna i 
munstycket så att den inte går upp. 
Innehållet stannar kvar i påsen utan 
risk för läckage.

Munstycket
Munstycket har en inre diameter på 
11 cm och håller påsen på plats så 

läckage inte uppstår. 

Kräkpåsen
Kräkpåsen är tillverkad av polyetylen och 
rymmer cirka 1 500 ml. 

Fyra skåror
I plastringens nedre kant finns fyra 
skåror som gör tillslutningen av 
påsen enkel och säker.
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Fördelar:

Enkel att använda

Minimerar risken för stänk

och spill

Mer tid för vård och

omsorg

Kostnadseffektiv lösning


