
  Värmetäcke
               engångs



Sterisets värmetäcke har testas med de flesta vanliga värmeenheterna 
utan någon felfunktion för varken enhet eller täcke. De unika mikroporerna 
i Sterisets täcke ger luftgenomträngning utan rester.

Fördelar  
• Mjukt PP tyg på båda sidor för en behaglig känsla  
• Latexfritt 
• Låg genomsläpplighet för ludd 
• Starkt 2-lagers material  
• Vätskeresistent  

Design  
• Maximal draperings förmåga  
• Komplett sortiment av modeller  
• Täckena ger jämnt luftflöde och distribution  
 för effektiv patient uppvärmning 
• Universell slang port för de vanligaste 
 luftvärmeenheterna
• Klass I

Kan Sterisets täcke användas på de vanligaste  
värmeenheterna på marknaden?  

Svaret är: JA

Det finns många anledningar till att  
kroppstemperaturen kan sjunka  
mycket snabbt före och under 
operation såsom: 
 
• Låg rumstemperatur i förberedelse-
 rum och operationssal 
• Kalla sängkläder 
• Förberedelse av patienten  
• långa operationstider 
• Infusion av icke tempererade vätskor 
• Operationsområdet är öppet 
• Anestesin i sig

”Anestesi kyler ner 
kroppen snabbt!”

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT att värma patienten. 
En konstant kroppstemperatur mellan 36° C och 37,5° C är viktig. Kroppens system tar 
hand om värmeregleringen, men inte när funktionen stängs av p.g.a. anestesi.  
Om kärntemperaturen är för låg, kan detta leda till en ökad risk för infektion.  
Hypotermi kan orsaka komplikationer och där med öka kostnaderna.

Att förebygga hypothermi



Beställningsinformation

ME-85100 Helkroppstäcke 100 x 195 cm vikt 216 g 4 x 10

ME-85120 Helkroppstäcke - buköppning 195 x 180 vikt 216 g 4 x 10

ME-85150 Värmetäcke tub, vuxen 217 x 91 cm 205 g  4 x 10

ME-85110 Helkroppstäcke, 2 slitsar på varje sida 100 x 195 cm 195 g 4 x 10

ME-85310 Överkroppstäcke - armar ut 57 x 196 cm 154 g 4 x 10

ME-85300 Överkroppstäcke - armar in 94 x 124 cm 138 g 4 x 10

ME-85200 Underkroppstäcke 100 x 122 cm 152 g 4 x 10

ME-85400 Pediatriskt / neonataltäcke 89 x 92 cm 73 g 4 x 10

ME-85410 Pediatriskt / barntäcke 136 x 99 cm 120 g 4 x 10

ME-85450 Pediatriskt täcke med sidostöd 56 x 117 cm 106 g 4 x 10

ME-85600 Ben-/armsocka 100 x 12 4 x 20



För mer information eller frågor:

 Tel. 08-88 03 60
 www.meteko.se

På hemsidan:

• Läs mer om våra produkter

• Beställ eller ladda ner våra 
broschyrer

Committed to your care

Mediq Sverige AB
Fågelviksvägen 9, 145 84  Stockholm

www.meteko.se


