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SW-2003 
•	 Varmluftstäcke för användning till överkroppen, placeras på patienten
•	 Kan vändas och användas som helkroppstäcke postoperativt
•	 Har en genomskinlig, värmebesparande, avtagbar plasthuva som kan 

vikas över patientens huvud. 
•	 Täcket har flikar på sidorna för att minska strålningsförluster, kanalerna i 

täcket gör att täcket lätt kan vikas upp vid tex. anläggande av PVK. 
•	 På nedre delen av täcket finns en klisterremsa att fästa vid  patienten för 

att undvika luftflöde vid operationsområdet.
•	 Röntgengenomsläppligt, bör inte användas under MRI om slangen till 

värmeblåsaren är ansluten (på grund av metall i slangen).
•	 Tillverkad i ISO klass 9 miljö
•	 Täcket har 2 adapteringångar
•	 Storlek 203 x 102 cm
•	 PVC och DEHP fri
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* Gäller de modeller som placeras över patienten

Snuggle Warm® engångstäcke består av non-woven polypropylene
/polyethylene vilket ger en bomullsliknande mjuk känsla. 
Lagren är sammanfogade och formar ett distributionsnätverk 
med kanaler för lufttillförsel. Den varma luften distribueras 
i hela täcket genom dessa kanaler och lämnar täcket genom 
en serie specialutformade perforeringar på den sida av täcket 
som ligger mot patienten. Det patenterade hålmönstret gör 
att täcket ligger dikt an mot patienten.* Luftdistributionen har 
utformats för att minimera temperaturskillnader i täcket. 
Materialet dammar inte, är slitstarkt, vätskeavvisande och 
resistent mot punktion. Snuggle Warm® varmluftstäcke är 
självsläckande och uppfyller följande standarder; NFPA 702 
och 16 CFR 1610. 

Det finns täcken i många olika modeller och alla är enkla att 
koppla till värmeblåsaren.

Exempel på användningsområden:
•	Ingrepp	på	de	nedre	extremiteterna	
   (höft, ben, knä och fotleder)
•	Gynekologiska-,	Urologiska	ingrepp
•	Öppen	bukkirurgi
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