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uw patiënt op temperatuur

Kenmerk

en

war mte
• comfort en
tjesafgifte
• geringe deel
ële zuiver heid
• hoge microbi
• brandveilig
• duur zaam
antistatisch
• permanent
icht
• licht in gew

Rentex Floron houdt uw patiënt op temperatuur
Voor, tijdens en na een operatie mogen patiënten

Zacht en comfortabel

niet afkoelen. Een warme deken is de oplossing,

Naast de technische voordelen, is het dekbed bijzonder
comfortabel. Het heeft namelijk de juiste afmetingen en het
glijdt en schuift niet. Daarbij kent het een hoge mate aan
comfort en warmte; het is zacht en geeft geen irritatie.

maar deze mag niet zwaar zijn. Rentex Floron biedt
de oplossing met het narcosedekbed. Het dekbed is
niet alleen warm, het is tevens isolerend en licht in
gewicht. Het narcosedekbed voldoet ruimschoots
aan de norm EN 13795. Dat betekent onder andere een vermindering van het aantal kiemdragende
partikels in de operatiekamer. Bovendien voldoet het
aan de normen van brandveiligheid.

Hoogwaardig microweefsel

Het narcosedekbed is gemaakt van een reusable lichtgewicht
en ademend hoogwaardig microweefsel van 100 procent
polyester. In het weefsel worden geleidende carbondraden
ingeweven, die ervoor zorgen dat statische elektriciteit direct
wordt afgevoerd. Dankzij de technische eigenschappen van
het weefsel geeft het dekbed bijna geen deeltjes af. Door de
antistatische werking van het materiaal heeft het bovendien
een hoge microbiële zuiverheid. Het narcosedekbed, dus
zowel het overtrek als de vulling, is permanent antistatisch.
Tevens is het dekbed getest op brandveilig (brandveiligheidsnorm klasse 1 product, US testnummer 012419). De unieke
narcosedekbedden van Rentex Floron zijn voorzien van een
microchip om ze gedurende de gehele cyclus te kunnen
volgen (tracking en tracing).
Kinder narcosedekbed
Rentex Floron heeft speciaal voor de kinderchirurgie
een kinder narcosedekbed ontwikkeld met gelijkwaardige
eigenschappen.
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Nieuw begrip
Het narcosedekbed is in de operatiekamer een nieuw
begrip als het gaat om warmte en comfort voor de patiënt.
Kijk voor meer informatie op www.rentexfloron.nl

