Easitex
bordlaken og trekk

Om oss
Erfaring
Vi tilbyr et omfattende utvalg av bordlaken, putevar, armbordstrekk med og
uten barriere, mest under vårt eget merke EasiTex®.
Vi har 90 års erfaring med å hjelpe våre kunder med å skape et renere
arbeidsmiljø.
Vi tilbyr behovsanalyser og hjelper kundene våre med grundig service for å
finne riktig produkt som bidrar til en enklere og mer effektiv arbeidsmåte, et
renere miljø og forbedret totaløkonomi.
Samarbeid
Ved å samarbeide med og jobbe tett med verdensledende produsenter har vi
tilgang til et av markedets bredeste og mest kompetente sortiment innen
tørking og absorpsjon av høy kvalitet.
Vi lagerfører og distribuerer kluter til alle formål, og utvikler kundeunike
løsninger.
Intet behov er for lite eller for stort, for enkelt eller vanskelig.
Kvalitet
Solid erfaring og langvarige forhold til veletablerte leverandører gir et godt
grunnlag for god kvalitet.
Å få og opprettholde våre kunders tillit ved å tilby den høyeste kvaliteten på
varer og tjenester er noe vi kontinuerlig jobber for.
I tillegg til vår interne kvalitetspolicy, som sikrer kvalitet i alle ledd fra
registrert ordre til produktet er levert og fakturert til kunden, er vi sertifisert i
henhold til SS-EN ISO 9001: 2008.
Miljø
Våre produkter er produsert av miljøvennlige råvarer av miljøsertifiserte
leverandører, og transporteres og kastes med minst mulig miljøpåvirkning.
Vi jobber kontinuerlig med å minimere mengden emballasjemateriale og
sørge for at dette, i likhet med våre produkter, inneholder en så stor andel
returmateriale som mulig.
Vi er sertifisert i henhold til SS-EN ISO14001: 2004.

EasiTex® Bordlaken og trekk, blå

Easitex bordlaken og trekk ble introdusert i 2007 og var blant de første engangsmaterialer på markedet
som erstattet bomullslaken på operasjonsbordet på Norske sykehus.
Kombinasjonen med Easitex stort barriere bordlaken og stikklaken uten barriere sørger for høy
pasientkomfort og absorbsjon som hindrer gjennomtrenging av blod, skyllevæsker og forhindrer
maserasjon av pasientens hud. Med samme kvalitet på hodeputetrekk og armbordstrekk holdes
operasjonsutstyr rent gjør renholdet raskt og enkelt. Easitex bordlaken har en svært høy styrke og gjør
leiring og forflytning av pasient fra seng til operasjonsbord enkelt og trygt. Easitex kommer i mange
størrelser med og uten barriere som sørger for god tildekking av utstyr uansett leiring og inngrep.
Testet og godkjent iht. EN 13795: 2011 + A1: 2013 for følgende egenskaper:











Væskegjennomtrengning
Absorbsjonsevne, over 6 ganger egenvekt.
Partikkelslipp, LOG 1,8
Matrialstyrke
 Revnestyrke
 Drastyrke (lengde/bredde)
Motstand mot mikroorganismer
Renhet
Mrk! Antenningstestet iht. ISO EN 12952-1:2010
Finns i 7 størrelser med barriere og 3 størrelser uten barriere.
Kompakt pakket plassbesparende
Latexfritt, inneholder cellulose, polyester og polyetylen.

Sortiment EasiTex® Bordlaken og trekk, blå
Art. nr.
Beskrivelse
Bordlaken og stikklaken med barriere

Farge Størrelse

Antall

180 st/krt.
90 st/krt.
60 st/krt.
45 st/krt.
30 st/krt.
20 st/krt.

9554082
9558082
95582120
95582160
95582240
955160240

EasiTex barrierelaken
EasiTex barrierelaken
EasiTex bord-/stikklaken med barriere
EasiTex bord-/stikklaken med barriere
EasiTex barrierelaken
EasiTex traumelaken med barriere

Blå
Blå
Blå
Blå
Blå
Blå

40 x 82 cm
80 x 82 cm
82 x 120 cm
82 x 160 cm
82 x 240 cm
160 x 240 cm

Art. nr.

Beskrivelse

Farge Størrelse

Antall
30 st/krt.
45 st/krt.
60 st/krt.

Bordlaken og stikklaken uten barriere

95180240
95180160
95180120

EasiTex bordlaken uten barriere
EasiTex bord-/stikklaken uten barriere
EasiTex bord-/stikklaken uten barriere

Blå
Blå
Blå

80 x 240 cm
80 x 160 cm
80 x 120 cm

Art. nr.

Beskrivelse

Farge Størrelse

Antall

Blå
Blå
Blå
Blå

150 st/krt.
50 st/krt.
50 st/krt.
50 st/krt.

Hodepute- og armbordstrekk med barriere

9563545
9565060
9563070
9564070

EasiTex hodeputetrekk med barriere
EasiTex hodeputetrekk med barriere
EasiTex armbordstrekk med barriere
EasiTex armbordstrekk med barriere

EasiTex® Bordlaken og trekk, hvit

35 x 45 cm
50 x 60 cm
30 x 70 cm
40 x 70 cm

Art. nr.

Easitex hvite bordlaken og trekk er vår økonomi produktlinje.
Produktene har den samme høye kvalitet som Easitex blå bordlaken, det er kun på styrke de har en noe lavere
bære- og belastningsstyrke og er mindre egnet for å løfte og forflytte pasient med. Kvaliteten er likevel sterk
nok for Dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet hvor pasientene leirer og forflytter seg selv.
Mrk. Easitex hvite hodeputevar og armbordstrekk med barriere er sterk nok, og svært godt
egnet til å brukes på operasjonsavdelinger hvor pasienten ligger i narkose og trenger hjelp til leiring og
forflytning.

Testet og godkjent iht. EN 13795: 2011 + A1: 2013 for følgende egenskaper:










Væskegjennomtrengning
Absorbsjonsevne, over 4 ganger egenvekt.
Partikkelslipp, LOG 1,8
Matrialstyrke
 Revnestyrke
 Drastyrke (lengde/bredde)
Motstand mot mikroorganismer
Mrk! Antenningstestet iht. ISO EN 12952-1:2010
Finnes i 2 størrelser bordlaken, hodeputevar og armbordstrekk, alle med barriere.
Kompakt pakket og plassbesparende
Latexfritt, inneholder cellulose, polypropylen og polyetylen.

Sortiment EasiTex® Bordlaken og trekk, hvit
Art. nr.
Beskrivelse
Bordlaken og stikklaken med barriere
92280240 EasiTex bordlaken med barriere
92280160 EasiTex bord-/stikklaken med barriere
Art. nr.
Beskrivelse
Hodepute- og armbordstrekk med barriere
9225060 EasiTex hodeputetrekk med barriere
9223070 EasiTex armbordstrekk med barriere

Farge Størrelse

Antall

Hvit
78 x 240 cm
Hvit
78 x 160 cm
Farge Størrelse

100 stk/krt.
120 stk/krt.
Antall

Hvit
Hvit

200 stk/krt.
200 stk/krt.

50 x 60 cm
30 x 70 cm
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