Goloo-alusastiat

Parempaa sairaalahygieniaa
potilaille ja henkilökunnalle
innovatiivisten kertakäyttöisten
alusastioiden avulla

Parempaa sairaalahygieniaa Goloon
avulla! Goloo kertakäyttöiset
alusastiat varmistavat paremman ja
hygieenisemmän
käyttökokemuksen potilaille ja
henkilökunnalle.
Pehmeästä ja kestävästä polyeteenistä valmistetut Golooalusastiat tarjoavat hygieenisemmän, miellyttävämmän ja
diskreetimmän vaihtoehdon perinteisille pestäville
alusastioille ja virtsapusseille. Kaikki tuotemallit sisältävät
tehokkaasti epämiellyttävää hajua torjuvan ja nesteitä jopa
600 ml itseensä imevän imeytyslevyn. Tuotteet on helppo
varastoida, käsitellä ja hävittää käytön jälkeen hygieenisesti
ja turvallisesti energiajätteenä.
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Softloo
Softloo on ilmalla täytettävä, kertakäyttöinen
alusastia vuodepotilaille. Se on
miellyttävämpi potilaalle ja hygieenisempi
perinteiseen alusastiaan verrattuna.
Tuotenumero: 10023
Pakkauskoko: 10 kpl / pkt
Myyntierä: 20 pkt / kartonki
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Goloon
hyödyt:

katkaista infektioiden tartuntaketju paljon aikaisemmin
kuin perinteisillä alusastioilla. Tämän seurauksena
potilaiden elämänlaatu paranee. Siksi käytämme

Ennen käyttöä
Goloo-tuotteita on helppo säilyttää
osastolla potilaiden lähettyvillä.
Täytä ne vain ilmalla (Softloo ja
Uniloo) ja ne ovat käyttövalmiit!

"Goloon kertakäyttöisillä alusastioilla on mahdollista

opetuksessa vain kertakäyttöisiä alusastioita.”

Pehmeä ja siten
potilaalle miellyttävämpi
käyttää

Hans Henrik Johansen
Opettaja ja anestesiahoitaja, Sosiaali- ja
terveydenhoitoalan koulu Fredericia-Vejle-Horsen,
Tanska
"Goloon kertakäyttöisten alusastioiden avulla voimme

Easyloo
Easyloo on kertakäyttöinen alusastia, joka
on suunniteltultu WC-tuolien kanssa
käytettäväksi. Se on helppo kiinnittää ja
irrottaa istuimesta.
Tuotenumero: 10015
Pakkauskoko: 20 kpl / pkt
Myyntierä: 10 pkt / kartonki

Uniloo
Uniloo on kertäkäyttöinen virtsapussi
miehille ja naisille. Pussin sivuilla olevat
ilmatäytteiset tuet ja yläreunan rengas
helpottavat pussin käsittelyä.
Tuotenumero: 10010
Pakkauskoko: 20 kpl / pkt
Myyntierä: 13 pkt / kartonki
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Parantaa hygieniaa ja
vähentää makuuhaavaja infektioriskiä

lyhentää sairaalassaoloaikaa ja parantaa potilaan
hyvinvointia huomattavasti."
Mette Fjord Nielsen, Ylihoitaja, Kirurgian osasto,
Silkeborgin aluesairaala, Tanska

Käytön aikana
Goloota käytetään tavallisen
alusastian tapaan.
Kertakäyttökäsineet ja WC-paperi
voidaan hävittää Goloon sisällä.
Imeytyslevy sitoo itseensä 600 ml
nestettä.

vähentää infektioriskiä ja makuuhaavoja. Tämä

Vähentää hajuhaittoja
hajuja sitovan
imeytyslevyn ansiosta

"Olemme erittäin tyytyväisiä Goloon kertakäyttöisiin
alusastioihin. Ne ovat vähentäneet osastomme
hajuhaittoja huomattavasti ja säästäneet monilta turhilta
askeleilta."
Bettina Friis, Hoitokodin hoitaja
Højvangen, Nyborgin kunta, Tanska
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Aika- ja
kustannussäästöt vrt.
pestävät alusastiat

Käytön jälkeen
Sulje Goloo sinisellä teipillä,
poista ilmat ja hävitä se
energiajätteen mukana.

Hävitys energiajätteenä
minimoi
ympäristökuormituksen

Haluatko kuulla lisää Goloosta tai haluisitko
tuotteita koekäyttöön?
Ota yhteyttä!
Asiakaspalvelu
010 423 4575
tuotetilaukset@cleanside.fi

