operationsrocken
Foliodress Comfort
ÄNNU BÄTTRE ANVÄNDARKOMFORT
MED DEN NYA COMBITAPEN
Din ständiga följeslagare under varje operation
Vet du hur mycket tid i genomsnitt som kirurger och
operationspersonal tillbringar i en operationsrock?
Minst 25 timmar under en 42-timmars vecka! Under
en månad innebär detta över 100 timmar och under
ett helt år blir det 1.200 timmar – alltså nästan två
månader i rad, dag och natt. Av detta skäl har vi
gjort en undersökning om vad som upplevs som
irriterande på en operationsrock. De tre vanligaste
svaren var:
1 – Förslutningen av rocken skaver i nacken
2 – Förslutningen går lätt upp

Den nya

3 – Rocken anpassar sig inte till kroppen

förslutningen
Fram tills nu har förslutningen av operationsrocken

Detta har vi gjort

bestått av ett kardborrband som endast kan fästas

Vi har tänkt framåt och har förbättrat operations-

mot en liten yta. Detta gör det svårt att få en indi-

rocken Foliodress Comfort genom att införa den nya

viduell storleksanpassning, vilket är extra viktigt när

combitapen. Resultatet: Den första förslutningen

man spenderar mer än 60% av sin arbetstid i en

som anpassar sig till dig – och inte tvärtom.

operationsrock.*

- God användarkomfort utan rivsår eller skav i
nacken

Nu erbjuder vi ett bättre alternativ med perfekt
passform, operationsrocken Foliodress Comfort med

- Säkerhet och effektivitet

integrerad combitape – en ny typ av kombination

- Enkel att ta på

som ger fler fördelar än ett kardborrband.

- Individuell storleksanpassning

Den nya förslutningen med combitape fäster var
som helst på materialet vilket innebär att man kan
justera rockens storlek i nackpartiet utifrån användarens behov. Inget obehag i nacken, ingen ”puckel”
bildas i ryggområdet och håret fastnar inte. Den
mjuka combitapen skaver inte mot huden även om
förslutningen inte skulle placeras exakt.
* Källa: OPINION market research June 2010, Basis n = 81

