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Εμποτισμένες πετσέτες μπάνιου 
και σκούφος λουσίματος, για 
μπάνιο στο κρεβάτι άνευ νερού, με μια κίνηση.

Η #1 ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ1

Bedbath · Shampoo Cap
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Στην Ελληνική αγορά απο το 2003.
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Σκουφάκια λουσίματος εμποτισμένα με ήπιο σαμπουάν και μαλακτικό, που 

απελευθερώνονται με τη διαδικασία του μασάζ.

Η χωρίς ξέβγαλμα λύση εξασφαλίζει το 
στέγνωμα των μαλλιών σε λίγα λεπτά, 

μετά την αφαίρεση του σκούφου. 

Υδρόφιλο ύφασμα απορροφά και συγκρατεί 
βρωμιά και λιπαρότητα, αφήνοντας τα 

μαλλιά φρέσκα και καθαρά προσφέροντας 
στον ασθενή την αίσθηση ευεξίας. 

Μεγάλες, μαλακές, απορροφητικές πετσέτες πλυσίματος, εμποτισμένες με ένα 

μοναδικό συνδυασμό καθαριστικών δέρματος για την απομάκρυνση ιδρώτα, 

ακαθαρσιών, ούρων και περιττωμάτων από το δέρμα.

Με συνδυαστική χρήση τους εξασφαλίζεται η θωράκιση του αποτελεσματικού 
καθαρισμού και ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αναπτύχθηκε έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, 
παρέχοντάς τους μια άνετη, ασφαλή και θεραπευτική λύση για μπάνιο στο κρεβάτι με μια 
κίνηση, και χωρίς τα θέματα που προκύπτουν από τη χρήση νερού και σαπουνιού. 

Ιδανική για χρήση σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ή χρειάζονται μερική 
βοήθεια, όπως: 

Βαριά άρρωστοι: 
Πολύ αδύναμοι:

Ηλικιωμένοι:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Υψηλής Εξάρτησης 
Μετεγχειρητική κατάσταση, αποκατάσταση εγκεφαλικού επεισοδίου ή 
λήψη παρηγορητικής φροντίδας 
Έλλειψη κινητικότητας ή φόβος για το νερό

Φιλικό προς το περιβάλλον
Οι κωδικοί MBB κατασκευάζονται 
από βιοδιασπώμενες ίνες 
κυτταρίνης, παρέχοντας μια πιο 
φιλική προς το περιβάλλον 
εναλλακτική λύση. Επιτρέποντας 
την ασφαλή και υγιεινή απόρριψη 
σε πολτοποιητή.

Πλούσια εμποτισμένο
Ο κωδικός RSC901SE είναι ειδικά 
σχεδιασμένος για την ελληνική 
αγορά με επιπλέον +25% υγρό 
εμποτισμού. Σύμφωνα με τις 
ειδικές οδηγίες του Ελληνικού 
Νοσηλευτικού Πρωσοπικού.

 Άλλες εταιρίες : 20x20cm
Oasis® Bedbath :  33x22cm

Μεγαλύτερο μέγεθος πετσέτας 
Οι εμποτισμένες πετσέτες Oasis®

είναι ως και 82% μεγαλύτερες από 
ορισμένες εναλλακτικές μάρκες, 
προσφέροντας μεγαλύτερη 
ωφέλιμη επιφάνεια καθαρισμού 
και καλύτερη εμπειρία μπάνιου.

Bedbath

Shampoo Cap

Χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά παρέχουν και τη 
δυνατότητα για ένα ζεστό μπάνιο θερμαίνοντάς τα πριν τη χρήση 
στον ειδικό Oasis® θερμαντήρα ή σε φούρνο μικροκυμάτων.

Όλα τα προϊόντα είναι εμποτισμένα με φιλικά προς το δέρμα ήπια 
καθαριστικά, δερματολογικά ελεγμένα, που ενυδατώνουν και 

θωρακίζουν την υγεία του δέρματος. 

Χρησιμοποιήστε μία πετσέτα ανά ανατομική περιοχή. Για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικό 
καθαρισμό και ελαχιστοποιημένο κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης.

Ένα πακέτο περιέχει 10 ειδικές πετσέτες 
33x22εκ, μεγάλου βάρους, από Carded 
Viscose,  πλούσια εμποτισμένες με ειδική 
δραστική και απαλή σύνθεση με pH 5,5, για 
μπάνιο χωρίς την ανάγκη νερού ή άλλων υλικών  

Το Oasis® Bedbath σχεδιάστηκε ειδικά για το 
καθημερινό μπάνιο ατόμων που αδυνατούν να 
αυτοεξυπηρετηθούν ή χρειάζονται μερική 
φροντίδα.
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Συμπληρώνει τη γνωστή σειρά Oasis® Bedbath για λούσιμο 
χωρίς την ανάγκη νερού ή άλλων υλικών.

+25%+82%



ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 
Τα μεγάλα και απαλά υφάσματα προορίζονται για 
μεμονωμένη χρήση, με μια πετσέτα μιας χρήσης ανά 
ανατομική περιοχή, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
Μελέτη απέδειξε ότι η αφαίρεση υλικών όπως λεκάνες, 
σαπούνια, πετσέτες κτλ., και η αντικατάσταση τους με 
ένα προ-συσκευασμένο διάλυμα μείωσε τα ποσοστά 
CAUTI κατά 88%.11

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Μελέτη του BJN (British Journal of Nutrition) 
υπογραμμίζει ότι η χρήση του Oasis® μπορεί να 
εξοικονομήσει £6,000 ανά θάλαμο ανά έτος, και 21 
ώρες νοσηλείας ανά εβδομάδα.7

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΘΕΝΗ
Η μείωση στη διαχείριση (μετακίνηση, 
επανατοποθέτηση) του ασθενή με τα χέρια συμβάλει 
στη διατήρηση της αξιοπρέπειας του ασθενή. 

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Τα προϊόντα Oasis® αποτελούν μια κατάλληλη 
εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές μεθόδους, 
παρέχοντας μια πιο αποτελεσματική διαδικασία 
μπάνιου εξοικονομώντας παράλληλα κόστη και χρόνο.9

ΤΟ ΑΝΕΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
Μελέτη έδειξε ότι η υιοθέτηση του «άνευ νερού» 
συστήματος συνδέεται με μια επακόλουθη μείωση της 
αποικιοκρατίας του ασθενούς με Αρνητικά κατά GRAM 
βακτήρια (GNB), ειδικά σε ασθενείς με μεγαλύτερη 
διάρκεια στην ΜΕΘ.10

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το Oasis® βελτιώνει 
την ενυδάτωση του δέρματος κατά 17%.8

Η ΛΥΣΗ Oasis® Bedbath ΕΞΑΛΕΙΦΕΙ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ11 
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ειδικά σχεδιασμένο
για την 

Ελληνική αγορά

 +25%
ΥΓΡΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ



 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ
Έπειτα από έρευνα 
προέκυψε ότι, το 62.2% 
των «καθαρισμένων» 
πλαστικών λεκανών 
μολύνθηκε με παθογενείς 
οργανισμούς όπως ο 
εντερόκοκκος* και ο 
χρυσίζων σταφυλόκοκκος.2

ΚΟΣΤΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
Η χρήση πολλών υλικών, αλλά και ο καθαρισμός 

και η απολύμανση αυτών μπορεί να αποδειχθεί 
μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία.3

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Η μεταφορά της λεκάνης από και προς το 

σημείο έκπλυσης μπορεί να προκαλέσει 
θέματα υγείας και ασφάλειας στον 

επαγγελματία υγείας αλλά και στον ασθενή.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
Η χρήση του παραδοσιακού σαπουνιού κατά τη 
διάρκεια του καθαρισμού είναι γνωστό ότι 
μεταβάλει τα επίπεδα pH του δέρματος, και 
συχνά οδηγεί σε φθορά του δέρματος.4

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΝΙΠΤΗΡΑ
Οι νιπτήρες αποτελούν πηγή εξάπλωσης 
παθογόνων έπειτα από την απόρριψη 
μολυσματικών υγρών.5

ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο χρόνος που απαιτείται για 
το συλλογή, τη χρήση, και 
την απόρριψη των 
αναλωσίμων μπορεί να 
καταστήσει την όλη 
διαδικασία χρονοβόρα. 

ΥΔΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΙ
Τα συστήματα ύδρευσης 

μπορούν να λειτουργήσουν 
ως πηγή μετάδοσης της 

αεριογόνου ψευδομονάδας 
σε χώρους υγειονομικής 

περίθαλψης.6
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Υλικό: Cellulose Wood Pulp

Υλικό: Viscose/Polyester

Υλικό: Viscose/Polyester Weight Heavy

Πληροφορίες Προϊόντων και Κωδικοί Παραγγελίας
Κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, σχεδιασμένα για την μείωση κινδύνων και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας του κλινήρους ασθενή.

SEF200

SBA250

33 x 22 cm
Conti® Continence Εμποτισμένα πανάκια καθαρισμού ασθενούς. 
Καθαρίζουν, ενυδατώνουν, εξουδετερώνουν τις οσμές και προσδίδουν 
προστατευτικό φραγμό στο δέρμα. Ιδανικά και για τοπικό καθαρισμό.

Clinisan™ Skin Cleansing Foam Αφρός καθαρισμού για φροντίδα 
που διαρκεί. Ιδανικό για βαριατρικούς ασθενείς ή ασθενείς με ακράτεια 
ούρων ή / και κοπράνων. Απομακρύνει απαλά τους ρύπους, ενώ 
καθαρίζει, αναδομεί και ενυδατώνει το δέρμα. Δεν απαιτεί χρήση νερού.

Clinisan™ Bodywash Αφρόλουτρο καθαρισμού σχεδιασμένο ειδικά 
για να βοηθάει και να προστατεύει  το ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

Conti® Flushable Wet Wipes Εμποτισμένα πανάκια καθαρισμού 
ασθενούς. Κατάλληλα για απόρριψη στη τουαλέτα.

Conti® Supersoft Dry Wipes Στεγνά πανάκια καθαρισμού ασθενούς. 
Προσφέρουν ιδιαιτερη απαλότητα και μοναδική αποροφητικότητα.

RSC767

RSC555

CXW110

24 x 22 cm

32 x 30 cm

25 27

50 20

100 16

200 ml

250 ml 12

12n / a

n / a

MBB10

MBB05

RSC901

RSC901SC

RSC905

WARM10EU

Διαστάσεις πετσέτες /
πακέτο

πακέτα / 
κιβώτιο Κωδικός

33 x 22 cm

33 x 22 cm

n / a

30 x 22 cm

30 x 22 cm

Χωρητικότητα έως 16 πακέτα

10 24

10 24

1 30

5 48

10 27

Oasis® Bedbath - αρωματισμένο

Oasis® Bedbath - αρωματισμένο

Oasis® Rinse Free Shampoo Cap - αρωματισμένο

Oasis® Maceratable Bedbath - αρωματισμένο

Oasis® Maceratable Bedbath - αρωματισμένο

Oasis® Warmer - 37ºC - 58ºC (προτεινόμενη θερμοκρασία 45ºC)

Διαστάσεις πανάκια /
πακέτο

πακέτα / 
κιβώτιο Κωδικός

Όγκος τμχ /
πακέτο

πακέτα / 
κιβώτιο Κωδικός

Βάρος: Μεγάλο

Βάρος: Μεσαίο

Βάρος: Μεγάλο
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* Ο κωδικός RSC901SE είναι ειδικά σχεδιασμένος για την ελληνική αγορά με επιπλέον υγρό εμπλουτισμού.


