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Sortimentsinformation 
 
Nya artiklar 

 

 
Glidlakan, finns nu att beställa via TvNo som en cirkulationsartikel. Måttet är 96x180 cm och själva 
glidytan 60x96 cm. Artikelnummer 10625 tvättpris 12,54. Vi har cirka 80 kunder som tvättat flest 
egna kundmärkta glidlakan tidigare som nu får tillgång till denna artikel i första hand. De berörda 
kunderna finns listade på hemsidan. Flera kunder kommer allt efter tillgång att kunna beställa detta 
glidlakan. Om du vill kunna beställa så kontakta vår kundtjänst.     
 
Vinter och kyla ökar behovet av värmeplagg och värme i vårdbädden! 
 
Efterfrågan på filtar januari och februari har ökat med 6 % jämfört med samma period år 2012. Visste 
du att det blir varmare i sängen om man stoppar i filten i påslakanet jämfört med att bara lägga 
filten ovanpå påslakanet eller lakanet? 
Man har mätt värmeisolationsförmågan genom ett s.k. ”tog-värde”! 
Behov 
Värmande personalplagg, västar och långärmade tröjor, till cirkulationssortimentet har 
diskuterats i regionalt textilråd i år. Under våren 2013 kommer TvNo att uppskatta behovet 
och investeringskostnaden och titta på modeller och material. Berörda beslutsorgan behöver 
ta ställning till om värmande personalplagg ska finnas i cirkulationssortimentet framöver. 
Tidigast blir det först år 2014.    
 

  Dessa plagg används idag! 

 
Leveransproblem: 
 
Reklamationer på nyinkomna textilier har gjort att TvNo har haft svårt att leverera undertröja utan 
ärm stl 7, kuddar små och stora samt undertröjor med lång ärm stl 7. Problemen med de två 
förstnämnda ska vara lösta nu medan långärmad tröja inte kommer att levereras bra förrän i slutet 
av april.  
Gröna operationskläder, framför allt små storlekar av blusar och klänningar, har vi också svårt att 
leverera under våren. Inga beställningar är lagda på nya gröna kläder då alla operationsenheter 
under senvåren/sommaren kommer att gå över till tätare blå kläder. Det kommer då att bli ett stort 
överskott av gröna kläder. Vi hoppas på förståelse från våra kunder och ber nu personal som inte är 
direkt operationspersonal att använda vita personalskjortor och vita byxor fram till sommaren.   
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Viktigt! Den 15/4 sker en förändring gällande tvättsäckar!   
 

        +     =  
 
Tvättsäckarna kommer i framtiden enbart att köpas in i blå färg, utan förslutningsband.  
Vita och blå säckar kommer tillsvidare att slås ihop till ett art.nr. 11005 och levereras 
blandade från TvNo. Kunderna kan använda vilken som av säckarna och också blanda allt 
gods, även kundmärkt tvätt, i en och samma säck. Förslutningsbanden med duffelknäppning 
behöver inte längre användas men kommer tillsvidare att sitta kvar på säckarna. De ersätts 
med förslutningsband av plast 50205. Buntband kommer 100 st / i en förpackning, pris 44 kr.  

   
Nya fläckgränser 

    

Personalkläder bedöms enligt svensk standard SIS-TR 11:2011, Textilhandboken. Total fläckfrihet 
uppnås sällan på grund av tvätt- och produktionstekniska begränsningar.  

Inom område som är markerat med får det finnas enstaka fläckar som är max 3 
mm i diameter. 

Inom område som är markerat med och på plaggens baksida får det finnas fläckar 
som är max 15 mm i diameter. 

Litet mer om fläckar 
 
Det förekommer att TvNo levererar ut textilier som är rena men har små kvarvarande fläckar.  
Plagg med större fläckar än 15 mm i diameter eller många små fläckar omtvättas enligt 
specialtvättschema. De metoder som då används innefattar större mängder tvättmedel och 
blekmedel som gör att plaggens livslängd kan förkortas. 
  
Varje dag passerar c:a 50 000 textilier TvNo. Övriga textilier t ex bäddtextilier, frotté granskas efter 
tvätt. Avsyning sker vid inmatning i manglar, vikningsrobotar, galgstationer m.m. Omtvätt och 
fläckborttagning sker när det finns kvarvarande fläckar. Avsyning enbart på ena sidan av textilien 
visuellt med hjälp av genomlysning med starkt ljus. Det gör att ett och annat lakan mm. kan ha 
fläckar som felaktigt går ut till kund. Vi hoppas där på förståelse från våra kunder. Om vi skulle ha 
avsyning på båda sidor skulle tvättkostnaden bli högre och inte stå i proportion till reklamationerna. 
Bäddcentralen i Eksjö, en stor förbrukare, samlar varje månad de bäddtextilier som inte är hela eller 
rena. Jämförelserna visar att 0,1-1 % av bäddtextilierna är orena. För draglakan var siffran 1,7 %. 
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