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Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.

Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
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Standarden är framtagen av kommittén för Sjukvårdstextilier, SIS/TK 332.

Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.
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SS 8760026:2014 (Sv)

Orientering
Denna standard ersätter SS 8760026, utgåva 1, från 1992. Denna utgåva skiljer sig från förra utgåvan
genom att krav på motstånd mot antändlighet lagts till samt mindre redaktionella justeringar.
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Omfattning

Denna standard anger krav och provningsmetoder för filt/täcke som är avsedda för vårdbäddar.
Denna standard är avsedd att användas vid konfektionering av filt/täcke.
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Normativa hänvisningar

Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För
daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller senaste
utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
SS 8760001, Vårdbäddar – Brandkrav – Motstånd mot antändlighet
SS 8760002, Sjukvårdstextil – Tyger för sjukvårdsbruk – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning
och kontroll
SS 8760004, Produkter för vårdbäddar – Allmänna bestämmelser – Egenskaper, provning och kontroll
SS-EN ISO 6330:2012, Textil – Förfaranden för hushållstvätt och torkning vid provning av textilier
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Material

Totalvikten på filten/täcket bör inte överstiga 1,5 kg. Produkten bör ha en bra isoleringsförmåga mot kyla.

4

Tillverkningsmått

Lämplig storlek på filt/täcke bör vara bredd 140 cm till 150 cm och längd 200 cm till 220 cm. Då filten/täckets
mått påverkas av tvättmetod bör måtten anpassas efter dessa.
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Brandkrav

Materialet ska uppfylla kraven för motstånd mot antändlighet i SS 8760001.
ANM.
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Lämpliga provningsmetoder anges i SS 8760001.

Provningsmetoder

6.1

Tyg

Filt/täcke ska uppfylla kraven i SS 8760004.
Bedömning av material ska göras enligt provningsmetoder och krav angivna i SS 8760002 med undantag för
egenskap B1, dimensionsändring.
ANM.

6.2

Se även 6.2 angående dimensionsändring.

Dimensionsändring

Dimensionsändring ska vara högst 4 % enligt provningsmetod i SS-EN ISO 6330:2012, program 1A, normal
belastning, 92 °C och torktumling efter tvätt vid 90 °C.
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Anteckningar/Notes

