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Produktbeskrivning
Abri-San 1-4 är vårt premiumsortiment av anatomiskt formade inkontinensskydd för lätt till måttlig inkontinens. Produktens Top-Dry System ger 
optimal komfort och är skonsam mot huden. Det andningsbara och anatomiskt formade bindan hjälper att hålla huden sund och har en utmärkt pas-
sform. Alla produkter är utrustade med horisontella läckagebarriärer som ger extra skydd och ett odörsystem som minimerar risken för oönskad lukt. 
De dermatologiskt testade produkterna har Svanenmärkning och är tillverkade av FSC-certifierade material.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Kroppsformade skydd

Varumärke ABENA

Undervarumärke Abri-San

Storlek 1

Färg Vit

Egenskaper Styckförpackad

Features Med tejp

Material SAP, ECF fluff, nonwoven, PP, andningsbart bakfolie (BTBS), PE, resin

Längd/djup 220 mm

Bredd 100 mm

Tolerans +/- 10%

Absorption (Rothwell) 209 ml

Praktisk absorption 70 ml

Kön Unisex

Kvalitetsnivå Premium

Märkningar CE, FSC Mix Pulp, MD, Svanenmärket

CE-klass Klass I

Produkt- eller teststandarder ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

Direktiv, förordningar och lagstiftning MDR (EU) 2017/745

Säkerhetsanvisningar och varningar Bör förvaras utom räckhåll för barn.

På grund av produktens sammansättning är utg-
ångsdatum baserat på produktionsdatum:

5 år

Förvaringsinstruktioner Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.

Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Kroppsformade skydd, ABENA Abri-San, 
1, vit, med tejp, Premium

 100 % andningsförmåga är skonsamt mot huden och ger optimal 
komfort 

 Top-Dry-system håller ytan torr som skydd mot huden och ökar 
komforten

 Effektiv kärnteknik ger snabb absorption
 Anatomiskt formad för bättre passform
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Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning
Kroppsformat skydd för lätt till medel inkontinens Fixeras enkelt i vanliga underkläder med tejp. Enkelt att hitta rätt produktstorlek med hjälp av 
färgkoder, namn och nummersystem på produkt och påse. 
   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 280 st 40 cm 20 cm 31 cm 5703538949227

fp 28 st 18 cm 8 cm 15 cm 5703538949210

Svanen är en officiell skandinavisk miljömärkning. Produkter med Svanenmärket möter stränga miljömässiga krav med hänsyn till 
råmaterial, produktion, användning, dokumentation samt säkerhet.  
  

FSC™ (Forest Stewardship Council) är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar med att främja ansvarsfullt 
skogsbruk över hela världen. FSC™-certifierade produkter är tillverkade av råmaterial från välskötta skogar och ansvarsfulla 
källor. Märkningens spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder, och genom att välja FSC™-
certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogar och de människor och djur som har sitt hem där. För mer information 
besök www.fsc.org. 

Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står 
för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, 
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

Symbolen för dermatologiskt 
testade produkter garanterar 
att produkterna har testats 
för eventuella hudirritationer 
av ett oberoende 
tredjepartslaboratorium. 

Produkten innehåller inte 
latex.

Produkten är utrustad med 
en 360-gradig barriär för att 
förhindra läckage.

Det unika TopDry-systemet 
ger snabb absorption och en 
torr yta.

Produkten har god 
andningsförmåga för att 
kännas bekväm även under 
längre användning.

Droppsystem som visar 
absorptionsförmåga. Ju 
fler droppar, desto bättre 
absorption. Skala från 1 till 9 
droppar.
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