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Produktbeskrivning
Abri-San 5–11 är vårt premiumsortiment av kroppsformade skydd för medel till tung inkontinens. De har vårt Top Dry-system som gör dem  behag-
liga och skonsamma mot huden  även efter urinering flera gånger. De kroppsformade skydden sitter perfekt och låter den känsliga huden andas. Alla 
produkter har stående läckagebarriärer plus tvärgående barriärer fram och bak vilket förhindrar läckage runt hela produkten. En kombination av 
barriärer och resår ger 360 graders läckageskydd. Odörsystemet minskar också risken för oönskad lukt. Med hjälp av våtindikatorn och rutsystemet 
kan användare och vårdpersonal hitta den produkt som har rätt absorptionsnivå, vilket även underlättar vid byten. De dermatologiskt testade pro-
dukterna är Svanenmärkta. 

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Kroppsformade skydd

Varumärke ABENA

Undervarumärke Abri-San

Storlek 11

Färg Vit

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

Längd/djup 730 mm

Bredd 370 mm

Tolerans +/- 10%

Absorption (Rothwell) 3283 ml

Praktisk absorption 1094 ml

Kön Unisex

Kvalitetsnivå Premium

Märkningar CE, 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 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, 
11, vit, Premium

 100 % andningsförmåga vilket gör det skonsamt och behagligt 
för huden 

 Top Dry-systemet skyddar huden genom att ytan hålls torr
 Effektiv teknik i kärnan för snabb absorption
 360 graders läckageskydd - förhindrar läckage runt om och 
ger optimal passform

 Kroppsformat 
för bättre 
passform

 Våtindikator 
med rutsystem
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Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning
Kroppsformat skydd för medel till tung inkontinens. Abri-San-produkter är lämpliga för nästan alla kunder, eftersom de passar alla kroppsformer då 
produkten bara fylls mellan benen och inte runt buken och höften. Abri-San Premium i storlek 5–11 bör alltid användas med speciella fixeringsbyxor, 
till exempel våra Abri-Fix-produkter. Fixeringsbyxorna säkerställer att skyddet sitter tajt och minskar risken för läckage. Enkelt att hitta rätt pro-
duktstorlek med hjälp av färgkoder, namn och nummersystem. 
   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 64 st 60.6 cm 39.6 cm 46.7 cm 5703538335594

fp 16 st 30 cm 35 cm 21 cm 5703538335570

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

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.

Våtindikatorn är en 
fuktkänslig remsa som ändrar 
färg och visar när det är dags 
att byta produkt.

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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