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Produktbeskrivning
Abri-Soft Superdry är ett skyddande engångsunderlägg för t.ex. sängar och stolar. Det är lämpligt vid inkontinens, men även för osterila procedurer. 
Underlägget innehåller både fluff och SAP, vilket kapslar in vätskan ännu snabbare och håller ytan torr och behaglig. Systemet minskar också risken 
för oönskad lukt. Dessutom har underlägget förseglade kanter för optimalt läckageskydd, och ytan är täckt med ett mjukt nonwoven-material som 
ger ännu högre komfort. Med engångsunderlägg minskar risken för kontaminering.  Abri-Soft Superdry har lätt till medelhög absorptionskapacitet 
och finns i olika storlekar. Det är också tillgängligt i en variant med bäddflikar och i en variant med tejp, vilket är praktiskt för aktiva eller rastlösa 
användare, eftersom underlägget fixeras mot lakanet

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Underlägg

Varumärke ABENA

Undervarumärke Abri-Soft Superdry

Underfärg Ljusblå

Features Osteril

Engångs- eller flergångsanvändning Engångs

Material Fluff, nonwoven, PE, SAP

Längd/djup 90 cm

Bredd 60 cm

Vikt, netto 48 g

Tolerans +/- 5 cm

Märkningar CE, Dermatologiskt testad, FSC Mix, MD, Svanenmärket

CE-klass Klass I

Produkt- eller teststandarder ISO 11948-1

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

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 bland hushållsavfall. Vid misstanke om kontaminering ska produkten kasseras 
som kliniskt avfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Underlägg, ABENA Abri-Soft Superdry, 
90x60cm, ljusblå

 Absorberande fluff- och SAP-kärna
 Mjuk och slät nonwoven-yta
 Snabb absorption
 Vätsketätt spärrskikt och förseglade kanter för extra skydd
 Finns i olika storlekar
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Bruksanvisning
Underlägget måste placeras med den blå sidan nedåt mot sängen eller stolen. Se till att underlägget ligger helt slätt innan det används.
   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 100 st 60.9 cm 40.4 cm 31.3 cm 5703538406805

fp 25 st 32 cm 20 cm 28 cm 5703538406898

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. FSC™ Mix innebär att 
produkten består av en blandning av FSC-certifierat trä och återvunnet material. För mer information besök www.fsc.org. 

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

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.

Råmaterialet är polyakrylat, 
som absorberar 33 gånger sin 
egen vikt.

Specialfunktion i 
inkontinensprodukter och 
barnblöjor som hjälper till 
att sprida vätskan och håller 
huden torr.

Råmaterial som absorberar tio 
gånger sin egen vikt och ger 
utmärkt vätskespridning. 

Produkten är endast avsedd 
för engångsbruk.
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