
 

 

ABRI-FLEX Junior XS2 Premium 
 
 
 

Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa . Tlf. 74 31 18 18 . Fax 74 62 97 37. e-mail info@abena.com . www.abena.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varenummer: 1000018730 
 
Anvendelsesområde: Denne bukseble er beregnet til større børn med behov for et produkt med stor sugeevne. 
Produktet er udformet  som almindelige underbukser, hvilket gør det let og diskret at anvende. Den smalle kerne er 
specielt tilpasset juniorer, hvilket giver god pasform i skridtet. Produktet er designet specifikt til større børn, og 
passer således til denne gruppe børn og deres aktiviteter. Produktets store sugeevne gør det muligt at benytte om 
dagen såvel som om natten. Abri-Flex junior er produceret af markedets bedste råvarer og på højteknologiske og 
top moderne maskiner. Dette giver et blødt, fleksibelt og lækagesikkert produkt med en optimal komfort, 
bevægelsesfrihed og tørhed.  
Vi taget hensyn til miljø, kvalitet og dit barns sundhed. Der er anvendt bæredygtige råvarer og produktet er ikke 
tilsat nogen form for skadelige kemikalier. 
 
Kvalitet: 

✓ God pasform. Bleen har elastiske sider samt et elastisk stykke øverst både for og bag, hvilket giver god 
pasform og bevægelsesfrihed. Den holder formen under fysisk aktivitet og er skabt med perfekt pasform til 
barnets krop hvilket gør bleen komfortabel at have på og minimerer risiko for lækage.  

✓ Stor lækagesikkerhed på grund af de længdegående lækagebarrierer i siderne. Samtidig giver elastik langs 
benudskæringen yderligere sikring mod lækage. 

✓ Kan trækkes op og ned som almindelige underbenklæder. Det er også muligt at rive produktet op i siden 
når det tages af. 

✓ Produktet sidder tæt til kroppen om dagen såvel som om natten. 
✓ Produktet føles tør mod huden pga. vores Top Dry-system. 
✓ Produktet er tyndt selvom sugekapaciteten er høj, da det er fremstillet af de bedste råvarer. 
✓ Åndbar tekstilbagside. Sikrer at luften kan cirkulere og huden kan ånde, hvilket gør produktet mindre varmt 

og dermed mere komfortabelt. 
✓ Materialet er diskret, lydløst, hudvenligt og blødt, hvilket bevirker at det er behageligt mod huden. 
✓ Produktet er forsynet med et effektivt odour-system som minimerer risikoen for ubehagelige lugtgener. 
✓ Væskespredningen i produktet sker hurtigt i den absorberende kerne med kanaler pga. moderne 

produktionsteknologi. 
✓ Forsynet med en unik længdegående vådindikator med gradueringsskala, så det er let at vurdere korrekt 

sugeevne til inkontinensbehovet.  
✓ Svanemærket. Er det nordiske miljømærke som viser, at der tages særligt hensyn til miljø, klima, kvalitet og 

sundhed fra bearbejdelse af råvarer til produktion, anvendelse og bortskaffelse af det færdige produkt. 
✓ FSC®-mærket. Garanterer at pulpmassen i bleen kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor der plantes flere 

træer end der fældes. 
✓ Dermatologisk testet. Produktet er godkendt som hudvenligt af de uafhængige dermatologi-institutter  

Dermatest GmbH og Eurofins ATS.  
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Farve: Hvid. 
Bortskaffelse af vare: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. 
Bortskaffelse af emballage: Forbrændes/genbruges. 
Produkttolerance: +/-10 % 
 
 
Materialer 
Kernen:  Superabsorber (sodium polyacrylate, SAP), virgin cellulose fluff, elemental chlorine 

free (ECF) 
Overflade:  Non-woven Polypropylene (PP) coverstock, permanent hydrofil med Top dry, 

polyester/copolyester, hvid non-woven 
Benkant:  PP non-woven på sider, hydrofob 
Elastik:  Elastane (Lycra®/Spandex), polyurethane  
Bagside:  Lamineret åndbart polyethylene (PE) folie, PP non-woven, calcium carbonate 
Lim:  Hotmelt (lim) mellem lag, baseret udelukkende på syntetisk resin 
Sidestykker:  Silikoniseret PP, PE, polystyrene-ethylene/butylene-styrene block copolymer (SEBS) 
Blæk og vådindikator Fødevarekontaktmateriale sikkert, ikke allergifremkaldende og uden giftige eller 

kræftfremkaldende pigmenter. Vådindikator med gradueringsskala, 1 gule streger, der 
bliver blå når de bliver våde. 

Produktionskode:  Koden viser Produktionsdato, tidspunkt og maskine på produkt og pose. 
 
Disse informationer er en teknisk services og kan ændres uden varsel. Abena Produktion A/S tager forbehold for evt. fejl og mangler i data og 
information. 

 
 

1000018730 – Abri-Flex Junior XS2 Premium, hvid med print 

Produktmål: 284x588 mm - Vægt: 58 g – Hoftevidde: 55-80 cm 
Inkontinensgrad: Middel – Sugeevne: 1500 ml - Farvekode: Turkis 
 

14 stk. = 1 pk. 
  6 pk. = 1 kolli 
24 kolli= 1 palle 

Sugeevne jf. Rothwell Min. salg = 1 kolli 

 
 
 
 
 
Certificeringer:  
Produkterne er CE-mærkede jf.  kravene i direktiv MDD 93/42 EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr klasse 1.  
 
Abena Produktion A/S, der producerer for Abena A/S,  er certificeret i henhold til ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, , ISO 22716:2008-12 
(GMP), ISO 50001:2011, SA 8000:2008, OHSAS 18001:2008, BRC CP 4:2016, IFS HPC, FSC/PEFC 2002:2013 Sikring af at produkterne lever op 
til miljømæssige krav varetages gennem ISO 14001:2015 certificering. Abena har specifikke miljømål og leverer hvert år et grønt regnskab. 
Det grønne regnskab indeholder en opgørelse over virksomhedens ressourceforbrug samt affaldsproduktion. Såfremt  produktet har 
yderligere certificeringer/godkendelser fremgår det af produktdatabladet. 
 
 
 


