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Produktbeskrivelse
ABENA Pants Junior XS2 er vores førsteklasses bukseble designet til juniorer med inkontinens, som størrelsesmæssigt befinder sig mellem børnebleer 
og produkter til voksne. Det fuldt åndbare produkt har en smal kerne og bløde elastiske sidestykker som giver optimal pasform og er perfekt egnet 
til juniorer. Det specialdesignede kanalsystem sikrer sammen med Top-Dry teknologien hurtig absorption og en komfortabel og tør fornemmelse. 
Produkter er designet til at ligne almindeligt undertøj og har en tekstillignende bagside med tryk. De dermatologisk testede produkter bærer Svane-
mærket og er lavet af FSC-certificerede materialer.

Specifikationer

Produktbetegnelse Bukseble

Varemærke ABENA

Vareserie Pants Junior

Størrelse XS2

Farve Hvid

Features Turkis farvekode

Materiale Åndbar bagfolie, ECF fluff, elastan, nonwoven, PE, PP, resin, SAP

Længde/dybde 588 mm

Bredde 284 mm

Hoftevidde 50-75 cm

Tolerance +/- 10%

Absorptionsevne 1500 ml

Køn Unisex

Inkontinensgrad Moderat

Kvalitetsniveau Premium

Certifikater UKCA, Asthma Allergy Nordic, CE, FSC Mix Pulp, MD, Svanemærket

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse I

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

Direktiver, lovgivning og regler MDR (EU) 2017/745

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Bør opbevares utilgængeligt for børn.

Holdbarhed 5 år

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Bukseble, ABENA Pants Junior, XS2, 
turkis farvekode, Premium

 Hurtig absorption og tør følelse pga. det specialdesignede 
kanalsystem

 Lækagesikkerhed med smalle kerner og høje barrierer perfekt til 
juniorer

 Optimal pasform med bløde elastiske sidestykker
 Fuld åndbarhed, der sikrer (daglig) komfort og sund hud

Varenummer |  1000021317



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUKTDATABLAD  |  17.02.2023

Varenummer 1000021317   2/3
PR
O
D2

96
76

 
 
10

00
02

13
17

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
Engangsbukseble til moderat inkontinens udviklet til juniorer, der størrelsesmæssigt befinder sig mellem børnebleer og voksenprodukter. Den kan 
anvendes som normalt undertøj. Efter brug, når bleen skl skiftes, rives den op i sidesømmene og trækkes væk. Herefter rulles den sammen , inden 
den smides ud. Serien er forsynet med et logisk tal-/bogstavsystem og en farvekodning, som gør det let at skelne mellem de forskellige størrelser og 
sugeevner.
   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 90 stk 59 cm 20 cm 30 cm 5713571000779

pk 18 stk 17 cm 11 cm 29.1 cm 5713571000762

stk 1 stk

Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med 
hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig 
skovforvaltning på verdensplan. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige 
kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC™-
certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. Se www.fsc.org for yderligere 
oplysninger. 

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité 
Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og 
medicinsk udstyr.

UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med 
produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.

Asthma Allergy Nordic er et bevis på, at produktet er anbefalet af eksperter fra Asthma-Allergy Nordic. Produkter med dette 
mærke indeholder ikke parfume, og de udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi. 

Produktet er fuldt åndbart, 
hvilket gør det behageligt og 
hudvenligt at anvende – også 
over tid.

Symbolet Dermatologisk 
testet garanterer, at 
produkterne er blevet testet 
for potentielle hudirriterende 
stoffer af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorie.

Lugtkontrol er en vigtig 
faktor for at sikre brugeren 
diskretion. ABENAs 
inkontinensprodukter er 
designet og udviklet til at 
holde lugten fra produktet på 
et absolut minimum.
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Effektive lækagebarrierer, 
både synlige og ikke-synlige, 
samt latexfrie elastikker 
sikrer god pasform, hvilket 
reducerer risikoen for lækage.

Unik Top-Dry teknologi som 
sørger for hurtig absorption 
og tør overflade, selv efter 
gentagne vandladninger.

Vådindikatoren er en 
væskefølsom strimmel, som 
skifter farve eller flyder ud, 
hvilket indikerer, hvor stor 
en del af produktet, der er 
udnyttet.

En kombination af 100% 
åndbarhed, Top-Dry og 
lækagebarrierer giver en tør 
overflade og sund hud, selv 
efter gentagne vandladninger, 
hvorved hudens naturlige pH-
balance opretholdes.

Designet med kanaler for 
hurtig absorption og en tør 
overflade.

Produktet indeholder ikke 
latex.

Dråbesystem, som viser 
produktets sugeevne. Jo flere 
dråber jo højere sugeevne. 
Produkterne kan have fra 1-9 
dråber.

*


