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Produktbeskrivelse
 Abena Abri-Soft Light anvendes som beskyttende engangsunderlag til for eksempel senge og stole. Det er velegnet til inkontinente brugere, men 
også til ikke-sterile procedurer. Underlaget har forseglede kanter for optimal beskyttelse mod lækage, og kanaler der hjælper til at sprede væsken 
hurtigt. Overfladen er dækket af et blødt nonwoven materiale, som sikrer brugeren høj komfort. Brugen af engangsunderlag mindsker risikoen for 
kontaminering.  Abena Abri-Soft Light har en let absorptionsevne og findes i forskellige størrelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse Underlag

Varemærke ABENA

Vareserie Abri-Soft Light

Sekundær farve Lyseblå

Features Usteril

Engangs/flergangs Engangs

Materiale Fluff, nonwoven, PE

Længde/dybde 60 cm

Bredde 40 cm

Vægt, netto 30 g

Tolerance +/- 5 cm

Absorptionsevne 700 ml

Certifikater CE, FSC Mix, MD, Svanemærket

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse I

Produkt- eller teststandarder ISO 11948-1

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

Holdbarhed 5 år

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

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved mistanke om kontaminering skal 
produktet kasseres som klinisk affald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
Underlaget placeres på sengen eller stolen med den blå side ned af. Sørg for at underlaget er helt glattet ud inden brug.
   

Underlag, ABENA Abri-Soft Light, 
60x40cm, lyseblå

 Absorberende kerne af fluff
 Blød og glat nonwoven overflade
 Hurtig absorption af væske
 Væsketæt bagside og forseglede kanter for ekstra beskyttelse
 Tilgængelig i forskellige størrelser

Varenummer |  254116
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Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 240 stk 60.9 cm 40.9 cm 37.8 cm 5710811043749

pk 60 stk 32 cm 20 cm 35 cm 5703538030093

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. FSC™ Mix betyder, at 
produktet består af en blanding af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. 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.

Dermatologisk testet-
symbolet garanterer, at 
produktet er testet for 
potentielle hudirritationer 
af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorium. 

Råmateriale, der optager 
sin egen vægt 10 gange 
og har fremragende 
væskespredningsegenskaber. 

Produktet er kun til 
engangsbrug.
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