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

PRODUKTDATABLAD  |  19.10.2022

Varenummer 491910   1/2
PR
O
D2

58
32

 
 
49

19
10

01

Produktbeskrivelse
ABENAs vaskehandske til personlig hygiejne er fremstillet i polyester og udviklet til engangsbrug. Den forskudte åbning i handsken gør det nemme-
re at få handsken på. Vi anbefaler at bruge en nitrilhandske inden under vaskehandsken til beskyttelse mod bakterier og vira. Start med at tage en 
nitrilhandske på, inden du tager vaskehandsken ud af pakken og på din hånd. Fugt vaskehandsken med vand, hvis du anvender et produkt fra vores 
blå linje, som er produkter til vask med vand. Du kan også bruge handsken uden vand sammen med et produkt fra vores grønne linje, som er til vask 
uden vand. Når det ønskede vaskemiddel er påført handsken, vaskes patienten over hele kroppen. Vaskehandsken kan bruges på begge sider, så den 
kan vendes undervejs. Efter brug tages vaskehandsken af med vrangen ud og smides i skraldespanden. Vaskehandsken er fremstillet i et behageligt, 
blødt materiale, og er derfor meget velegnet til patientvask. Den har også en særdeles god sugeevne og styrke, selv når den er våd. Vaskehandsken er 
svejset i siderne (ultrasonic sealed), hvilket gør den glat og behagelig, når den kommer i kontakt med huden. Samtidig er den stærkere og derfor langt 
mere hygiejnisk. Den er nem at anvende og kan bortskaffes med almindeligt husaffald.  Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Specifikationer

Produktbetegnelse Vaskehandske, Molton

Varemærke ABENA

Farve Hvid

Features Ultrasonic sealed

Engangs/flergangs Engangs

Materiale Polyester

Ingredienser/sammensætning 90% Polyester og 10 % Polypropylener

Længde/dybde 23 cm

Bredde 16 cm

Vægt, brutto 0.27 kg

Tykkelse 77 g/m2

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Produktet er til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Holdbarhed 60 måneder

Holdbarhed, åbnet 60 måneder

Opbevaringsinstruktioner Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
Fugt vaskehandsken med opvarmet vand (37-40 °C) og mild sæbe før brug. Til helkropsvask.

Vaskehandske, Molton, ABENA, 23x16cm, 
ultrasonic sealed, engangs

 Dejlig blødt materiale 
 Velegnet til patientvask 
 Ekstra høj sugeevne 
 God vådstyrke 
 Ideel til vask uden vand 
 Praktisk og hygiejnisk løsning
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Forpakning

Enhed Indeholder Længde Bredde Højde EAN

kll 1000 stk 40 cm 40 cm 30 cm 5703538094460

pk 50 stk 23 cm 17 cm 6.5 cm 5703538094453

stk 1 stk

Produktet har ultrasoniske 
tætninger.

Produktet er kun til 
engangsbrug.
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