Sanisoft mini kol
med vingar

För små avföringsläckage
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Sanisoft mini kol är ett unikt specialskydd för små avföringsläckage. Skyddet
är ett engångsskydd och har vingar samt är tunt, diskret och lukthämmande med ett effektivt
kolfilter.

Tester gjorda av RISE (Research Institutes of Sweden) visar att lukt elimineras upp till 5 timmar

Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Antal produkter/förpackning
Antal produkter/
transportförpackning
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml
Absorptionsmaterial

Sanisoft
Sanisoft mini kol
3536
25 st

Bruksanvisning och råd vid
användning:


Produkten fästs i en
underbyxa eller en i
fixeringsbyxa med hjälp av
en klisterremsa. Avlägsna
försiktigt skyddsremsan
och applicera skyddet
enligt illustrationen.



Var noga att välja en byxa
som sluter tätt och fixerar
skyddet på plats för att
uppnå önskad funktion och
minska risken för läckage.

250 st
143 ml
47,6 ml
Airlaid av cellulosa, superabsorbenter

Ytskikt
Spärrskikt
Kolfilter
Mått
Färg på releasremsan
Kasseras
Förvaring

Non-woven av polypropen
Polyeten
Aktivt kol och viskos
B 7,5-15 x L 30 cm
Vit med mörklila text
Brännbart avfall, släng ej i toaletten.
Rumstemperatur
Produkten innehåller inte PVC, latex
parfym eller hudvårdande medel.

Övriga information

Utbildning/information av produkt kan
tillhandahållas vid krav på
upphandling.

Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid
varje läckagetillfälle. Vid värmeutslag: Lufttorka och
vädra huden. Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann
utprovning av storlek är viktig för bästa funktion.
Placeras ej i direkt solljus inte heller i närheten eller i
direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög
värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt
Läkemedelsverket.

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg
Art.nr.
3536
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