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Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande

flergångsbyxa för vuxna. Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra
alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög
komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Byxan passar bra till
personer som har droppinkontinens och som är allmänt ”plockiga” av sig och på så sätt tar sönder ett
engångsskydd (t.ex. dementia). Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara
toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister. Klarar ca 100
tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.
Bruksanvisning och råd vid användning:


Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.



Storleken mäts runt midjan. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.



Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg. Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptions-förmågan.

Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Storlek
Mått höft/stuss

6570
XS
70-84 cm

Mått midja
Mått benöppning
Vikt/produkt
Teoretisk abs.kap.
ISO 11948-1 ml
Praktisk abs.kap
ISO 11948-1/3 ml
Färg
Antal/förpackning
Material

6571
S
80-100 cm

Sanifix
Sanifix absorberande boxershorts
6572
6573
6574
M
L
XL
86-110 cm 98-120 cm 104-130 cm

6575
XXL
110-140 cm

6576
XXXL
120-150 cm

60-80 cm

66-90 cm

74-100 cm

88-114 cm

92-120 cm

98-130 cm

110-150 cm

32-44 cm

40-52 cm

44-56 cm

50-60 cm

54-64 cm

58-68 cm

60-70 cm

88 g

132 g

145 g

158 g

169 g

189 g

224 g

350 ml
116,6 ml
Svart
1 st

Byxan
Absorptionsskikt
Spärrskikt
Krympning

95 % Bomull, 5 % Spandex
70 % Viskos, 30 % Polyester
Polyuretan
<5 %

Tvättråd
Antal tvättar

Ca 100 st (normal hushållstvätt)

Kasseras

Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.

Förvaring

Rumstemperatur

Övriga information

Produkten innehåller inte PVC, Latex.
Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg
*Certifikat nr står på produkten

Art.nr.
6570-6576

Se till att sömmar och material
är hela och fria från skador. Vid
tecken på slitage skall
produkten kasseras.
Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt
med föremål och anordningar som avger hög
värme.
Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta
tillverkaren samt Läkemedelsverket.
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