Kes-vir
Badshorts, manet

3-16 år
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Kes-vir Badshorts är en badbyxa för barn mellan 3-16 år med inkontinens.
Badbyxorna är unika på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i
badbyxan.
”Två i ett”- yttertyget på badkläderna är som en vanlig badbyxa men med inbyggda
innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester.
Yttertyget är gjort av 100 % polyester för att uppnå en mjuk och smidig komfort.
Badshortsen har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg
passform och är enkla att spänna åt.

Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF
50+.
OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter
noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren nedan, hur
du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att
hålla måttbandet sträckt när du mäter.
Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Storlek
Mått midja
Mått ljumske
Antal prod/förp

9791
3-4 år
44-58 cm
26-34 cm

9792
5-6 år
48-61 cm
28-37 cm

Kes-Vir ™
Kes-vir Badshorts, 3-16 år, manet
9793
9794
9795
7-8 år
9-10 år
11-12 år
51-64 cm
54-68 cm
57-72 cm
30-40 cm
33-43 cm
36-46 cm
1 st

9796
13-14 år
60-78 cm
38-48 cm

9797
15-16 år
63-82 cm
40-50 cm

Yttertyg: 100 % Polyester
Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.

Material
Krympning

<5 %

Tvättråd
Kasseras

Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur, ej i solljus

Övriga information

Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire

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

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. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg
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