
2023_02 1/1 

Bruksanvisning 

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda 

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240 

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel Art nr: 2730, 2720, 2700,         

2725, 2710 

Saniform herr nr. 1-5 passar till män med urinläckage. Skyddet har en limsträng för fixering och bör 

fixeras med en stadig fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong. Saniform Herrskydd innehåller 

superabsorbenter som håller störande lukt borta. 

Skyddet är ett engångsskydd klätt med en ovävd textil som gör skyddet mjukt och behagligt. Under 

ytskiktet finns ett spridningsskikt som har till uppgift att sprida vätskan och hålla ytan torr. Längst 

in finns högabsorberade material som både suger upp och binder vätskan effektivt. 

Användaranvisning 

•Produkten fästs i kalsong/fixeringsbyxa med hjälp av 

klisterremsan. Avlägsna skyddsremsan och applicera skyddet.  

•Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på 

plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.  

•Användarinstruktioner på tejp remsan och på innerförpackningen 

underlättar och ger en bra användarinstruktion för brukaren.  

•Singelförpackad 

Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle 

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt 

Läkemedelsverket. 

Symboler:  

 

Ingen PVC eller Latex 

 

Engångsprodukt 

 Produkten följer (EU) MDR 

2017/745 och 2007/47/

EG för medicintekniska 

produkter.  

 Art nr 2730, 2720, 2700, 

2725, 2710 

Varumärke Saniform 

Benämning 
Saniform herr 

nr 1 

Saniform herr 

nr 2 

Saniform herr 

nr 3 

Saniform herr 

nr 4 

Saniform herr 

nr 5 

Art nr 2730 2720 2700 2725 2710 

Mått  
B7,5-12 x  

L14 cm 

B8-13 x  

L14 cm 

B9-13 x  

L14 cm 

B7-16 x  

L14 cm 

B7-12 x  

L15 cm 

Antal produkter/förpackning 30 st 30 st 25 st 25 st 40 st 

Antal produkter/

transportförpackning 
120 st 120 st 100 st 100 st 160 st 

Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 175 ml 234 ml 308 ml 327 ml 345 ml 

Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 58,3 ml 78 ml 102,6 ml 109 ml 115 ml 

Vikt/produkt 8 g 11 g 16 g 11 g 14 g 

Absorptionsmaterial Termobunden fluffmassa, superabsorbenter  

Ytskikt Non-woven av polypropylen  

Spärrskikt Polyeten  

Förvaring Rumstemperatur  

Kassering Brännbart avfall. Får ej spolas ner i toaletten   

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