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Opis izdelka
Abri-Form je naš vrhunski izbor hlačnih plenic za težko do zelo težko stopnjo inkontinence. Popolnoma zračne in anatomsko oblikovane hlačne plenice 
zagotavljajo 360-stopinjsko zaščito pred iztekanjem in optimalno prileganje. Vsi izdelki so opremljeni s pregradami proti iztekanju in so elastični 
v predelu izreza za noge, izbrani izdelki pa imajo tudi vdelane prečne pregrade. Kombinacija različnih pregrad in elastike omogoča popolno zaščito 
pred iztekanjem po celem izdelku.  Izdelki so opremljeni s sistemom Top-Dry, ki zagotavlja suho površino tudi po večkratnem uriniranju in ohranja 
celovitost kože. Učinkovita tehnologija jedra omogoča hitro vpijanje in visoko zmogljivost. Sistem za preprečevanje neprijetnega vonja nevtralizira 
neprijetne vonjave. Zelo kakovostni prožni kombinirani trakovi z dvojno funkcijo zapiranja zagotavljajo najboljše prileganje in preprosto prilagajanje. 
Indikator vpojnosti z gradacijsko lestvico usmerja uporabnika in negovalca k izdelku z ustrezno stopnjo vpojnosti in pomaga pri menjavanju izdelka. 
Dermatološko testirani izdelki so označeni z nordijskim znakom za okolje.

Lastnosti

Osnovno ime Hlačne plenice

Blagovna znamka ABENA

Podznamka Abri-Form

Velikost L3

Barva Bela

Funkcije Zelena oznaka barve

Material SAP, ECF fluff, netkan, PP, elastan, BTBS, PE, smola, elasticated combi tape

Dolžina/globina 970 mm

Širina 800 mm

Obseg bokov 100-150 cm

Toleranca +/- 10%

Vpojnost po Rothwellovi lestvici 3400 ml

Spol Uniseks

Raven kakovosti Premium

Certifikati CE, Dermatološko testirano, MD, Znak za okolje – nordijski labod

Razred CE Class I

Standardi za proizvode ali preskuse ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

Direktive, uredbe in zakoni MDR (EU) 2017/745

Varnostna navodila in opozorila Hranite izven dosega otrok.

Rok uporabnosti 5 let

Hlačne plenice, ABENA Abri-Form, L3, 
bela, Premium

 100 % zračnost za zdravo kožo in čim večje udobje 
 360-stopinjska zaščita pred iztekanjem – pregrade in elastika 
po celem izdelku zagotavljajo odlično tesno prileganje in 
preprečujejo iztekanje.

 Sistem Top-Dry za suho površino, da zaščitite kožo
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Navodila za shranjevanje Shranite na suhem mestu, pri sobni temperaturi, brez sončne svetlobe.

Navodila za odstranjevanje izdelka Odvrzite med gospodinjske odpadke.

Navodila za odstranjevanje embalaže Lahko se reciklira ali sežge.

Navodila za uporabo/nanašanje
 Hlačne plenice za težko do zelo težko stopnjo inkontinence. Hlačne plenice prepognite po dolžini, tako da je spodnja stran obrnjena navzven. Hlačno 
plenico namestite od spredaj nazaj. Razprite sprednji del in ustvarite obliko čaše med nogami. Za čvrsto in udobno prileganje pričvrstite spodnja 
trakova na obeh straneh in nato še zgornja trakova diagonalno navzdol. 
   
Pakiranje

Enota Sestavine Dolžina Širina Višina EAN koda

karton 80 kos 61.6 cm 39.6 cm 36.7 cm 5703538759833

zavitek 20 kos 37 cm 17.5 cm 29 cm 5703538759819

Nordic Swan Ecolabel, znak »nordijski labod«, je uradna skandinavska okoljska oznaka. Izdelki z znakom za okolje »nordijski 
labod« izpolnjujejo stroge okoljske zahteve glede surovin, proizvodnje, uporabe, dokumentacije in varnosti.  

Oznaka Dermatologically Tested (Dermatološko testirano) zagotavlja, da je neodvisni zunanji laboratorij izdelke preizkusil in da ne 
dražijo kože. 

Izdelki, označeni z MD, so razvrščeni kot medicinski pripomočki.

Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité 
Européenne (evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski opremi, varnostni opremi, gradbenih izdelkih in 
medicinskih pripomočkih.

Izdelek ne vsebuje lateksa. Edinstveni sistem Top Dry, ki 
zagotavlja hitro vpijanje in 
suho površino.

Izdelek je popolnoma zračen, 
zaradi česar omogoča daljši 
čas udobja.

Izdelek je opremljen s 
360-stopinjsko zaščito, ki 
preprečuje iztekanje.

Izdelek je opremljen s prožnim 
trakom za večje udobje in 
zaščito pred iztekanjem. 

Sistem kapelj označuje 
vpojnost. Več je kapelj, večja 
je vpojnost. Giblje se od 1 do 
9 kapelj.

Indikator vpojnosti je trak, ki 
je občutljiv na tekočino in ob 
stiku z njo spremeni barvo ter 
pokaže, kdaj je čas za menjavo 
izdelka.
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