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Opis izdelka
Abri-Let Normal in Maxi sta Abenini pravokotni predlogi – rešitev za široko uporabo. Uporabljata se predvsem kot dodatna predloga za boljšo vpoj-
nost, lahko pa jo uporabimo tudi kot predlogo po porodu ali kot vpojno predlogo pri oskrbi ran.  Povsem zračne predloge zagotavljajo zdravo kožo in 
najboljše udobje za uporabnika. 

Lastnosti

Osnovno ime Predloga

Blagovna znamka Abena

Podznamka Abri-Let

Velikost Maxi

Barva Bela

Funkcije Brez SAP-a

Material ECF fluff, netkan, PE, smola

Dolžina/globina 600 mm

Širina 150 mm

Vpojnost po Rothwellovi lestvici 1100 ml

Spol Uniseks

Certifikati CE, MD

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

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
Pravokotna predloga za večnamensko uporabo. Če se ne uporablja kot dodatna zaščita, priporočamo, da se uporablja s posebnim fiksirnim spodnjim 
perilom, kot so naši izdelki Abri-Fix. Fiksirne hlačke zagotavljajo tesno prileganje in zmanjšujejo tveganje za iztekanje. 
   

Predloga, Abena Abri-Let, Maxi, bela, 
brez SAP-a

 100 % zračnost za zdravo kožo in čim večje udobje 
 Nordijski znak za okolje 
 Rešitev za široko uporabo
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Pakiranje

Enota Sestavine Dolžina Širina Višina EAN koda

karton 112 kos 0.57 m 0.27 m 0.32 m 5703538361234

zavitek 28 kos 0.27 m 0.26 m 0.15 m 5703538361227

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 medicinski 
opremi.

Izdelek ne vsebuje lateksa. Sistem kapelj označuje 
vpojnost. Več je kapelj, večja 
je vpojnost. Giblje se od 1 do 
9 kapelj.

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