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Varenummer 491914

Vaskehandske, ABENA, 22x16cm, hvid,
airlaid/PE, ultrasonic sealed, struktur,
engangs
Blød
Velegnet til patientvask

Produktbeskrivelse

ABENAs vaskehandske til personlig hygiejne i airlaid-materiale. Airlaid-materialet gør handsken ekstrablød og derfor meget velegnet til patientvask.
Materialet er luftbehandlet, så det bliver særligt blødt og absorberende (6 gange sin egen vægt), og samtidig har det en større vådstyrke i forhold
til traditionelt papir. Det skyldes, at handsken er udviklet med PE-film inden i, som gør den stærkere, når den bliver våd. Den forskudte åbning i
handsken gør det nemmere for personalet/brugeren at få handsken på. Vi anbefaler, at du bruger en nitrilhandske inden under vaskehandsken, så du
beskytter dine hænder mod bakterier og vira. Vaskehandsken er svejset i siderne (ultrasonic sealed), så den er glat og dermed føles behagelig, når
den kommer i kontakt med huden, og samtidig er den stærkere og derfor langt mere hygiejnisk. Den er nem at anvende og kan bortskaffes med almindeligt husaffald. Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene.

Produktbetegnelse

Vaskehandske

Varemærke

ABENA

Features

Ultrasonic sealed, struktur

Engangs/flergangs

Engangs

Materiale

Airlaid, PE

Tekniske ingredienser

Airlaid with PE inside

Længde/dybde

22 cm

Bredde

16 cm

Vægt, brutto

0.236 kg

Tykkelse

50 g/m2

Sikkerhedsforskrifter og advarsler

Produktet må kun benyttes udvendigt på kroppen, undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme
i toilettet

Holdbarhed

60 måneder

Holdbarhed, åbnet

60 måneder

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til patient vask, fugtes i tempereret vand med sæbe, vask og dup patienten forsigtig tør
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Forpakning
Enhed

Indeholder

Længde

Bredde

Højde

EAN

kll

1000 stk

40 cm

40 cm

24 cm

5703538412066

pk

50 stk

5 cm

17 cm

24.5 cm

5703538412059

stk

1 stk
Produktet har ultrasoniske
tætninger.

Produktet er kun til
engangsbrug.
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