
Abri-Soft
Izjemno vpojne in mehke zaščitne podloge, 

izdelane v Evropi

Podloge za enkratno uporabo



Podloge z okoljskimi 
oznakami, izdelane v Evropi
Abri-Soft je linija mehkih in vpojnih zaščitnih podlog, ki 
jih izdelujemo v našem proizvodnem obratu v Franciji 
z uporabo najsodobnejših in energetsko optimiziranih 
strojev.

Močan poudarek na pridobivanju najboljših surovin iz 
Evrope pomeni tudi, da se podloge Abri-Soft ponašajo 
z več okoljskimi oznakami neodvisnih institucij, vključno 
z okoljskim znakom »Nordic Swan Ecolabel«. Te oznake 
predstavljajo jamstvo, da so naši izdelki varni za uporabo 
tudi za osebe z najbolj občutljivo kožo.

Z rednim nadzorom in internim testiranjem kakovosti 
si prizadevamo še naprej zagotavljati ene najboljših 
podlog na trgu.

Najboljša možna zaščita
Vsi izdelki iz naše linije za zaščito postelje so sestavljeni iz 
različnih slojev in materialov. Njihova kombinacija ustvari 
izjemno vpojno zaščitno podlogo, ki je udobna in prijazna 
do kože uporabnika.
 
Tehnologija Abri-Soft:
 ¡ Neprepustne pregrade in vodotesni zunanji sloj iz PE 

za optimalno zaščito pred iztekanjem.
 ¡ Mehak, netkan zgornji sloj in material, ki ne »šumi«, 

zagotavljata udobje za uporabnika.
 ¡ Super vpojno jedro iz polnila z dolgimi celuloznimi 

vlakni (in SAP-om v liniji Superdry) zagotavlja na dotik 
suho površino.

 ¡ Enakomerna razporeditev polnila (in SAP-a) zagotavlja 
tanek in diskreten izdelek.

 ¡ Pametno pakiranje omogoča preprosto prijemanje 
samo ene podloge naenkrat, da se prepreči 
navzkrižna kontaminacija.

Vpojne podloge za vse 
potrebe:

   
Ultra Light Light Basic Superdry Classic Premium Excellent

 ¡ 7 stopenj vpojnosti
 ¡ Širok nabor različnih velikosti

Z izbiro pravega izdelka za svoje potrebe zmanjšate število uporabljenih izdelkov in pripomorete 
k zmanjšanju količine odpadkov.



Več kot podloge za 
inkontinenco:
Pravi izdelek za vse potrebe
Čeprav se pogosto uporabljajo kot dodatna zaščita za osebe, ki živijo z inkontinenco, omogoča raznolikost velikosti in 
stopenj vpojnosti izdelkov iz linije Abri-Soft uporabo na različnih področjih..

Idealna zaščita, kjer koli potrebujete izdelek za vpijanje tekočin:

Dodatna 
zaščita pri 

inkontinenci

Umivanje in 
higiena

Oskrba ran Operacije Porod Pregledi in 
ambulante 

Krvne 
preiskave
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www.abena-helpi.si/nega-in-oskrba/zascita-postelje

O ABENI

Podjetje ABENA, ustanovljeno leta 1953, je dansko družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo 
rešitev za oskrbo v zdravstvu in sorodnih izdelkov. Sedež podjetja je v južnem delu Danske.

Skupina ABENA, ki jo sestavljajo hčerinske družbe v številnih državah, dobavlja več kot 36.000 izdelkov in posluje 
v več kot 90 državah po vsem svetu.

Podjetje ABENA-FRANTEX ima sedež v kraju Nogent sur Oise severno od Pariza. Del skupine ABENA je od leta 
1992, a že od leta 1988 proizvaja vpojne podloge za skupino ABENA.

BECAUSE WE CARE

Certifikati neodvisnih institucij
FSC® (Forest Stewardship Council oziroma Svet za nadzor gozdov) je mednarodna nevladna organizacija, 

namenjena spodbujanju odgovornega upravljanja gozdov po vsem svetu. Izdelki s certifikati FSC® so izdelani iz 
surovin iz dobro upravljanih gozdov in odgovornih virov. Sledljivost in celovitost oznake podpirajo strogi nadzorni 

ukrepi in z izbiro izdelkov s certifikatom FSC® pomagate skrbeti za gozdove ter ljudi in prosto živeče živali, ki v njih živijo. 
Za več informacij obiščite www.fsc.org.

Okoljski znak »Nordic Swan Ecolabel« predstavlja uradno skandinavsko okoljsko oznako. Izdelki s to oznako 
morajo ustrezati najstrožjim okoljskim zahtevam pri proizvodnji, uporabi, dokumentaciji in varnosti vseh surovin.

Naša oznaka dermatološko testirano zagotavlja, da so bili naši izdelki preizkušeni za morebitno draženje 
kože s strani neodvisnega zunanjega laboratorija.


