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Opis izdelka
Abena vlažna umivalna rokavica za enkratno uporabo omogoča prijetno umivanje in ima funkcijo vlaženja kože ter je hkrati odlična alternativna 
rešitev za tradicionalno kopel z vodo in milom. Vlažna umivalna rokavica odstranjuje znoj in neprijetni vonj ter je zelo higienska za uporabo. Obširni 
preizkusi, ki so jih opravili na Univerzi Radboud na Nizozemskem, so pokazali, da uporaba naših vlažnih umivalnih rokavic sčasoma izboljša stanje kože. 
Poleg tega lahko s tem izdelkom po navodilih na embalaži bolniku umijemo celotno telo. Umivanje celotnega telesa je tudi priložnost za temeljit preg-
led kože, da že zgodaj odkrijemo morebitne poškodbe kože; tako lahko na primer preprečimo nastanek inkontinenčnega dermatitisa. Z uporabo vlažne 
rokavice odstranimo nečistoče, posteljna kopel pa je tudi prijetna in nežna. Debela tkanina krpe za umivanje daje pacientu občutek mehkega bombaža 
in tudi zmanjšuje tveganje, da bi pri umivanju prišlo do drgnjenja kože. Izdelek lahko pogrejete v mikrovalovni pečici (30 sekund, največ 800 W), da 
bolniku zagotovite prijetnejše umivanje. Ta izdelek se vedno bolj uporablja v zdravstvenem sektorju, prednosti tovrstnega umivanja pa občutijo tako 
bolniki kot negovalci. Ta izdelek je tudi odlična možnost za preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni in zmanjšanje tveganja okužbe. Samo za zunanjo 
uporabo. Pazite, da ne pride v oči.

Lastnosti

Osnovno ime Vlažne umivalne rokavice

Blagovna znamka Abena

Barva Bela

Enkratna ali večkratna uporaba Enkratna uporaba

Vrednost pH pH 4,5

Material Poliester, viskoza

Tehnične sestavine Aqua, Glycerin, Caprylyl Glycol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Tocopherylacetate, Polysorbate 
20, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Tocopherol

Dolžina/globina 22 cm

Širina 15 cm

Teža, bruto 0.195 kg

Debelina 100 g/m2

Certifikati Dermatološko testirano

Varnostna navodila in opozorila Samo za zunanjo uporabo; pazite, da ne pride v oči. Izdelka ne odvrzite v stranišče (voda ga 
ne bo odplaknila).

Rok uporabnosti 2 leti

Rok uporabnosti odprtega izdelka 3 mesece

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.

Vlažne umivalne rokavice, Abena, 
enkratna uporaba

 Primerno za osebe, ki ne morejo iz postelje
 Nežno umivanje
 Blažilne sestavine
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Pakiranje

Enota Sestavine Dolžina Širina Višina EAN koda

karton 30 zavitek 0.385 m 0.2 m 0.21 m 5703538262999

zavitek 8 kos 5703538263002

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

Izdelek ne vsebuje dišav. Izdelek je namenjen samo 
enkratni uporabi.
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