Abri Light menia názov na

ABENA light

Okrem zmeny názvov prichádza aj ku zmene obalov.
Výrobky

sa nemenia.

Rovnako sú zachované počty kusov v balení (okrem veľkosti Ultra Mini).
Ceny vložiek ostávajú samozrejme nezmenené.

Kompletné parametre a nové objednávacie čísla
nájdete v prehľadnej tabuľke na druhej strane.

ABENA light
Abena Light je kompletná rada tenkých vložiek pre ľahkú a strednú
inkontinenciu najmä žien. Všetky vložky majú perfektný anatomický tvar a
efektívne bočné bariéry, ktoré udržia tekutinu bezpečne vo vnútri vložky. Sú
vyrobené z najlepších surovín, plne priedušné aj dermatologicky testované.
Dlhovláknitá škandinávska buničina, superabsorbent, Top Dry a najnovšie
výrobné technológie zaručujú rýchlu absorpciu, trvale suchý povrch a efektívne
pohlcovanie pachov. Vložky Abena Light sú hrdým držiteľom severskej eko-známky SWAN.
Vložky Mini a Mini Plus majú podobnú veľkosť ako menštruačné vložky, ale s oveľa vyššou
absorpciou. Vo veľkostiach Mini – Extra sú samostatne balené (v tabuľke označené ). Fixujú sa
o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom, prípadne fixačnými nohavičkami.

o severská ekoznámka vložky sú vyrábané s maximálnou ohľaduplnosťou k životnému
prostrediu. Severská eko-známka zároveň garantuje, že kvalita a funkčnosť vložiek s ekoznámkou musí byť minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pri iných vložkách bez
ekologickej certifikácie
o Air Plus – vložky sú plne priedušné. 100% priedušnosť zabezpečuje ochranu pokožky na
najvyššej možnej úrovni (znižuje riziko podráždenia pokožky) a zvyšuje komfort užívateľa
o dermatologicky testované – vhodné na použitie aj pri citlivej pokožke
o Odour systém efektívne pohlcuje nepríjemný pach

Vložky Abena Light majú najlepšiu cenu na trhu.
Presvedčte sa že táto výhodná cena vôbec nie je na úkor kvality!
názov, veľkosť

Abena Light Ultra Mini 0
Abena Light Mini 1

Abena Light Mini Plus 1A 
Abena Light Normal 2 
Abena Light Extra 3

Abena Light Super 4 *

obj.č.
1000005436

rozmer absorpcia ks v bal
v cm (ISO 11948-1) /ks v krt

cena v lek./VZP
za ks za bal

100 ml
180 ml
200 ml
350 ml
500 ml
850 ml

0,10 € / 2,40 €
0,12 € / 2,40 €
0,13 € / 2,08 €
0,16 € / 1,92 €
0,19 € / 1,90 €
0,22 € / 6,60 €

8 x 20

1000017155 10 x 22
1000017156 10 x 28
1000017157 11 x 26
1000017158 11 x 33
1000017160 20 x 44

24 / 240
20 / 320
16 / 256
12 / 144
10 / 200
30 / 180

preskripcia:
kód II. stupeň

B66158
B72665
B66159
B66160
B66161

123 ks
113 ks
92 ks
77 ks
67 ks

Výhradné zastúpenie dánskej firmy ABENA A/S pre SR:

UNTRACO SR, 851 01 Bratislava 0908 74 98 96 untraco@abena.sk

www.abena.sk

LIw.01.2018

* Nadväzne na rozmerové a absorpčné parametre MZ SR je Abena Light Super zaradená medzi vkladacie
plienky, s možnou preskripciou 236 kusov/mes. pre III. stupeň inkontinencie.

