Doplnkový program

Rukavice

Fix. body

Vozíky Sækko-Boy

Doplnkový program
Návlek na obuv, modrý
Návlek na obuv s gumičkou, vyrobený z PVC. Protišmyková úprava. Používa sa na ochranu
proti nečistotám, baktériám, infekciám,... Rozmer 15x36 cm, hrúbka 35µ.

Návlek na posteľ, modrý
Návlek na posteľ s gumičkou, vyrobený z PVC. Používa sa na ochranu
matraca proti nečistotám, baktériám, infekciám, atď. Rozmer
210x90 cm, hrúbka 30µ.

Zástera PVC, biela
Jednorazová zástera z PVC. Slúži na ochranu odevu pred znečistením. Môže prichádzať do styku
s potravinami. Dlhodobo odoláva teplotám až do 40°C, maximálna hraničná teplota je 70°C.
Šírka 80 cm, dĺžka 110 cm (príp. 130 cm), hrúbka 30µ.

Vrecia na infikované prádlo, rozpustné
Rozpustné vrecia vyrobené z PVAL plastu. Určené na manipuláciu so znečisteným
alebo infikovaným oblečením - maximálna hygiena a bezpečnosť pri práci. Vrecia
sa rozpúšťajú praním v práčke pri teplote 60°C. Hrúbka 20µ, objem 60l a 120l.

Podbradník jednorazový
Jednorazové podbradníky, vyrobené z plastovej fólie a buničiny. Slúžia na
ochranu odevu pred znečistením. Rozmer 38x70 cm. V ponuke je viacero
prevedení: s vačkom alebo bez vačku; klasické alebo samolepiace.

Podbradník prateľný
Prateľný podbradník pre dospelých / pre deti. Ideálny ako ochrana oblečenia
pred jedlom a tekutinami. Podbradník má unikátnu konštrukciu (všetky
vrstvy sú spojené po celej ploche), pri používaní sa nekrčí. Zapína sa na krku
na cvoky (viacero cvokov pre rôzny obvod krku). Podbradník pre dospelých je
extra dlhý, na spodku je možné pomocou cvokov vytvoriť vačok. Povrch
podbradníkov je schopný absorbovať časť rozliatych tekutín. Oblé rohy
znižujú opotrebenie najmä počas prania a sušenia, čo predlžuje životnosť.
Odporúčané pranie pri 60°C, môže sa prať viac ako 100 krát. Pred prvým
použitím sa odporúča podbradník vyprať.
Výrobky doplnkového programu:

názov výrobku

obj. č.

Návlek na obuv PVC
Návlek na posteľ PVC
Zástera PVC 80x110 cm
Zástera PVC 80x130 cm
Vrece rozpustné, 60 l
Vrece rozpustné, 120 l
Podbradník bez vačku
Podbradník s vačkom
Podbradník samolepiaci, s vačkom
Prateľný podbradník (s vačkom), 45x90 cm
Prateľný podbradník detský, 28x59 cm

4400
4405
4345
4347
1805
1810
330210
330212
500024
408500
408400

ks v bal/ bal
v krt/ ks
v krt
100 / 20 /

10 / 10 / 100
100 / 5 / 500
100 / 5 / 500
25 / 4 / 100
100 / 5 / 500
100 / 9 / 900
100 / 9 / 900
100 / 9 / 900
1 / 30
1 / 10

Správny výber rukavíc
Najdôležitejším parametrom pri výbere rukavíc je ich predpokladaný spôsob použitia a z neho
plynúce požiadavky na ochranu rúk pred rôznymi rizikami.
Nasledovný sprievodca Vám pomôže so správnym výberom jednorazových rukavíc:

Použitie rukavíc vinyl

Použitie rukavíc latex

Použitie rukavíc nitril

• na ošetrovateľské úkony, kde
sa neprichádza do styku s krvou
alebo telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony,
kde sa neprichádza do styku so
silnými chemikáliami
• na manipuláciu s nemastnými
potravinami

• na ošetrovateľské úkony
• na úkony, kde sa prichádza do
styku s krvou alebo inými
telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony,
kde sa neprichádza do styku so
silnými chemikáliami
• na manipuláciu s potravinami

• na ošetrovateľské úkony
• na úkony, kde sa prichádza do
styku s krvou alebo inými
telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony
• na manipuláciu s potravinami
• na manipuláciu s rôznymi
chemikáliami
• pre klientov alebo personál
s alergiou na latex

Dobré rady Abeny pri kúpe rukavíc od akéhokoľvek dodávateľa:
•
•
•

vždy si skontrolujte, či sú rukavice klasifikované ako vyšetrovacie, CE trieda 1
skontrolujte tiež, že vyhovujú štandardom EN 455
vyskúšajte či sú dostatočne pružné a či sa pri navliekaní na ruku netrhajú

Keď budete porovnávať ceny rukavíc od rôznych dodávateľov, nezabudnite, že k cene rukavíc nižšej kvality treba vždy
pripočítať náklady na nepoužiteľné rukavice (rukavice zlepené, chybne spracované, tie ktoré sa rozhrnú pri naťahovaní na
ruku a pod.), ktoré predstavujú až 15-30 % navyše k cene rukavíc!

Rukavice Abena
V spolupráci s poprednými výrobcami Abena vyvinula široký sortiment rukavíc,
ktoré spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov a zaručujú, že užívatelia dostanú
najlepší pomer ceny, kvality, ochrany a komfortu.
Všetky naše jednorazové rukavice latex, vinyl a nitril sú klasifikované ako
vyšetrovacie rukavice, CE class 1, a spĺňajú všetky požiadavky štandardov
EN 455 – 1,2,3 a 4. Všetky rukavice sú zároveň vhodné aj pre manipuláciu
s potravinami.

Abena Rukavice Nitril modré
Jednorazové nitrilové vyšetrovacie rukavice, nepudrované, nesterilné, obojruké.
Vyrobené zo syntetického kaučuku, elastické a veľmi pevné rukavice odolné voči roztrhnutiu. Aj
napriek pevnosti zachovávajú v rukách maximálnu citlivosť. S jemnou textúrou na prstoch,
rolovanou manžetou, modré. Veľmi dobre odolávajú mechanickým vplyvom. Sú odolné voči
niektorým chemikáliám. Výborne zastúpia aj latexové rukavice v situáciách, kde ich nemožno
použiť kvôli alergii na latex. 150 ks v balení.
NOVINKA: Na vyžiadanie k dispozícii aj v iných farbách – viď nasledujúcu stranu
Abena Rukavice Latex
Jednorazové latexové vyšetrovacie rukavice, jemne pudrované, nesterilné, obojruké.
Vyrobené z prírodného latexu, vysoko elastické a odolné voči roztrhnutiu a zároveň tenké pre
zachovanie citu v rukách. S hladkým povrchom a zrolovanou manžetou, pudrované kukuričným
škrobom. 100 ks v balení.

Abena Rukavice Vinyl
Jednorazové vinylové vyšetrovacie rukavice, jemne pudrované, nesterilné, obojruké.
Menej elastické, odolné voči roztrhnutiu a zároveň tenké pre zachovanie citu v rukách.
S hladkým povrchom a zrolovanou manžetou, pudrované kukuričnou múčkou.

Doplnkový sortiment rukavíc (rukavice nie sú vyšetrovacie)
Rukavice bavlnené
Mäkké bavlnené rukavice určené pre použitie vo vnútri akýchkoľvek rukavíc, kde absorbujú pot
a vlhkosť. Taktiež poskytujú ochranu pri práci v chladnom prostredí. Ich použitie sa odporúča ak
používame rukavice (napr. latexové, vinylové, nitrilové) dlhšie ako 10 minút. Možnosť prať 2 až
3 krát pri teplote 30°C. 12 párov v balení.

Rukavice PVC ochranné
Používajú sa ako základná ochrana proti infekciám, baktériám, nečistotám, atď., avšak
nemožno ich používať ako náhradu za vyšetrovacie rukavice. Sú textúrované, vhodné pre
manipuláciu s potravinami. Hrúbka 18µ, 100 ks v balení.
Rukavice Abena:

Rukavice
Rukavice
Rukavice
Rukavice
Rukavice

Nitril
Latex
Vinyl
bavlnené
PVC

ks v bal/
bal v krt
150 ks / 10

100 ks / 10
100 ks / 10
24 ks / 50
100 ks / 50

Small

Medium

Large

veľ. 6-7

veľ. 7-8

veľ. 8-9

veľ. 9-10

290418
4384
4390

290419
4385
4391
4369
4371

290420
4386
4392
4354

290421
4382
4393

-

-

-

4370

X-Large

-

Okrem bežne dodávaných rukavíc vieme na základe záväznej
objednávky dodať aj nasledovné typy rukavíc:
o Abena rukavice Nitril, rôzne farby – biela, fialová, ružová,
oranžová, zelená, čierna. Popis rovnaký ako pri rukaviciach
nitril, modrých. Rozdiel je vo farebnom prevedení. Balené
po 100 ks / 150 ks / 200 ks v krabičke
o Abena vyšetrovacie Rukavice Latex nepudrované alebo
jemne pudrované modré. Popis rovnaký ako pri rukaviciach
latex, rozdiel: bez púdru, alebo modré prevedenie.
o Abena vyšetrovacie Rukavice Vinyl nepudrované. Popis
rovnaký ako pri rukaviciach vinyl, prevedenie: bez púdru.
ks v bal/

X-Small

Small

Medium

Large

X-Large

bal v krt

veľ. 5-6

veľ. 6-7

veľ. 7-8

veľ. 8-9

veľ. 9-10

Rukav. Nitril nepudrované biele

150 ks/10

290411

290412

290413

290414

290415

Rukav. Nitril nepudrované čierne

200 ks/10

290437

290438

290439

290440

290441

Rukav. Nitril nepudrované fialové

100 ks/10

290720

290721

290722

290723

290724

Rukav. Nitril nepudrované ružové

100 ks/10

290730

290731

290732

290733

290734

Rukav. Nitril nepudrované

100 ks/10

290710

290711

290712

290713

290714

Rukav. Nitril nepudrované zelené

100 ks/10

290740

290741

290742

290743

290744

Rukav. Latex nepudrované

100 ks/10

8817

4387

4388

4389

4381

Rukav. Latex jemne pudr. modré

100 ks/10

-

3936

3937

3938

3939

Rukav. Vinyl nepudrované

100 ks/10

4431

4424

4425

4426

4430

Presné technické parametre / špecifikácie rukavíc sú uvedené na našej internetovej stránke.

Abena vybudovala značku, ktorú zákazníci poznajú a ktorej veria.
Keď si kúpite výrobok s modrým logom Abena, máte istotu,
že dostanete vysoko kvalitný produkt za najlepšiu cenu!

Fixačné body Abri

Fix Bodystocking

Bavlnené body na fixáciu všetkých typov vkladacích plienok. Body je možné použiť aj ako druhotnú fixáciu
plienkových nohavičiek u klientov s mentálnym alebo psychickým postihnutím.
Mimoriadnu elasticitu a priľnavosť zaručuje vysoký obsah lycry (zloženie 92% bavlna, 8% elastan). Body majú
veľmi dlhú životnosť, perú sa pri teplote 60°C.
Body sú vyrábané v prevedení s rukávmi, nohavičkou a zapínaním na zips.
Fixačné body Abri Fix Bodystocking:
veľkosť

obj.č.

obvod bokov

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large

4190
4191
4192
4193
4194

80-105 cm
85-110 cm
90-115 cm
95-120 cm
100-125 cm

Sækko-Boy
Vozík na odpadky

Vozík na použité plienky

Vozíky Sekko-Boy na odpadky sú určené na vnútorné použitie. Sú vyrobené
z pevnej a odolnej hliníkovej konštrukcie, v bielom povrchovom prevedení.
Vozíky sú na kolieskach, čo umožňuje veľmi ľahkú manipuláciu i presúvanie.
Sú k dispozícii vo viacerých veľkostiach a v rôznych prevedeniach.
V prevedení s vekom sú ideálne ako vozíky na použité plienky, veľmi dobre
asistujú opatrovateľom pri prebaľovaní klientov / pacientov.
Do vozíkov možno použiť aj rozpustné vrecia na infikované prádlo.
Vozíky Sækko-Boy:

obj.č.

objem, prevedenie

60 litrov
60 litrov, s vekom
60 litrov, s vekom a pedálom
120 litrov
120 litrov, s vekom

2055
2056
2060
2095
2096

šírka

dĺžka

výška

35,5 cm

35,5 cm

85 cm

46,5 cm

46,5 cm

85 cm

K obom veľkostiam vozíkov máme v ponuke zodpovedajúce vrecia na odpad (použité
plienky), ktoré sú svojimi rozmermi presne prispôsobené vozíkom Sækko-Boy. Vrecia
sú bielej farby, vždy po 10 vriec v rolke. Iné farby vriec v prípade záujmu na
požiadanie. Vrecia sa štandardne dodávajú po celých kartónoch.
Vrecia k vozíkom Sækko Boy:

druh vreca

štandard, 60µ
SuperSack Abena, 35µ
štandard, 60µ
120l, 76x103 cm
SuperSack Abena, 35 µ
60l, 55x103 cm

obj.č.

1282
1682
1422
1622

vriec
v krt
150
240
150
180

Fixačné body, vozíky a vrecia sa objednávajú priamo v kancelárii Untraco SR.
Výhradné zastúpenie dánskej firmy ABENA A/S pre SR:

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

www.abena.sk

DSw.04.2017

objem, veľkosť

