iD for men
Level 1+, 2, 3
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iD for men passar till män med små till medelstora urinläckage. Tejpremsa som håller
skyddet på plats (används tillsammans med en fixeringsbyxa eller tätsittande kalsong).

Användarinstruktioner finns på tejpremsan och på innerförpackningen, vilket underlättar och ger en
bra användarinstruktion för brukaren. Tvådelat ytskikt för extra snabb absorption, vilket ger en snabb
yttorrhet som främjar god hudhälsa. Luftig anatomisk design och textilliknande andningsbart material
runt hela produkten för att minska risken för hudirritationer. Produkten är dermatologisk testad.

Varumärke
Benämning
Sanicare art nr
Mått

iD for men
Level 1+

iD
iD for men
Level 2

iD for men
Level 3

5221035100

5221040100

5231050140

10 st

10 st

B10-23 x L29
cm
14 st

B8-18 x L30 cm B8-18 x L30 cm

Antal produkter/förpackning
Antal produkter/
transportförpackning
Teoretisk abs.kap ISO 11948-1

160 st

160 st

168 st

385 ml

430 ml

653 ml

Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3

128,3 ml

143,3 ml

217,6 ml

Absorptionsmaterial

Fluffmassa, superabsorbenter

Ytskikt
Spärrskikt

Non-woven av polypropylen
Polyeten

Förvaring

Rumstemperatur

Kassering

Brännbart avfall. Får ej spolas ner i toaletten
Produkten innehåller inte PVC.

Övrigt

Utbildning/information av produkt kan
tillhandahållas vid krav på upphandling.

Bruksanvisning och råd vid användning:


Produkten fästs i kalsongen/fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsan. Avlägsna
skyddsremsan och applicera skyddet.



Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå
önskad funktion och minska risken för läckage.



Singelförpackad
Vid värmeutslag: Lufttorka och vädra huden.
Byt våta skydd, byt ofta. Noggrann utprovning
av storlek är viktig för bästa funktion.

Sanicare AB
Box 260
311 23 Falkenberg

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta
tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Art.nr.
5221035100,
5221040100,
5231050140
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