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Varenavn 
Inkontinens sengeunderlag med glid og håndtag 

– 90x110 cm 

Varemærke Absorba 

Varenr. 310046 

Antal produkter, stk. 1 

Samlet areal, LxB 90x110 cm 

Overflade / glidende overflade, LxB 90x110 cm 

Absorberingskapacitet  
SS 8760033:2015 

2476 ml 

Overflademateriale 100% Børstet polyester 

Underlagsmateriale  100% Polyester 

Barrierelag Polyuretan 

Absorberingsmateriale 65% Polyester, 35% Rayon 

Rengøring 
     

Ved afføring eller blodpletter skal liggeunderlaget 
skylles i koldt vand hurtigst muligt. 

Antal vaske Ca. 200 (normal husholdningsvask) 

Bortskaffelse/sortering 
Brændbart affald, sorteres efter lokale 

anvisninger 

Opbevaring Stuetemperatur, ikke i sollys 

Øvrig information Produktet indeholder ikke PVC eller Latex 

                                    

 

 

 

 

     

                        

Inkontinens sengeunderlag med glid og håndtag – 
90x110cm 
 
Sengeunderlaget har et vandtæt barrierelag i bunden og en kerne af 
stærkt absorberende materiale. Liggeunderlaget har en underside af 
lav friktions materiale, samt et håndtag, der gør vendingen lettere.  
Sengeunderlagets overfalde er lavet af børstet polyester, hvilket gør 
at overfladen føles tør, selv efter lækage. Underlaget er lamineret, 
hvilket gør det meget stærkt og resulterer i en glat overflade uden 
risiko for indvendige folder i produktet. 
 
Brugsanvisning: Vask beskyttelsesunderlaget inden brug for at 
aktivere absorberingsevnen.  
Placér beskyttelsesunderlaget i sengen med glidefladen vendt ned 
mod madrassen. Tag et fast greb om håndtagene, når underlaget 
anvendes som sengelagen. Bemærk venligst, at produktet ikke er 
beregnet til at løfte personer. Sørg for, at liggeunderlaget er tilpasset 
sengens bredde. 
 

 

 

 

 
 

 
Produktet 
overholder EU's 
grundlæggende 
sundheds-, miljø- og 
sikkerhedskrav 
. 

 

 Sørg for, at syninger og materialer er komplette og 
ubeskadiget. Ved tegn på slid skal produktet kasseres. 
Bemærk, at der stadig er risiko for at glide ud, efter hver bevægelse / 
position, skal der træffes en risikovurdering med udgangspunkt i 
andre sikkerhedsforanstaltninger! 
Læg altid sidestykkerne indunder madrassen. 
Bemærk! Produktet er ikke beregnet til at løfte personer. 
Bør ikke placeres i nærheden eller i direkte kontakt med genstande 
og enheder, der udsender høj varme.  
 

 

   
OEKO-TEX® betyder 
at produkterne er 
fremstillet på en 
miljøvenlig måde 
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