
ABENA · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUCT DATA SHEET  |  10.03.2022

Artikelnummer 90693   1/2
PR
O
D1

03
26

 
 
90

69
30

1

Produktbeskrivning
Abri-Fix Pants Super är en elastisk fixeringsbyxa med ben av andningsbart, mjukt material som följer kroppens anatomi. Byxorna ser ut och känns som 
vanliga underkläder. Det elastiska materialet och sticktekniken håller skydden tätt mot kroppen vilket garanterar läckagesäkerhet. Det gör att de 
fungerar optimalt oavsett aktivitetsnivå och rörelseförmåga. Den sömlösa sticktekniken – ett innovativt sätt att producera textilier som är nästan 
fria från sömmar – förhindrar tryckmärken och hudirritation. Produkterna kan tvättas 100 gånger och är därför mycket kostnadseffektiva genom 
längre användningstid. Abri-Fix Pants Super har färgkodad midjeresår för respektive storlek, och är även märkta med produktnamn, tvättråd och 
materialsammansättning. 97 % polyester, 3 % elastan

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Fixeringsbyxor

Varumärke ABENA

Undervarumärke Abri-Fix Pants Super

Storlek L

Färg Vit

Egenskaper Med ben

Features Brun färgkod

Ingredienser/sammansättning 97 % polyester, 3 % elastan

Längd/djup 250 mm

Bredd 280 mm

Midjemått 75-120 cm

Låromkrets 50-70 cm

Höftmått 90-130 cm

Vikt, netto 23 g

Kön Unisex

Produktionsmetoder Sömlös stickningsteknik

Märkningar CE, OEKO-TEX

CE-klass Klass I

Direktiv, förordningar och lagstiftning 93/42/EEC

På grund av produktens sammansättning är utg-
ångsdatum baserat på produktionsdatum:

5 år

Förvaringsinstruktioner Förvaras torrt, rumstemperatur och inget solljus.

Fixeringsbyxor, ABENA Abri-Fix Pants 
Super, L, vit, med ben, brun färgkod

 Komfort: andningsbart mjukt material med ben
 Inga sömmar, vilket förhindrar tryckmärken och hudirritation
 Läckagesäkerhet tack vare den elastiska sticktekniken och 
förstärkningszoner

 Diskreta, då de ser ut som vanliga underkläder
 Stort antal storlekar (S–6XL)
 Enkel produktidentifiering 
med färgkodning, tvättråd och 
materialsammansättning
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Instruktioner för produktkassering Kan slängas med vanligt hushållsavfall.

Instruktioner för förpackningskassering Kan återanvändas eller förbrännas.

Bruksanvisning
Abri-Fix Pants Super för fixering av inkontinensskydd. Fixeringsbyxor är bredare i grenen och mer elastiska än vanliga underkläder. Tack vare hög 
komfort och säkerhet underlättar de i vardagen. 
   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 60 st 38.3 cm 19.6 cm 31.5 cm 5703538387753

fp 3 st 25 cm 21.7 cm 2 cm 5703538387739

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står 
för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, 
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

OEKO-TEX, även kallat ”Tilltro till Textiler”, är en hälso- och miljömärkning som används över hela världen. Certifieringen intygar 
att textilier inte innehåller ämnen som är skadliga för hälsan eller miljön.

Produkten innehåller inte 
latex.

Produkten kan tvättas i högst 
60 grader. 

Blek inte produkten. 

Produkten kan torkas i 
torktumlare på låg värme. 

Stryk inte produkten. Kemtvätta inte produkten.

Produkten kan tvättas upp till 
100 gånger.
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