KARTA PRODUKTOWA
Torba na wymiociny z pochłaniaczem płynów
SAP Curas™,1,5 l; skala w ml
Marka
Kategoria
Zakres
Grupa
produktowa:
NR REF

:
:
:
:

CURAS®
Pielęgniarstwo/opieka
Artykuły medyczne
Torby na wymioty

:

03051

OPIS PRODUKTU
Jednorazowa torba na wymiociny z plastikowym ustnikiem bez dodatku PCW, z saszetką absorbującą
SAP Curas™. Produkt znany także pod nazwą torba na wymioty lub torba chorobowa. Duża
pojemność 1,5 l; skala pokazująca przybliżoną objętość zawartości.

PRZEZNACZENIE
Torba na wymiociny to wygodny i prosty sposób utylizacji wymiocin oraz płynnych nieczystości w
sposób dyskretny i higieniczny. Torba została wyposażona w saszetkę absorbującą SAP Curas™ (NR
REF 08100) w celu konsolidacji płynów oraz substancji półpłynnych, zapobiegając zabrudzeniom oraz
eliminując nieprzyjemny zapach.

CECHY I ZALETY
 Bezpieczna i oszczędna alternatywa dla tradycyjnych naczyń (np. nerek).
 Duży otwór idealnie obejmujący usta gwarantujący, że całość wymiocin zostanie wychwycona,
ograniczając w ten sposób możliwość zabrudzeń.
 Pochłaniacz płynów SAP Curas™ krystalizuje płyny w celu bezpiecznej utylizacji skażonych
nieczystości.
 Każda torba została wyposażona w jedną saszetkę absorbującą SAP Curas™ w celu eliminacji
zabrudzeń i nieprzyjemnego zapachu.
 Praktyczna, dyskretna, łatwa i wygodna w użyciu w przypadku sytuacji związanych z zaburzeniami
pracy przewodu pokarmowego, chemioterapią, transportem, zatruciami pokarmowymi, itp.
 Sztywny plastikowy ustnik umożliwia łatwe trzymanie i korzystanie z torby, ograniczając ryzyko
zabrudzeń i zakażeń.
 Mocna i głęboka torba o pojemności 1,5 l zapobiega wyciekom na skutek przelewu.
 Nadrukowana skala pozwala na orientacyjną ocenę objętości.
 System 'okręć i zamknij' zapewnia higieniczną i bezzapachową utylizację zawartości.
 Produkt można wykorzystać do zbierania innych płynów, ograniczając zanieczyszczenia na skutek
przecieku.
 Na torbie nadrukowana prosta ilustrowana instrukcja obsługi.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
NR REF.

Pojemność

Kolor

Opakowanie

03051

1,5 l (~51 oz)

Biały

Opakowanie
wewnętrzne

Skład
 Torba wykonana z folii LDPE.
 Ustnik wykonany z polipropylenu.
 Pochłaniacz płynów SAP Curas™ wykonany z superchłonnego polimeru (poliakrylan sodu).
 Bez dodatku lateksu i PCW.

Kraj pochodzenia
 Chiny
Sterylizacja
 Niesterylny
Okres przydatności do użycia
 3 lata dla SAP
 5 lat dla torby
Wybrane normy i wytyczne
 ISO 9001:2008
Zalecane warunki przechowywania
 Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie
ekstremalnych temperatur.
 Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.
Proponowana metoda utylizacji
 W przypadku niezakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek jak zwykłe odpady domowe.
 W przypadku zakażonej zawartości, utylizować zamknięty worek zgodnie z protokołem dot.
odpadów medycznych lub spalić.
Symbole produktu
Torba na wymiociny SAP Curas™

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA
NR REF.

Kod kreskowy
EAN-13

Opakowanie
wewnętrzne

Karton

Masa brutto

03051

5051400030512

50 szt./op.

600 szt./karton (12 torebek wewn.)

~ 14 kg

Komponenty/Właściwości materiałów
Opakowanie

Materiał

Zalecenia dot. utylizacji odpadów

Zawiera
PCW

Spalenie

Wysypisko Macerator Recykling

Opakowanie
wewnętrzne

PE

--



()



Karton
zewnętrzny

Tektura falista

--

()

()



Paleta
transportowa

Drewno

--

V = Wysoce zalecane

()

() = Zalecane

INFORMACJE DODATKOWE
 Kod HS: 3926909090
 Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
POLMIL Sp. z o.o. S.K.A
ul. Przemysłowa 8,
Bydgoszcz 85-758, Polska
Tel.
+48 52 348 67 66
Fax
+48 52 348 68 34
handlowy@polmil.pl
www.polmil.pl

Ponowne
użycie



