
  

KARTA PRODUKTOWA 

Basen sanitarny jednorazowego użytku 
1,7 l; Midi, z przykrywką, WardPakTM 

Marka : CURAS® 

Kategoria : Pielęgniarstwo/opieka

Zakres : Hygiene Pulp™

Grupa 
produktowa: : Usuwanie nieczystości 

pochodzenia ludzkiego

NR REF. : 08001 
 
 

OPIS PRODUKTU 
Basen sanitarny jednorazowego użytku z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. 
Pojemność - 1,7 l. Do utylizacji w maceratorze. Wyposażony w przykrywkę do zastosowania w 
sytuacjach awaryjnych. Opakowanie WardPak™ dla łatwego użytkowania. 
Niesterylny 

PRZEZNACZENIE 
Basen sanitarny jednorazowego użytku do gromadzenia nieczystości pochodzenia ludzkiego oraz 
innych płynów ustrojowych. Wykorzystywany również przez unieruchomione pacjentki do 
przyłóżkowego zbierania moczu. Może być stosowany w połączeniu ze standardową podpórką z 
tworzywa sztucznego dla poprawy stabilności. Produkt jednorazowego użytku. 

CECHY I ZALETY 
 Produkt ekologiczny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej. 
 Produkt jednorazowy w celu ograniczenia ryzyka zakażenia krzyżowego oraz zakażeń szpitalnych. 
 Co najmniej 4 godziny wodoodporności (dotyczy tylko basenu). 
 Skala wskazująca przybliżoną objętość. 
 Jeśli jest to konieczne, 2 baseny lub więcej można umieścić jeden na drugim dla dodatkowej 

stabilności i lepszej higieny. 
 Idealnie pasuje do standardowej podpórki z tworzywa sztucznego (NR REF. REF 08111), która 

zapewnia dodatkową stabilność. 
 Wyposażony w jednorazową przykrywkę zapobiegającą nieprzyjemnym zapachom i 

przypadkowym rozlaniom zawartości. 
 Możliwość ułożenia w stos w celu ograniczenia zajmowanego miejsca. 
 Stabilny z płaskim dnem. 
 Opakowanie wewnętrzne WardPak™ chroni produkt przed kurzem i zanieczyszczeniem. 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 
NR REF. Pojemność Wymiary (dł. x szer. x wys.) Średnia waga/szt. Opakowanie

08001 1,7 l 34,3 x 29,6 x 84,2 cm 58g ± 2 g WardPak™ 



  

Skład 
 Basen sanitarny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej w połączeniu z 

mieszanką wodną odporną na płyny. 
 Przykrywka wykonana z tektury. 

Kraj pochodzenia 
 Chiny 

Sterylizacja 
 Niesterylny 
 Możliwość sterylizacji z użyciem tlenku etylenu (ETO) lub promieni gamma. 

Okres przydatności do użycia 
 Basen z przykrywką: 8 lat 

Wybrane normy i wytyczne 
 Dyrektywa MDD 93/42/EWG (Oznakowanie CE, Klasa I), zmieniona Dyrektywą 2007/47/WE. 
 EN ISO 9001:2008 
 PAS29:1999 Próba odporności na płyny przez okres co najmniej 4 godzin (temperatura wody 

35°C±3°C). 
 PAS29:1999 Próba maceracji przy użyciu maceratora stosowanego w pokoju-śluzie, cykl 

normalny. 

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 standardowych odpadów, zużyty produkt należy utylizować w maceratorze lub 

zgodnie z lokalnym protokołem dot. odpadów. W przypadku braku maceratora, należy spalić lub  
 wywieźć na składowisko odpadów. 
 W przypadku zanieczyszczonej lub zakażonej zawartości, produkt należy traktować jak odpad 

medyczny oraz utylizować zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych. 

Symbole produktu 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA 
NR 

REF. 
Kod kreskowy 

EAN-13 WardPak™ Karton Masa brutto 

08001 5051400080012 50 szt./op. Basen: 150 szt. / karton  
Przykrywki: 10 szt. / karton

~9 kg 

 



  

 
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  

 

 
Komponenty/Właściwości materiałów Zalecenia dot. utylizacji odpadów 

Opakowanie Materiał 
Zawiera 

PCW 
Spalenie Wysypisko Macerator Recykling 

Ponowne 
użycie 

WardPak™ PE --  ()    

Karton 
zewnętrzny 

Tektura 
falista 

-- () ()    

Paleta 
transportowa 

Drewno --    ()  

 = Wysoce zalecane () = Zalecane 

INFORMACJE DODATKOWE 
 Produkty Curas® Hygiene PulpTM zostały poddane kontroli w kilku modelach maceratorów i 

spełniają wymagania rekomendowanych procedur operacyjnych. 
 Kod HS: 4823709000 
 Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com 


