
Engangs vaskefade med hygiejnepose

Produktbeskrivelse
• Vaskefadet fra Curas er fremstillet af PULP – en papirmasse baseret på genbrugspapir, helt 

uden tilsætning af kemikalier eller farvestoffer

• Vaskefadet kan pakkes i den tilhørende praktiske hygiejnepose

• Vaskefadet fås i 2 og 3 l som rund model og i 4 l som rektangulær model.

Unikke fordele
• Produktet er 100 % miljøvenligt og kan bortskaffes i almindelig affaldshåndtering

• Vaskefadet reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale

• Hygiejneposen er ideel til isolering af og bortskaffelse af forurenet affald efter brug
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Engangs urinkolbe m/ SAP, låg og målepind

Produktbeskrivelse
• Engangs urinkolben er forsynet med SAP (Super Absorberende Pulver). Det er til engangs-

brug med tilhørende engangslåg og målepind. 

• Urinkolben er miljøvenlig og velegnet til bortskaffelse i almindelig affaldshåndtering. Kolbe 
og låg er lavet af genbrugspapir, sammensat af en vandbaseret forbindelse helt uden tilsæt-
ning af kemikalier eller farvestoffer, hvilket gør produktet 100 % bionedbrydeligt

• Målepinden er beregnet til engangsbrug og er lavet af pap.

Unikke fordele
• Urinkolben reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale

• Anvendelsen af SAP betyder, at urinen krystalliseres og omdannes til en gelelignende masse

• Ved brug af engangslåg og SAP mindskes lugtgener og utilsigtet spild af urin undgås

• Engangsmålepinden er med til at give et nøjagtigt billede af mængden af urin i kolben
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Miljøvenlige fiberbakker

Produktbeskrivelse
• Hvide fiberbakker lavet af restmateriale fra sukkerrør

• Miljøvenligt, biologisk nedbrydeligt og komposterbart

• Modstandsdygtigt over for vand op til 100° C, damp op til 136° C og olie op til 120° C

Unikke fordele
• Fiberbakkerne mindsker risikoen for kontaminering af patient og personale

• Bakkerne er ideelle som sterile procedurepakker, da de kan autoklaveres

• Bakkerne er UV-behandlet, hvilket forbedrer overfladehygiejnen

• Fås i tre størrelser:
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L x B x H (cm) Vægt
Small 18 x 12,5 x 3,5 10 g
Medium 20,5 x 12,5 x 4,5 16 g
Large 27 x 19 x 4,5 30 g



Engangsbækken m/låg

Produktbeskrivelse
• Produkterne er lavet af genbrugspapir helt uden tilsætning af kemikalier eller farvestoffer, 

hvilket gør det 100 % bionedbrydeligt. Låget er fremstillet af pap

• De to bækkener er miljøvenlige og egnet til bortskaffelse i almindelig affaldshåndtering

• 08000 fungerer til en bækkenstol

• 08001 fungerer som et stikbækken. For at stabilisere stikbækkenet bør man stable 2-3 stk.  
afhængig af patientens vægt

Unikke fordele
• Urinkolben reducerer risikoen for kontaminering af patienter og plejepersonale

• Vandtæt i mindst 4 timer

• Integreret mærkning til måleindikation

• Fungerer optimalt ved tilsætning til SAP-pulver
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08000 Bækken m/låg 2 l

08001 Stikbækken m/låg 1,7 l



Tømme urinpose med SAP

Produktbeskrivelse
•  C3 kateterposen er beregnet til at tømme brugerens kateter, dræn el.lign.

•  Tømmeposen er lavet med indhold af SAP (Super Absorberende Pulver)

• Ved kontakt med væske omdannes SAP på kort tid til en gel bestående af separate partikler. 
Efter brug kan posen bortskaffes i almindelig affaldshåndtering

• Fås i 1,5 L og 2 L m/SAP

Unikke fordele
• Sikker og bekvem tømning af patientens kateterpose eller dræn

• SAP omdanner urin/sekreter til en gelelignende masse, det forhindrer utilsigtet spild

• Det er muligt at aflæse helt ned til 25 ml

• Tømmeposen har en Cross-Hanger funktion, der sikrer tæthed under tømning og forbedrer 
plejepersonalets arbejdsstilling
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SAP (Super Absorberende Pulver)

Produktbeskrivelse
• SAP (Super Absorberende Pulver) er et væske-absorberende stof (natriumpolyacrylat). Når 

væske tilføres pulveret, krystalliserer det og bliver til en gelelignende masse

• 08100 er SAP pakket i opløselige poser á 6 g. Opløses på 20-30 sek.

• 08101 er SAP pakket i dispenserflasker á 750 g, til at strø og hermed absorbere væske

• Bortskaffes i forbindelse med alm. affaldshåndtering eller i toilettet

Unikke fordele
• Absorberer 100 gange dets egen vægt 

• Reducerer lugtgener

• Mindsker risikoen for infektioner

• SAP er med til at mindske spild og kontaminering via opkast, diarré, blod og lignende
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08100 SAP i opløselige poser
08101 SAP i dispenserflaske



Dispenserstativ til éngangskolber

Produktbeskrivelse
• Væghængt dispenserstativ i stål (11500)

• Designet til 08056 (WardPak-pakning) som indeholder 28 éngangskolber m/SAP, 
målepind og låg

• 08056-pakningen måler: H 55 cm x B 40 cm x D 28 cm
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