Lakansskydd Eldner
Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av
högabsorberande material. Ytskiktet består av polyester som
absorberar vätska snabbt. Lakansskydden är laminerade vilket gör
dem mycket starka, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan
risk för inre veck i produkten. Lakansskydden har bäddflikar, för att
fixera skyddet runt madrassen.
Bruksanvisning Tvätta lakansskyddet före användning för att
aktivera absorptions-förmågan. Placera lakansskyddet i sängen med
den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt
med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används
som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka,
laminerade delen.
Var noga med att lakansskyddet är anpassat efter sängens brädd.

Benämning

Absorba Lakansskydd Eldner

Varumärke

Absorba

Sanicare art nr

1169

Antal produkter/förpackning, st

3

Vikt per produkt, g

525

Totalyta, cm

85x190

Liggytan, cm

85x90

Abskap SS 8760033:2015 (ml)

1865

Material liggyta

50% bomull, 50% polyester

Material undersida

100% Polyester

Bäddflikar

65% Polyester, 35% bomull

Spärrskikt

Polyuretan

Absorptionsskikt

95% Polyester, 5% Rayon

Tvättråd
Antal tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)

Vid avförings- eller blodfläckar bör
lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten.
Ca 450

Kasseras

Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning

Förvaring

Rumstemperatur

Övriga information

Produkten
uppfyller EU:s
grundläggande
hälso-, miljö- och
säkerhetskrav.

Tillverkare:
Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg

Produkt innehåller inte PVC

OEKO-TEX® innebär
att produkterna är
tillverkade på ett
miljövänligt sätt.

Se till att sömmar och material är hela och fria från
skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.
Observera att det finns en risk för att brukaren kan falla ur
sängen vid förflyttning, vid varje förflyttning/positionering
görs en riskbedömning om säkerhetsåtgärder måste
vidtas! Bädda alltid in bäddflikarna.
Observera! Produkten är inte avsedd att lyfta personer
med. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med
föremål och anordningar som avger hög värme.
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