Produse unice de igienă
şi îngrijire corporală
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Pungi absorbante

PRACTIC

®

Curațare fără clătire

®

Superabsorbant

Cuprins

Bine aţi venit în lumea

Pungi absorbante
Pungă ploscă, pungă oliță, pungă vas de toaletă
Punga de vomă, de urină, pungă de călătorie
Kit de toaletă
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Superabsorbant

®

®

p. 12
p. 16

P

ermiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre istoria noastră înainte de
a vă prezenta acest ghid folositor.
Am creat Cleanis în 2001 pentru a dezvolta invenţia unui medic francez,
tatăl meu, Dr. Mayer Helewa.
În toată cariera sa medicală, el a înţeles că ploştile urinare constituie un
mediu potenţial major de contaminare, deoarece acestea impun manevrări
nesigure.
În lumina acestor observaţii, el a căutat un dispozitiv pentru a evita murdărirea
ploştilor, mai degrabă decât a încerca să le curețe și să le decontamineze
(proces de curăţare lung, costisitor şi adeseori riscant).
Cercetările sale l-au condus la ideea de a adăuga o bandă de hârtie impregnată
cu particule super-absorbante, într-o pungă, ce se mulează foarte bine pe o ploscă.
Într-un final el a inventat şi patentat prima pungă igienica CareBag®.
Încurajat de câteva premii* primite şi de succesul produsului pe piaţă, a lansat
producţia industrială în Franţa. Dupa aceea am diversificat oferta, întotdeauna
ţinând cont de principiile noastre: să evoluăm pentru igiena şi securitatea
tuturor, în timp ce rămânem interesaţi de economii şi maximizarea condiţiilor
de îngrijire.
Din acel moment, milioane de utilizatori şi profesionişti din peste 60 de ţări
au avut încredere în Cleanis - o companie certificată ISO 9001.
După ce veţi parcurge acest ghid util, nu ezitaţi să vizitaţi web-site-ul
www.cleanis.com pentru a primi informaţii adiţionale.

Al vostru,
Dr. Laurent HELEWA
Preşedinte CLEANIS CREATEUR D’HYGIÈNE - FRANCE

* Premiul 1 la Concours Lépine Paris
şi Târgul de invenţii din Lyon-Franţa
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Pungi Absorbante
Pungi absorbante
®

Mai mult de

25.000.000

Punga pentru
ploscă urinară

“

Pentru igienă în general şi pentru
infecţiile nosocomiale în particular,
am ales linia CareBag. Folosirea lor
a fost uşor de integrat în protocoalele
noastre.

de pungi vândute

P.6

Punga pentru oliţă
P.6

Punga pentru
vasul de toaletă
Eco Bag

”

Director de Îngrijiri(igienă)
P.6

“

Primim orice fel de pacienţi, cu potenţial
infecţios sau nu, lucru pe care nu-l știm la
internare. Linia CareBag înseamnă mai
repede, mai sigur şi salvarea de spatiu imens
în zonele de ingrijire.
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Punga de urinat
pentru barbaţi

P.8

P.8

Pentru călătorie
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Kit de toalet ă
P.8
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Punga de vomă
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Îngrijiri la domiciliu

“

în afară de avantaje şi de
economisirea timpului estimat
serviciilor noastre, Linia CareBag
reduce cumpărăturile de
echipamente scumpe. Am ales
aceste produse pentru că
sunt cele mai economice.
Services économiques

”

De asemenea există în
tehnologie oxo biodegradabilă

v

O PUNGĂ EXCEPŢIONALĂ
®

”

Odată ce pacienţii mei au ales
Care Bag, am maximizat munca mea
şi am putut petrece mai mult timp cu ei,
în plus este mult mai curat ! Este uşor
de folosit, foarte confortabil pentru ei şi
pentru mine: fără a mai curața patul
şi fără mirosuri !

Punga igienică CareBag este combinaţia unică a unei sigilări
®
ermetice uşoare, cu banda GelMax superabsorbantă din interiorul
pungii. În momentul contactului cu fluidele şi materiile fecale, banda
de hârtie activă solidifică foarte repede conţinutul. Prin urmare,
odată sigilată, reduce riscurile vărsării şi scurgerii, reţinând şi
mirosurile neplăcute. Are beneficiul, în funcţie de mărime, de a se
plia pe majoritatea containerelor (ploşti, găleţi, oliţe, vas de toaletă)
ce ar putea fi infectate.

Oxo-biodegradarea este o soluţie pentru problema deşeurilor plastice din întreaga
lume în vederea ocrotirii mediului înconjurator. Produsele din plastic contin aditivi
ce se degradează în totalitate şi în siguranţă, lăsând numai apa, puţin dioxid de carbon
şi cantitati mici de biomasă. Această tehnologie a fost folosită şi testată în toată
lumea: nu afectează solul şi nici mâncarea în cazul contactului direct cu aceasta.
Cel mai important lucru este că toate proprietăţile plasticului sunt menţinute în
timpul folosirii.
Pungile absorbante Carebag ar trebui aruncate la deşeurile menajere.
În varianta oxo-biodegradabilă, respectând legile în vigoare, ele pot fi
îngropate.

!

Clasificare: Gama de pungi igienice cu proprietăți dezodorizante și absorbante l Materialul pungii: Polietilena l Banda de
hârtie din interior : cristale polimerice de poliacrilat de sodiu într-o matrice celulozică nețesută l Culoare : AlbăCuvinte-cheie:
pungă pentru plosca urinară, pungă pentru oliță, pungă pentru vasul de WC, pungă de vomă, pungă de urinat pentru bărbaţi,
kit de călătorie, kit de toaletă l Clasificare : dispozitiv medical de clasa I -

g

®

Se pune peste plosca urinară utilizată în diverse situații : pacienţi
imobilizaţi, pacienți cronici, urgenţe medicale – operaţii – obstetricale,
ortopedice, oncologie, dializă, maternităţi, ambulatorii, îngrijire
personală, etc.
Odată pusă peste ploscă, banda de hârtie absorbantă din interior
solidifică materiile fecale și urina(până la 500ml). După aceea punga
poate fi sigilată ermetic şi aruncată la gunoi (ca în cazul scutecelor
folosite), sau la deșeuri medicale dacă pacientul este contagios.
Lungime 60 cm. 1 pachet = 20 de pungi igienice. Mărime: 60X40 cm
De as
emen
ex
ea
ambaistă și un
laj de
te
cu 2 p
ungi st

CareBag Pungă igienică
pentru oliță
®

Concepută şi recomandată pentru evitarea murdăririi oliței, asigură
condiţii maxime de siguranţă pentru utilizator cât şi pentru rudele
pacienților, fie acasă, într-o instituție sanitară sau într-o calatorie.
Lungime 50 cm. 1 pachet = 20 pungi igienice. Mărime 52X40 cm

CareBag Pungă igienică
pentru vasul de toaletă
®

Această punga absorbantă de mărime mare are două întrebuințări:
Punga igienică pentru vasul de toaletă este pusă direct peste vas,
asigurând un WC ecologic. Astăzi este folosit și pentru activități în
afara sistemului sanitar: camping, pescuit, yacht-ing, în taberele
militare, tabere de sinistraţi. Prin urmare, nu este nevoie de apă de
canalizare şi nu mai apar probleme de management al mediului.
De asemenea poate fi folosită pentru a proteja orice tip de recipient
de recoltare, în special în sala de operații.
Lungime 65 cm. 1 pachet = 20 pungi igienice. Mărime 65X40 cm

EcoBag
Pungi economice oxo-biodegradabile + pad-uri absorbante
(Vrac, subţiri, nu au şnur). Pot fi folosite pentru kit-urile de
toaletă…
1 pachet = 200 de pungi. Mărime: 70x50 cm

‘ Evită murdărirea ploștii sau oliței
‘ Asigură colectarea, transportul
şi eliminarea scaunelor apoase sau
solide, infecţioase sau nu

‘ Previne infecţiile nosocomiale
‘ Economie de timp în comparaţie cu
spălarea manuală a ploştii
după utilizare

‘ Uşurează munca asistentelor şi
îngrijirea la domiciliu

‘ Aduce confort pacientului şi familiei

!
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CareBag Pungă igienică pentru
plosca urinară

Avantaje
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Clostridium
difficile

« Un studiu recent realizat de
către o agenţie guvernamentală
canadiană arată clar superioritatea
pungilor cu bandă absorbantă
(în comparaţie cu operaţiunea de
spălare a ploştilor în echipamente
speciale), pentru îmbunătăţirea
eficientă a procedurilor efectuate
de către personalul medical, în
scopul reducerii riscului infectării
cu Clostridium difficile.
Aceste pungi super-absorbante
îmbunătăţesc activitatea cât
şi confortul pacientului şi a
personalului medical. »

Studiul se poate elibera la cererea clientului
AETMIS 2009. Vol. 5 nr.4.

‘ Reducerea totală a utilizării scutecelor
oferind astfel o mai mare autonomie

‘ Reduce mirosurile neplăcute
‘ Scade costurile de zi cu zi/reduce
consumul de apă

‘ Evită murdărirea vasului de toaletă
‘ Oferă posibilitatea folosirii regulate a toaletei într-un mediu perfect igienic
chiar și atunci cand nu este apă

‘ Utilizatorii şi logisticienii sunt scutiţi de grijile managementului apei
‘ Evită utilizarea de utilaje grele (pompe, rezervoare, vidanje, fose septice ...),
şi costurile aferente

‘ Nu lasă urme, nu contaminează şi nu aduce nici un fel de daune
mediului înconjurător, fără urme, fără contaminare și protejează mediul

t

t

CareBag Punga igienică de
urinat pentru barbați

Avantaje

®

Punga igienică pentru bărbaţi este folosită în locul urinarelor
din plastic. Este ideală pentru momentele în care este dificil
să se ajungă la o toaletă: muncitori izolaţi (şoferi de tir,
operatori de macarale…), sau pentru persoane cu dizabilităţi
(imobilizaţi în scaunul cu rotile, îngrijire la domiciliu…).
Mai este recomandată şi în spitale : urgenţe, pacienţi
izolaţi...
1 pachet = 20 pungi igienice. Mărime 16X38 cm

‘ Ușor de utilizat,
banda absorbantă
solidifică până la
500 ml de vomă
și urină

‘ Face colectarea urinei
și a vomei mai sigură,
indiferent dacă este
infecțioasă sau nu

CareBag Punga de vomă
®

Punga de vomă este ideală pentru proceduri urgente
(pompieri, urgențe spitalicesti, ambulanțe…) şi orice fel de
transport: sanitar, școlar sau călătorii. Este adaptată pentru
copii cât și pentru adulți

‘ S-a terminat cu

CareBag Kit Pentru călătorie

curățarea vehiculelor
și a paturilor

®

Aceasta pungă este concepută pentru copiii și adulții care
suferă de rău de mașină sau rău de avion. Conține o pungă
igienică pentru vomă și un șervețel umed parfumat pentru
igienizare.
Fiind de mărimea unui buzunar, este ceva necesar pentru
bagajul de mână sau compartimentul de mănuși.
1 pachet = 3 kit-uri individuale pentru călătorie
Mărime 25X25 cm

”

‘ Protejează zona de

1 pachet = 20 pungi igienice vomă. Mărime 25X25 cm

‘ Oprește mirosurile

‘ Oferă ușurință în
utilizare și păstrarea
intimității
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“

Fiica mea de 6 ani
are rău de maşină, aşa
că opream de mai multe
ori când efectuam
călătorii lungi cu maşina.
A trebuit să-mi curăţ
maşina de 2 ori, dar
mirosul persista câteva
săptămâni. De atunci,
nu am mai plecat fără
kit-ul de călătorie
CareBag. Îl recomand
tuturor mamelor !

Mama
lucru împotriva
murdăririi
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Am descoperit pungile
de vomă CareBag, datorită
profesiei mele ; sunt
fantastice! Toate vehiculele
noastre şi unităţile medicale
temporare sunt echipate
sistematic cu ele. O pungă
aşa de mică pentru beneficii
atât de mari !
Pompier

”

“

În fiecare an de
sărbători, le recomand
clienţilor mei Kit-ul de
călătorie CareBag, ca
trusă de prim-ajutor.

”

Chimist

“

De când vânzatorul
meu de scaune cu rotile
mi-a arătat punga de
urină, o iau cu mine ori de
câte ori sunt plecat.
Aşa că, nu mai am probleme
în găsirea unei toalete
în aer liber şi pot rămâne
discret.

”

Persoană cu handicap

Indicații

Avantaje

Kitul pliabil de toaletă a fost conceput special pentru a fi toaletă
mobilă dar şi pentru a economisi resursele de apă.
Este ideală pentru activităti în aer liber camping, tabere şi
yacht-ing.

Rezerva de 12
pungi absorbante

eT
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Kit de toaletă pliabil CareBag ®
Sistem pliabil şi reutilizabil de toaletă
portabilă şi igienică

Cutia de bază pliabilă
şi reutilizabilă
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Kit
de toaletă
pliabil
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Acest sistem unic şi brevetat include :
O cutie ce poate fi asamblată şi dezasamblată foarte uşor, în mai puţin de
un minut
l Este produsă dintr-un carton dur ce poate
susţine mai mult de 115 Kg. Poate fi folosit de mai multe ori
l Pungi absorbante ce acoperă şi protejează cutia. Au incluse şi un pad superabsorbant ce elimină mirosurile şi transforma materiile fecale şi lichidele în
gel (până la 500 ml)
l

‘ Produse unice patentate; nu există alte
soluţii similare pe piaţă

‘ Toalete transportabile gata pentru a fi
folosite oricând, oriunde

‘ Asigură colectarea, transportul și eliminarea
în siguranță a materiilor fecale și lichidelor

‘ Fiecare utilizator are propria pungă,
prevenind contaminarea altor persoane

Rezervă de 12 pungi absorbante ce se livrează separat.

‘ Siguranța colectării folosind pungile igienice

Kit de toaletă CareBag ® gata de folosire

absorbante, previne dispersarea stropilor
și a potențialilor germeni în mediu

Sistem reutilizabil de toaletă portabilă şi igienică
Acest Kit de toaletă este recomandat pentru protecţia civililor în tabere
de refugiaţi (război, calamităţi), pentru protecţia militarilor (în campaniile
militare), a pompierilor, a muncitorilor izolaţi (mineri, şantiere de construcţii)
sau în cazul organizării unui maraton sau festival, cu suport medical avansat.

‘ Oferă confort și igienă utilizatorilor

“

Pentru manevrele
noastre, acum avem
soluția CareBag cu noi.
Nu necesită apă, este
economică, operațională
imediat, curată, şi mai
mult decât atât, nu
poluăm zona.
Logistică Militară

”

“

Mulțumită Kit-ului
de toaletă CareBag, condițiile
igienice ale personalului și
taberei, s-au îmbunătățit
considerabil.

”

Medic coordonator
în tabără de refugiaţi

‘ Inhibă mirosurile neplăcute

Acest sistem unic şi brevetat include :

‘ Învelite în plastic, compacte, rezistente, se adaptează la toate tipurile de medii:
O unitate gata de folosire ce poate sustine până la 200Kg. Poate fi folosită
de mai multe ori
l 200 de pungi economice + 200 de pad-uri absorbante

nămol, umezeală, apă. Kit-ul este disponibil și într-o versiune biodegradabilă

l

Padul super-absorbant şi anti-miros transformă în gel lichide până la 500 ml.

Kit de toaletă
gata de folosire

Rezerva de pungi Eco conţine 200 de pungi economice + 200 de pad-uri absorbante ce se livrează separat.
Dupa folosire, conţinutul se solidifică iar punga se sigilează.
Aceste pungi, la fel ca şi cutia (la sfârşitul utilizării), se pot arunca la coşul de gunoi.
În varianta oxo-biodegradabilă, poate fi îngropată, dacă este necesar şi în acord cu legile în vigoare

Aceste solutii sanitare sunt igienice, ecologice, economice şi practice.

‘ Fără muncă de întreținere, fără mizerie
‘ Nu mai este nevoie să cumpărați echipamente scumpe, toalete chimice, blocuri
de toalete; partea logistică aferentă are costuri reduse

U Mănuşi pre-îmbibate
O
N
pentru spălare
fără clătire

Ti

O mănuşă
înlocuieşte:

=

o mănuşă de pacient sau o mănuşă

+ un prosop

+ un lighean + vas pentru apă + apă
+ săpun + decontaminarea echipamentului
+ 15 minute timp de muncă

v

pentru şamponare

®

TOTAL HYGIENE o SENSITIVE

de unică folosinţă

-sal

linie de
protecţie
internă

Mănuşa pacientului pentru spălare
din prosop uscat este cea mai contaminată
zonă din camera pacientului
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Mănuşa pacientului pentru
spălare din prosop umed este
cea mai contaminată zonă din
camera pacientului

Fără
parfum
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Mănuşa uscată de
unică folosinţă

O mănuşă
pre-îmbibată
= 1 duş

Subtil
parfumate

m

Mănuşa
pacientului

Soluţia ideală pentru o baie completă fără clătire, uscare, apă sau accesorii.

O mănuşa
= Sampon

O mănuşă
Sampon

®

=

+ apă + vas pentru apă
+ un lighean + un prosop
+ decontaminarea echipamentului
+ 5 minute de muncă

1 şampon
şampon

BAIE FĂRĂ APĂ, FĂRĂ SĂPUN,
FĂRĂ CLĂTIRE şI USCARE
mănuşă de spălare este realizată dintr-un material ne-ţesut foarte rezistent,
foarte moale (90g/m2, vâscoză 40%). Sunt pre-îmbibate cu o soluţie ce nu necesită
clătire. Este o loţiune de spălare ce protejează tegumentul, testată dermatologic,
hipoalergenică, fara alcool şi fără săpun. Mănuşa de unică folosinţă este îmbunătăţită
cu o căptuşeală de protecţie internă ce protejează personalul medical de o contaminare
posibilă. In plus, poate fi încălzită în cuptorul cu microunde pentru un confort mai
mare al pacientului.
®

Mănuşa Aqua ® şampon este destinată unei şamponări complete fără apă, fără
clătire, fără uscare, fără alte accesorii.

Material alb ne-ţesut (vâscoză - poliester) pre-îmbibate cu şampon ce conţine apă, emolient şi
cocamidopropilbetaină l Ambalate câte 2 buc sau câte 12 buc/pachet.

U Mănuşi pre-îmbibate
O
N

“

Denumire uzuală

aqua®

SENSITIVE

Mănuşa Aqua® Sensitive de unică utilizare are aceleaşi proprietăţi ca
mănuşa Aqua® Igienă Totală.
Hipoalergenică şi fără parfum, de folosit în special pentru pacienţii
cu piele sensibilă, inclusiv copii şi vârstnici.
Ambalate câte 2 buc sau câte 12 buc/pachet.
1 pack = 12 wash gloves - ACL ref: 9929186
2 wash gloves - ACL ref: 9929192

aqua®

Beneficii

IGIENĂ TOTALĂ

BAIE fără apă, fără săpun, fără clătire şi fără uscare pentru pacienţii
imobilizaţi la pat.
Mănuşa este pre-îmbibată cu o loţiune de spălare hipoalergenică şi este
dublată pe interior de un film impermeabil protector pentru mâna
utilizatorului. Personalul de îngrijire este protejat de o posibilă contaminare.
Avantaj: nu este nevoie de apă şi nici de toate accesoriile pentru o baie
completă (cabina de duş, cadă de baie, prosop, burete, etc).
Este utlizată în unităţi sanitare, la domiciliu, în călătorie sau în transportul
sanitar (ambulanţe).
Este uşor de folosit de către personalul auxiliar de îngrijire la domiciliu
şi de către membrii familiei, care îl apreciază ca pe un bun valoros.
Ambalate câte 2 buc sau câte 12 buc/pachet.
1 pack = 12 wash gloves - ACL ref: 4628209
2 wash gloves - Code ACL ref: 9578427

aqua®

t

t

pentru spălare

şAMPON

De unică utilizare, este un produs inovator pentru şamponare, fără
apă, fără clătire şi fără uscarea părului.
Această mănuşă revoluţionară se potriveşte tuturor tipurilor de păr.
O mănuşă este potrivită pentru părul normal. Totuşi, o a doua
mănuşă poate fi folosită pentru un păr mai lung sau mai dificil.
Potrivită pentru a fi folosită în unităţile medicale, în timpul călătoriilor
şi pentru îngrijire la domiciliu.
Utilizată uşor de către personalul auxiliar de îngrijire profesională la
domiciliu şi de către membrii familiei.
Ambalate câte 2 buc sau câte 12 buc/pachet.
1 pack = 12 gloves - ACL ref: 9929200
2 gloves - ACL ref: 9929217

‘ Gata de utilizat
‘ Protejează pielea sensibilă,
inclusiv a nou-născuţilor dar
şi a vârstnicilor

Îmi doresc ca această mănuşă
Aqua să fi fost inventată mai
devreme ! Este super-practică şi
eficientă, mai ales când o chiuvetă
nu este în apropiere. Oamenii care
au o anumită reticenţă faţă de baie,
acceptă mai uşor această metodă.

”

Asistentă de îngrijire

‘ Mai puţin obositor pentru
personalul medical, pacienţii
sunt mai puţin reticenţi faţă
de baie

‘ Poate fi încălzită în cuptorul
cu microunde, pentru un confort
mai mare al pacientului

‘ Reduce riscul transmiterii
microbilor de la un bolnav la altul

‘ Economie de timp: redus la
jumătate (faţă de îmbăierea
propriu-zisă)

‘ Reduce incidenţa escarelor
‘ Contribuie la reducerea apei
de consum

‘ Reduce costul spălării lenjeriei
de pat si costurile forţei de muncă

‘ Oferă şamponare, fără apă,
clătire sau accesorii

“

Mănuşă Aqua de spălare
este de fapt cea mai eficientă
modalitate de igienizare a
tegumentului pacientului
imobilizat. Noi nu mai folosim
mănuşi uscate, nici mănuşi de
prosop.
Asistentă îngrijire bolnavi cronici

”

“

Sunt surprins de eficienţa
mănuşilor Aqua. Am clienţi care
vin şi cumpără pentru copilul lor.
După ce eu le-am folosit, am putut
să le recomand şi altora.

Chimist

”

‘ Asigură curăţenia şi frumuseţea
părului

‘ Utilizabilă pentru toate tipurile
de păr

‘ Conţine balsam
‘ Părul devine moale şi mătăsos

“

Mănuşa Aqua Şampon mi-a
schimbat viata şi este foarte apreciată
de către pacienţii imobilizaţi.

Asistentă îngrijire la domiciliu

”

Superabsorbant

“

Superabsorbant

GelMax

®
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Bandă de hârtie
super-absorbantă

g

P.18

&

eT

aT

m

Pungă individuală
cu pulbere superabsorbantă
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Pulbere
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“

În fiecare zi asigurăm
transportul în siguranță al
mostrelor utilizând GelMax pe
fundul containerelor. În plus
am o atitudine prietenoasă față
de mediu și respect reglementările
privitoare la deșeuri.
Asistent de laborator

În activitatea noastră, în special
în urologie, uneori avem de-a face cu
litri de fluide care trebuie aspirate sau
colectate în mai multe containere.
De aceea suntem foarte expuși și
folosim sistematic GelMax în sacii
și containerele noastre de aspirație.

”

Asistent-șef Bloc Operator

”

“

“

Odată cu trecerea timpului
este din ce în ce mai dificil pentru
mine să mă ridic și să mă duc
la toaletă. În fiecare noapte
înainte de a mă culca, pun o
pungă igienică peste oliță.
Nu mai sare, nu mai miroase !

Pensionar

În atelierul nostru, datorită
containerelor GelMax, absorbirea,
colectarea și gelificarea cernelii
este acum foarte ușoară. Pentru
mine GelMax a devenit ceva pe
care trebuie să îl ai !
şef laborator tipografie

”

”

O TEHNOLOGIE UNICĂ
®

Pulberea GelMax este produsă din cristale cu caracteristici uimitoare.
Poate absorbi și solidifica până la 450 de ori greutatea sa de fluide
și materiale ușoare. Mulţumită cristalelor superabsorbante, procesul
de solidificare este rapid formând o masă compactă, în același timp
încetinind și procesul de transformare a ureei în amoniac, molecula
responsabilă pentru mirosurile neplăcute. Această izolare fizică reduce
oxidarea masei gelatinoase și limitează riscurile răspândirii germenilor.

Clasificare produs : Absorbant supersolidifiant l Material : Cristale polimerice de polyacrilat de sodiu l
Culoare: Albă l Prezentare: Dispenser de pulbere, pliculețe individuale auto-dizolvante sau benzi individuale
de hârtie superabsorbante, gata de a fi folosite
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Avantaje

GelMax PULBERE
®

SUPER-ABSORBANTĂ

GelMax pulbere este recomandată în absorbția lichidelor
®

în mediul medical, industrial dar şi acasă. Presărați pulberea
direct pe câmpul de lucru (de exemplu, pe câmpul operator
în blocul operator la urologie, etc.)
Flacon 1 litru = 400 g pulbere

GelMax PLIC
®

SUPER-ABSORBANT

Pliculețele individuale solubile în apă permit colectarea
lichidelor în containere mici: urinare, recipiente de recoltare,
taviţe renale, pungi de drenaj, etc. La contactul cu lichidele,
învelișul pliculețului se va dizolva rapid, eliberând pulberea
GelMax care va absorbi şi solidifica fluidele.
®

Cutie cu 20 pliculeţe hidro-solubile de 7g
Cutie cu 100 pliculeţe hidro-solubile de 7g

GelMax BANDA DE HâRTIE
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‘ Solidificarea rapidă a lichidelor
‘ Reducerea proliferării bacteriene
‘ Asigură un nivel mare de siguranță
‘ 400g pulbere de GelMax® absoarbe și
solidifică de la 65 până la 450 de ori
greutatea sa, depinzând de salinitatea
lichidului absorbit (ex: urină, sânge 26 Kg; apă demineralizată – 180 Kg)

‘ Se poate plasa anticipat în recipiente
‘ Plicul rămâne ermetic până la contactul
cu lichidele

‘ Se evită contactul direct cu pulberea
datorită învelișului impermeabil și solubil
în apă

‘ Un plic de numai 7g poate absorbi 455 g
de urină

®

SUPER-ABSORBANTĂ

GelMax pulbere integrată în structura benzii. Procesul
®

de solidificare și absorbție începe la contactul cu lichidele
și materialele moi. Se pune o bandă GelMax în recipientul
de recoltare sau în cel de deşeuri, facilitându-se solidificarea
şi absorbţia. De asemenea poate fi folosit ca un supliment
absorbant, la nevoie.
®

1 cutie = 25 benzi de hârtie

‘ Este posibilă plasarea lor anticipată
în recipientele de recoltare

‘ Se pot arunca la gunoiul menajer
(ca şi scutecele de incontinenţă folosite)
iar în caz de infecţii - la deşeuri medicale,
dar nu în toaletă

‘ O bandă de 312 cm² poate absorbi 454 g
de urină
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Unic importator al produselor inventate de Cleanis - Créateur d`Higiène – Franţa,
CO&CO Consumer 2002 SRL – Bucureşti
Sector 6, Bd. Preciziei nr.1, Tronson 1, et.3, Clădirea Preciziei Business Center
Tel/Fax 021.3104589; 021.3104801; Mobil 0722.462.614
www.consumer2002.com; www.co-co.ro

www.cleanis.com

Guide Pratique Santé Roumain 14-06-12

Pentru mai multe
informații vizitați
site-ul nostru
www.cleanis.com

