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HEALTH CARE
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Oι ιδέες τις ABENA το κάνουν να φαίνεται απλό...
Έχουμε χιλιάδες προιόντα τα οποία είναι διαθέσιμα για να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος 
κάθε πιθανής υγειονομικής ανάγκης. Με αυτή την έννοια είμαστε ένα μεγάλο one-stop-
shop για τους πελάτες μας. 

Αλλά πως μπορουμέ να το κάνουμε τόσο εύκολο να επιλέξετε  το σωστό προιόν για τις 
καθημερινές σας ανάγκες ?

Η απάντηση μας είναι: Οι ιδέες της ABENA! 
Ολόκληρη η ταξινόμηση της ABENA χωρίζεται προσεκτικά με συγκεκριμένες έννοιες που 
σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τις σωστές λύσεις για την προσωπική σας φροντίδα. Η 
24ωρη φροντίδα για τους ανθρώπους. Έχετε την επιλογή να διαλέξετε ανάμεσα σε όλες 
μας τις ιδέες. Κάθε μας ιδέα και κάθε άρθρο αντιπροσωπεύει ενα κομμάτι πάζλ και κάθε 
κομμάτι πάζλ ταιριάζει στο δικό σας προσωπικό πάζλ.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ  ΝΙΏΣΕ ΑΣΦΑ-

ΛΗΣ

ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟ-
ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΏΠΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΖΏΗ

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Καθαρισμός Σώματος

Φροντίδα Πληγών

Ένδυση Προστασίας

Προστασία κρεβατιού

Ακράτεια

Εμείς προμηθεύουμε τα κομμάτια του παζλ, εσείς αποφασίζετε πως να δομήσετε το δικό σας πάζλ. 3

Καλώς ορίσατε στην ΑΒΕΝΑ- 
την εταιρεία που σας παρέχει αξιόπιστες και συνολικές λύσεις !
Η καθημερινή ζωή είναι ένα ανεκτίμητο θείο δώρο. Η ελευθερία να πηγαίνεις όπου θέλεις 
και να νιώθεις ασφαλής είναι επίσης ανεκτίμητο. Όποιος έχει θέμα ακράτειας το αντιλαμ-
βάνεται αυτό. 

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε αξιόπιστες και κορυφαίας ποιότητας λύσεις για 
μια λειτουργική ζωή ή για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επανέλθουν  στην φυσιολο-
γική ροή της καθημερινότητας τους....με σκοπό να νιώθουν ασφαλής. 

Η ABENA παρέχει ολόπλευρες λύσεις φροντίδας γύρω από τον ασθενή.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΜΑΣ

>

Προστασία 
κρεβατιού

Ένδυση 
Προστασίας

Καθαρισμός 
Σώματος

Λύσεις για την συνολική 
φροντίδα του ασθενή

Ακράτεια

Φροντίδα 
Πληγών

Γάντια

Φροντίδα 
Δέρματος

Το κύριο μας 
μέλλημα είναι:

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ 
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Είναι δουλειά μας να ξέρουμε περισσότερα! 
Τα προιόντα της ABENA είναι σχεδιασμένα από τους καλύτερους ειδικούς του χώρου. Μία 
από τις κυριότερες δουλειές των νοσοκόμων, και των ειδικών των προιόντων μας είναι να 
γνωρίζουν τα πάντα για τις ανάγκες των καταναλωτών. Προμηθεύουμε τα προιόντα που 
χρειάζεστε με την βοήθεια των ειδικών μας, από τις δικές μας μονάδες παραγωγής ή μέσω 
του δικού μας παγκοσμίου δικτύου.  

ΠΏΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ

>

Η ΠΑΡΑΓΏΓΗ ΜΑΣ

Η ABENA διαθέτει πάνω από 30 γραμμές παραγωγής που καλύπτουν την μεγαλύτερη γκά-
μα προιόντων ακράτειας. Η παραγωγή δουλεύει  κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο.

Η καθημερινή διαδικασία της παραγωγής μας  είναι αυτόματη και ελεγχόμενη από ρομπότ, 
και οι γραμμές παραγωγής είναι πλήρως ενσωματωμένες με τις αποθήκες μας.

Παράγουμε: 

  Σερβιέτες ακράτειας
  Πάνες ακράτειας
  Πάνες ακράτειας με ζώνη
  Βρακάκια ακράτειας

  Προστατευτικά σεντόνια μιας χρήσης
  Σαλιάρες μιας χρήσης
  Υγρά μαντηλάκια μιας χρήσης 
  Υποσέντονα μιας χρήσης

Το κοινό στοιχείο για όλα τα εργοστάσια παραγωγής της ABENA είναι: 
Ότι   χρησιμοποιούμε μόνο τις κορυφαίες πρώτες ύλες!
 Καινοτομία
 Υψηλή Ποιότητα
 Εξειδικευμένη Γνώση
 Ευελιξία – προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των πελατών μας

Τα εργοστάσια παραγωγής μας 
βρίσκονται στην Γαλλία, Σουη-
δία και Δανία.
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Επεξήγηση των Συμβόλων

Αλλεργία και 
Άσθμα

Το Λουλούδι Σύμβολο-CE

Το σήμα της Αλλεργίας και του Άσθματος είναι ένα Δανέζικο 
σύστημα σηματοδότησης που εγγυάται πως το προιόν που φέρει 
αυτό το σήμα ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να εμφανίσει έκζεμα, 
ερεθισμό του δέρματος, και αλλεργίες στον καταναλωτή. Τα 
προιόντα που φέρουν αυτό το σήμα δεν περιέχουν αρώματα, 
χρωστικές ουσίες, και προιόντα μακιγιάζ. Επιπλέον τα συστατικά 
και ο συνδυασμός τους εξετάζονται πολύ προσεκτικά απο εξειδι-
κευμένους και έμπειρους τοξικολόγους.

Το λουλούδι-EU είναι μια Ευρωπαική σήμανση που προσφέρει τις 
ίδιες εγγυήσεις όπως η σήμανση Nordic Swan. Η σήμανση αυτή 
δίνεται από την Οικολογική σήμανση της Δανίας. Η σημαντική 
διαφορά των δύο σημάνσεων είναι πως το Nordic Swan δίνεται 
από το Σκανδιναβικό Συμβούλιο υπουργών και ισχύει για τις 
Σκανδιναβικές χώρες, ενώ το λουλούδι δίνεται από την Ευρωπαική 
Επιτροπή και χρησιμοποείται στην Ευρωπαική Ένωση.  

Το σήμα CE δίνεται από την Ευρωπαική Επιτροπή. Το συγκεκριμέ-
νο σήμα είναι η διασφάλιση του καταναλωτή πως το προιόν συμ-
μορφώνεται με τις κοινές Ευρωπαικές προδιαγραφές ασφαλείας. 
Το σήμα CE διασφαλίζει τους καταλωτές και τους προσφέρει 
σιγουριά για την χρήση των συγκεκριμένων προιόντων διότι 
γνωρίζουν που έχουν κατασκευαστεί. Προιόντα όπως ιατρικός και 
προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να φέρουν το σήμα CE για να 
διατεθούν στην αγορά της  Ευρωπαικής Ένωσης.  

Δείκτης Υγρασίας Δερματολογικά 
Ελεγμένα

Με τον δείκτη υγρασίας μπορεί με ευκολία ο χρήστης να δει 
απέξω εάν η πάνα είναι βρεγμένη και χρειάζεται αλλαγή. 

Το σήμα που δείχνει ότι το προιόν είναι δερματολογικά ελεγμένο, 
είναι η εγγύηση σας πως τα συγκεκριμένα προιόντα έχουν περάσει 
τους απαραίτητους ελέγχους και έχουν εγκριθεί πως είναι φιλικά 
προς το δέρμα, από δύο ανεξάρτητα Γερμανικά Δερματολογικά 
Ινστιτούτα. Κάνουν δοκιμές επαφής για διάφορα θέματα και εξα-
σφαλίζουν την εγγυήση πως τα προιόντα  μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν χωρίς καμία ανησυχία από όλους τους τύπους δέρματος, 
χωρίς τον κίνδυνο εκζέματος και εκδήλωσης αλλεργιών.

Αυτό το σήμα δείχνει πως το προιόν είναι μόνο για μια χρήση.

STERIL

Το συγκεκριμένο σήμα δείχνει πως το προιόν δεν περιέχει λάτεξ. To συγκεκριμένο σήμα δείχνει πως το προιόν είναι αποστειρωμένο. Συσκευασία σε κουτί. Το συγκεκριμένο σήμα δείχνει πως οι ποδιές 
μιας χρήσης έχουν συσκευασθεί σε κουτί (βλέπε κωδικό Νο: 4530)

Συσκευασμένα  σε χαρτόκιβώτιο/κουτί. Αυτό το σήμα δείχνει πώς 
οι ποδιές μιας χρήσης είναι συσκευασμένες σε κουτί/ διανομής. 
(βλέπε κωδικό Νο: 4345 ή 108059).

Συσκευασμένα σε χαλαρή σακούλα. Αυτό το σήμα μας δείχνει ότι 
οι ποδιές μιας χρήσης είναι συσκευασμένες  σε χαλαρή σακούλα. 
(βλέπε κωδικό Νο: 4542).



6

Ακράτεια >

Προστασία κρεβατιού >

Καθαρισμός Σώματος >

Φροντίδα Δέρματος >

Γάντια >

Φροντίδα Πληγών >
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Πραγματική εξατομικευμένη φροντίδα σημαίνει μια 
μεγάλη γκάμα από εξειδικευμένα προιόντα, όπου 
δεν περιλαμβάνονται μόνο συμβατικά προιόντα 
αλλα και ειδικές καινοτόμες λύσεις.

Αυτή η φιλοσοφία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
ABENA για την ακράτεια. Για να βελτιώσουμε την 
ποιότητα ζωής, η γκάμα των προιόντων μας έχει 
αναπτυχθεί με προσήλωση στην καθημερινή ανά-
γκη του καταναλωτή, για την προστασία του απο τις 
διαρροές και την βέλτιστη άνεση του. Ταυτόχρονα 
η ABENA εξοικονομεί τα συνολικά κόστη των ιδρυ-
μάτων κοινωνικής περίθαλψης με το να προμηθεύει 
προιόντα απαράμιλλης ποιότητας και επίδοσης.

Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Καθαρισμός Σώματος

Φροντίδα Πληγών

Ένδυση Προστασίας

Προστασία Κρεβατιού

Ακράτεια

Ακράτεια

 REF 43060

 x 24
70-110 cm / 28-44”

Zero M0

Zero L0

M1 M3

L1

XS2

S2

M2
L2  L3 L4

M4
S4

XL2 XL4

M2
L3

REF 300007

 x 14
90 - 135 cm / 36 - 53”

M1

L1

M2 M3
Special M2

Special L2
L2 L2

XL2

S2
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REF 9382
36 x 63 cm / 14 x 25”

0 1

1A 3A

2 3 4 6 7

Special

8

95

10

11
 x 21

L3

REF 41078

 x 14
100 - 140 cm / 39 - 55”

Zero M0
Zero L0

M1

L1
XL1

XS1

S3

M3

L3

S1 Special 
S/M2

Special 
M/L2

L4

REF 43068

 x 12
100-150 cm / 40-60”

Zero M0

Zero L0

M1 M3

L3L1

XS2

S2

M2

L2 L4
M4
S4

XL2 XL4

1A

REF 9254
10 x 28 cm / 4 x 11”

0 1

1A

2 3

3A

4

5

6 7

Special

8

9

10

11
 x 28

F2

REF 41007

 x 14
23 x 29 cm / 9 x 12"

Zero Formula
1

Formula
2

Slipguard Special

SHA 05.11.2013

 REF  43050

 x 32
50 - 60 cm / 20 - 24”

XS2XS2

Special

REF 300744

 x 21
37 x 73 cm/ 14 x 28"

Zero Formula
1

Formula
2

Slipguard Special

 ¡ Αυτοματοποιημένες και ελεγχόμενες με 
ρομπότ γραμμές παραγωγής. 

 ¡ Η εγκατάσταση παραγωγής λειτουργεί 
καθημερινά ολοκλήρο το έτος.

Η Παραγωγή μας  
στην Δανία

Σύστημα σταγόνων 

Το σύστημα σταγόνων της ABENA χρησιμοποι-
είται σαν οδηγός για να υποδείξει την σωστή 
επιλογή του προιόντος, για τις ανάγκες του 
κάθε καταναλωτή. 

1-3 σταγόνες = ελαφριά μορφή ακράτειας
4-5 σταγόνες = μεσαία μορφή ακράτειας
6-8 σταγόνες = βαριά μορφή ακράτειας
9 σταγόνες = πολύ βαριά μορφή ακράτειας

 Διαμορφωμένα Επιθέματα
Σερβιέτες ακράτειας Abri-San Premium

Χαρακτηριστικά προιόντος
 Αναπενεόμενο επίθεμα για την  διατήρηση υγειούς 

δέρματος και βέλτιστης άνεσης για τον χρήστη.

 Σύστημα-Top Dry, που διασφαλίζει την άνεση και 
την ακεραιότητα του δέρματος.

 Τα επιθέματα είναι ανατομικά σχεδιασμένα για να 
προσαρμόζονται στον χρήστη. 

 Ειδικοί φραγμοί για την διασφάλιση και προστασία 
του καταναλωτή ενάντια στην διαρροή.

 Ειδική διαχείριση της οσμής για διακριτικότητα.

 Τα Abri-San Special είναι διαθέσιμα και για την 
ακράτεια κοπράνων.

 Ένδειξη υγρασίας με σκάλα διαβάθμισης.

Οδηγίες Εφαρμογής
Διπλώστε το επίθεμα 
κατα μήκος, με το πίσω 
φύλλο γυρισμένο προς τα 
έξω. Γυρίστε το επίθεμα 
από μπρός προς τα πίσω. 
Τοποθετήστε το άνω 
οπίσθιο άκρο του επιθέ-
ματος στον κόκκυγα.  

Απλώστε 
το επίθεμα 
οριζοντίως 
στο μπροστινό 
μέρος.

Ανασηκώστε το πίσω μέρος του επιθέματος 
οριζόντια, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σχή-
μα σαν αυλάκι ανάμεσα στα πόδια.

Τραβήξτε το εφαρμοστό βρακά-
κι πάνω στην θέση του. Τα πόδια 
απο το βρακάκι θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στις άκρες του 
πίσω φύλλου του επιθέματος 
εάν αυτό είναι δυνατό.

ΑκράτειαΑκ
ρά
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Προστασία κρεβατιούΠρ
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Abri-San Premium
 Abri-San, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση 
(mm)

28/2522 350 ml 3100x2609260
28/1963 500 ml 4110x3309266
28/1684 800 ml 5200x4409271

 Abri-San, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση 
(mm)

34/1026 1600 ml 6300x6309378
21/848 2500 ml 8360x6309382

Pull-up 
Βρακάκι Abri-Flex Premium

Χαρακτηριστικά Προιόντος
 Διακρητικά και μοντέρνα pull-ups

 Εφαρμοστό και ασφαλές για ενεργούς χρήστες εξαιτίας των πολλών 
κλωστών lycra που διαθέτει

 Πολύ απαλό μη υφάνσιμο υλικό (Non-woven) που διασφαλίζει την 
άνεση και την αίσθηση πως ο χρήστης φοράει κανονικό εσώρουχο  

 Αποτελεσματικό, λεπτό 3D Dual Core σύστημα  για βέλτιστη 
προστασία και ξηρότητα. Πλήρης απορροφητικότητα με ακρίβεια εκεί 
που χρειάζεται

 Μοναδικό σύστημα TopDry, που παρέχει ξηρή επιφάνεια και ταχύτατη 
απορροφητικότητα

 Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη και 4 επίπεδα απορροφητικότητας που 
καλύπτουν ενα μεγάλο φάσμα αναγκών

Οδηγίες εφαρμογής

Φορέστε το επίθεμα 
ακράτειας όπως 
φοριέται το σλιπ 
(εσώρουχο). Μην αγ-
γίξετε την εσωτερική 
του μεριά . 

Όταν και οι 2 πλαινές 
μεριές του επιθέμα-
τος ακράτειας είναι 
σκισμένες τυλίξτε το 
και πετάξτε το. 

Μετά τη χρήση και 
όταν χρειαστεί να το 
αλλάξετε, σκίστε το 
επίθεμα ακράτειας 
στις πλαινές μεριές.

CMYK
100/60/100/20
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Abri-Flex Premium
 Abri-Flex, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα ΣταγόνεςΔιάσταση γοφών

14/84S1 1400 ml 660-9041071

 Abri-Flex Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

14/84M1 1400 ml 680-11041083

 Abri-Flex Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

14/84XL1 1400 ml 6130-17041089

14/84S2 1900 ml 660-9041082

14/84M2 1900 ml 780-11041084  
14/84L1 1400 ml 6100-14041086  
14/84L2 1900 ml 7100-14041087

14/84XL2 1900 ml 7130-17041090

Όλα σε ένα
Πάνες Abri-Form Premium

Χαρακτηριστικά Προιόντος
 Αναπνεόμενο, για την διατήρηση υγιούς δέρμα-

τος με βέλτιση άνεση για τον χρήστη. 

 Το σύστημα Top Dry εξασφαλίζει την καθημερι-
νή άνεση και την ακεραιότητα του δέρματος.

 Υψηλής ποιότητας ελαστικές ταινίες για εύκολη 
και άριστη εφαρμογή, με εύκολη επανατοποθέ-
τηση. 

 Τα φράγματα εξασφαλίζουν την προστασία  
του χρήστη απο τις διαρροές.

 Έλεγχος οσμής για απόλυτη διακριτικότητα. 

 Ένδειξη υγρασίας με σκάλα διαβάθμισης. 

Οδηγίες Εφαρμογής

Διπλώστε το επίθεμα 
ακράτειας κατά μήκος 
με το πίσω φύλλο γυρι-
σμένο προς τα έξω. Μην 
αγγίξετε το μέσα μέρος 
του επιθέματος. 

Τοποθετήστε το χρήστη στο πλάι. Τραβήξτε το επίθε-
μα από μπρος προς τα πίσω.

Τοποθετήστε το χρήστη ανάσκελα. Απλώστε το 
μπροστινό μέρος του επιθέματος δημιουργώντας ένα 
σχήμα σαν αυλάκι μεταξύ των ποδιών.  

Φτιάξτε τις ταινίες που βρίσκονται από κάτω και στις 
δύο μεριές για μια άνετη εφαρμογή.

Φτιάξτε τις πάνω 
ταινίες με κλήση 
προς τα κάτω. 
πάνω στην πιέτα.

Το Abri-Form Junior είναι σχεδιασμένο 
για μικρά παιδιά με γρήγορη και ανε-
ξέλεγκτη ούρηση. Τα προιόντα αυτά 
είναι ενδιάμεσα μεταξύ των παιδικών 
πανών και των προιόντων ενηλίκων. 
Όλα τα προιόντα είναι εξαιρετικών 
προδιαγραφών, εξαιρετικής ποιότητας 
και ασφάλειας.  

Abri-Form Junior
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Abri-Form Premium
 Abri-Form Junior, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

32/128Junior XS2 1500 ml 740-6043050

 Abri-Form, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

32/128XS2 1400 ml 750-6043054

 Abri-Form, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

26/104M0 1500 ml 570-110 43049

28/84S2 1800 ml 760-85 43055  

26/104M1 2000 ml 670-110 43061  
24/96M2 2600 ml 770-110 43060
26/104L0 2000 ml 5100-150 43059
26/104L1 2500 ml 6100-15043066  
22/88L2 3100 ml 7100-15043065

 Abri-Form, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα Σταγόνες

Διάσταση γοφών 
(cm)

20/80XL2 3400 ml 7110-170 43069

Abri-Man Premium

 Abri-Man Zero, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα ΣταγόνεςΔιάσταση (mm)

24/384Zero 200 ml 390x180300740

 Abri-Man, Premium

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιο

Προιόν/
χρώμα

Απορροφη-
τικότητα ΣταγόνεςΔιάσταση

14/168Formula 2 700 ml 5290x23041007

Χαρακτηριστικά προιόντος
 Προστασία αποκλειστικά σχεδια-

σμένη για άνδρες

 Ασφαλής και διακριτική εφαρμο-
γή μέσα απο το εσώρουχο.

 Παρέχει ενα μοναδικό σύστημα 
απο φραγμούς για να σταματάει 
τυχόν διαρροές.

 Παράγεται απο ένα πολύ μαλακό 
υλικό το οποίο είναι σχεδιασμένο 
για καθημερινή και άνετη χρήση. 

 Η επικάλυψη διπλής επίστρωσης 
προσφέρει επιπλέον απορρόφη-
ση στο μπροστινό μέρος. 

Αφαιρέστε την 
λωρίδα χαρτιού με 
σκοπό να φανεί η 
αυτοκόλλητη ταινία.

Τοποθετήστε το επί-
θεμα σε στενή εφαρ-
μογή στο εσώρουχο 
σας με την μεγάλη 
επιφάνεια προς τα 
μπρος.

Ανοίξτε το επίθεμα. 
Μην αγγίξετε την 
εσωτερική του μεριά.

Οδηγίες εφαρμογής

Φορέστε κανονικά το 
εσώρουχο σας.
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Προστασία κρεβατιού

 ¡ Συνολική λύση για κάθε πελάτη.
 ¡ Μεγάλη ποικιλία για την κάλυψη όλων των 

αναγκών
 ¡ Σταθερή ποιότητα και δική μας παραγωγή 

 

 ¡ Άνεση για τους τελικούς χρήστες. 
 ¡ Μεγάλη αντοχή- μείωση του συνολικού 

κόστους. 
 ¡ Υγιεινή συσκευασία
 ¡ Ιατροτεχνολογικό υλικό κατηγορίας Ι

 Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα δικά μας προιόντα για την προστασία του κρεβατιού?

Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Καθαρισμός Σώματος

Φροντίδα Πληγών

Ένδυση Προστασίας

Προστασία Κρεβατιού

Ακράτεια

Η ιδέα της ABENA για την προστασία του κρεβατιού συνεχώς βελτιώνεται με την 
βοήθεια της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας της παραγωγής μας, αλλά και 
από την στενή συνεργασία που έχουμε με τους τελικούς χρήστες αλλά και το 
νοσηλευτικό προσωπικό. 

Η λύση μας για την προστασία του κρεβατιού παρέχει μια σημαντική 
συμβολή στην βελτιώση της ποιότητας,της φροντίδας και στην προ-
στασία των κρεβατιών και των καθισμάτων. Τα υποσέντονα και τα 
προστατευτικά σεντόνια της ABENA αυξάνουν το επίπεδο υγιεινής, 
είναι κατάλληλα και για άλλες χρήσεις όπως περιποιήση πληγών, 
δειγματοληψία αίματος και αλλαγή επιδέσμων. Τα συγκεκριμένα 
προιόντα θα μειώσουν σημαντικά το κόστος πλυσίματος. 

Τα παραπάνω προιόντα που συγκαταλέγονται στην ιδέα της 
ABENA προσφέρουν προσαρμοσμένες λύσεις για νοσοκομεία, κλι-
νικές, οίκους ευγηρίας, κατ’οίκον φροντίδα, ιατρικά καταστήματα 
κ.α. Αυτή η ιδέα είναι ένα σημαντικό μέρος για την επιτυχή διαχεί-
ρηση της ακράτειας.

Στην προστασία του κρεβατιού συγκαταλέγονται προιόντα μιας 
χρήσης αλλά και προιόντα που πλένονται για: 

 ¡ Την προστασία του κρεβατιού και των καθισμάτων σε 
περίπτωση διαρροών.

 ¡ Προστασία κατά τη διάρκεια διάφορων διαδικασιών. 
 ¡ Βέλτιστη και ολική προστασία

Προστασία κρεβατιού

 Abri-Soft Superdry, υποσέντονα με fluff, nonwoven, PE, SAP

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν

Απορροφη-
τικότητα ΠτερύγιαΔιάσταση (cm)

60/240Superdry 700 ml Χωρίς40x60254115
60/240Superdry 1000 ml Χωρίς60x60254119  
30/120Superdry 1500 ml Χωρίς60x90254123

Χαρακτηριστικά 
προιόντος 

 Μη υφασμένη (Non-woven) 
απαλή επιφάνεια για το δέρμα.

 Αδιάβροχο πίσω φύλλο (PE)  και 
οι 4 σφραγισμένες άκρες του 
εξασφαλίζουν προστασία απο 
τυχούσες διαρροές. 

 Άνετο προιόν, με υλικό fluff ή με 
fluff και με το έξτρα απορροφη-
τικό υλικό (SAP).

 Χρωματική κωδικοποιήση για 
ποιοτική ένδειξη. 

 Εύκολη αποκομιδή μετά τη 
χρήση - δεν πλένεται.

Χαρακτηριστικά Προιόντος
 Απορροφητικά υποσέντονα για 

έξτρα προστασία για κρεβάτια και 
καθίσματα, αλλά επίσης και σαν 
άμεση προστασία κατά της ακράτει-
ας.

 Ιδανικά για ιατρική φροντίδα όπως 
η αλλαγή επιδέσμων σε πληγές ή 
δειγματοληψία αίματος. 

 Απαλά και άνετα.

 Διάφορα επίπεδα απορροφητικότη-
τας από το βασικό (χαμηλό) επίπεδο 
μέχρι το πιο βαρύ επίπεδο. 

 Διαθέσιμα σε διάφορα μεγέθη.
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Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Πλύσιμο Σώματος

Περιποίηση Πληγών

Προστατευτική ‘Ενδυση

Προστασία κρεβατιού

Ακράτεια

Τα προιόντα καθαρισμού σώματος της ABENA έχουν δημιουργηθεί 
σε στενή συνεργασία με τελικούς χρήστες, νοσηλευτικό προσωπικό 
αλλά και με τις εξειδικευμένες και πολύπειρες νοσοκόμες της εταιρί-
ας. Η γκάμα  των προιόντων είναι βασισμένη στις ανάγκες συγκεκερι-
μένης κατηγορίας καταναλωτών και περιλαμβάνει λύσεις για όλες τις 
διαδικασίες καθαρισμού σώματος, από ελαφρύ πλύσιμο μέχρι πλύσι-
μο ολόκληρου του σώματος. 

Ο καθαρισμός σώματος περιλαμβάνει 5 κατηγορίες προιόντων!

 ¡ Γάντια καθαρισμού με 4 διαφορετικά υλικά: :  
molton, airlaid (πλεγμένα), airlaid (πλεγμένα) με PE και μη 
υφασμένο υλικό (Non-woven)

 ¡ Τα μαντηλάκια με 4 διαφορετικά υλικά:   
Λεπτό ύφασμα, airlaid (πλεγμένα), μη υφασμένο υλικό (Non-
woven) και αφρώδη μαντηλάκια

 ¡ Υγρά μαντηλάκια που συμπεριλαμβάνουν και τα μαντηλακια 
μπάνιου.

 ¡ Καπέλα με σαμπουάν
 ¡ Ειδικά προιόντα: πετσέτες airlaid και δοσομετρητές. 

 Υπάρχουν 8 βήματα για να την 
διαδικασία του πλυσίματος χωρίς νερό. 
Καθημερινή Φροντίδα:

 Κεφάλι, λαιμός και στήθος.

 Δεξί χέρι, μασχάλη, και η δεξία μεριά του 
σώματος. 

 Αριστερό χέρι, μασχάλη και η αριστερή 
μεριά του σώματος.

 Ευαίσθητη περιοχή (μπροστινό μέρος), 
καθαρίζει μέχρι και μέτρια περιτώματα. 

 Δεξί πόδι και πέλμα (μπρός και πίσω). 

 Αριστερό πόδι και πέλμα (μπρός και πίσω).

 Λαιμός και πίσω μέρος (πλάτη).  

 Ευαίσθητη περιοχή (πίσω μέρος), καθαρίζει 
μέχρι και μέτρια περιττώματα). 

Πληροφορίες για το προιόν
 Υπάρχουν διάφορα είδη ποιότητας, 

μεγέθους και χρήσης. 

 Φιλικό προς το δέρμα, χωρίς parabens.

 Η συσκευασία είναι οικονομική και φιλική 
προς το περιβάλλον. 

 Τα περισσότερα προιόντα είναι δερ-
ματολογικά ελεγμένα και 
φέρουν την πιστοποιήση 
Nordic Eco-label και για το 
άσθμα και τις αλλεργίες. 

Χαρακτηριστικά Προιόντος
 Ιδανικό για ανθρώπους με κα-

τάκληση οι οποίοι δεν μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε νερό.

 Χρησιμοποιώντας αυτά τα προι-
όντα για καθαρισμό μειώνετε 
η μεταφορά του ασθενούς και 
το σήκωμα του από το κρεβάτι, 
με σκοπό να υπάρχει περισσό-
τερος χρόνος για την φροντίδα 
του.

 Άνετη, υγιεινή και προσεκτική 
προσέγγιση των χρηστών υπη-
ρεσιών πλυσίματος. 

 Αντικαθιστά πλήρως τις μέχρι 
τώρα λύσεις για το πλύσιμο 
όπως ο κουβάς, το νερό και το 
σαπούνι, τις πετσέτες. 

 Υγεινή και λύση εξοικονόμησης  
χρόνου. 

Πλύσιμο ΣώματοςΠλύσιμο Σώματος
 Υγρομάντηλα

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν ΆνοιγμαΔιάσταση (cm)
80/96080 τμχ./πακέτο Πλαστικό καπάκι20x276595

Χωρίς ξέβγαλμα απαλά και ανθεκτικά καθαριστικά μαντηλάκια

 Υγρομάντηλα - Αρωματικά

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν ΆνοιγμαΔιάσταση (cm)
350/700350 τμχ./κάδος Καπάκι18x33659610

 Bambo Nature υγρομάντηλα

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν ΆνοιγμαΔιάσταση (cm)
80/96080 τμχ./πακέτο Πλαστικό καπάκι15x20659720

 Μαντηλάκια καθαρισμού για κατάκλιση, 80 g/m2

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν ΆνοιγμαΔιάσταση (cm)
8/1608 τμχ./πακέτο Ταινία20x23491918
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 Σκουφάκι λουσίματος χωρίς νερό

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν Διάσταση (cm Ø)
1/30Ατομική συσκευασία 32491917

Χωρίς ξέβγαλμα με σαμπουάν  και μαλακτικό. Μπορεί να θερμανθεί σε φούρνο μικροκυμάτων (Μεγ. 800 W). Χρησιμοποιή-
στε μόνο σε θερμοκρασίες κάτω των  40°C!

Πλύσιμο Σώματος

Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα δέρματος

Καθαρισμός σώματος

Φροντίδα πληγών

Ένδυση προστασίας

Προστασία κρεβατιού

Ακράτεια

Η ιδέα της προστασίας και φροντίδαςτου δέρματος της ABENA βασίζεται στην 
μακρά εμπειρία, απο τον διεθνή τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Όλα τα προι-
όντα έχουν αναπτυχθεί προσεκτικά για τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών 
αλλά και για πιο ειδικές περιπτώσεις. Καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος ανα-
γκών για την φροντίδα του δέρματος: 

 ¡ Από απλές μέχρι και πιο περίπλοκες ανάγκες.
 ¡ Από νεογνά μέχρι ηλικιωμένους.
 ¡ Από το προσωπικό των νοσοκομείων και τους ασθενείς.
 ¡ Το φυσιολογικό και ευαίσθητο δέρμα.
 ¡ Την ακράτεια.
 ¡ Εκτεθειμένο δέρμα κάθε είδους. 

 

Η φροντίδα του δέρματος είναι χωρισμένη σε διάφορες 
κατηγορίες προιόντων.:

  Η κίτρινη σειρά περιλαμβάνει κρέμες και λοσιόν.
 Η γκρί σειρά περιλαμβάνει ειδικές κρέμες και αλοιφές.
 Η πράσινη σειρά περιλαμβάνει προιόντα καθαρισμού  

 χωρίς νερό.
 Η μπλέ σειρά περιλαμβάνει σαπούνια για πλύσιμο  

 με νερό.

Φροντίδα δέρματος

Μοναδικά κριτήρια πώλησης για τα προιό-
ντα του δέρματος.  

 ¡ Μεγάλη γκάμα προιόντων.
 ¡ Υψηλής ποιότητας συστατικά.
 ¡ Προιόντα νοσηλείας.
 ¡ Συσκευασία εύκολη στη χρήση.
 ¡ Ειδικά διαμορφωμένο PH.
 ¡ Τα προιόντα καλύπτουν πολλές ανάγκες. 

- Από απλές μέχρι πιο περίπλοκες ανάγκες.
 - Από ενηλίκους μέχρι και ηλικιωμένους.
 - Το προσωπικό και τους ασθενείς. 
 - Φυσιολογικό και ευαίσθητο δέρμα.
 - Ακράτεια.
 - Νεογνά.
 - Κάθε είδους εκτεθειμένου δέρματος
 
Η ABENA είναι αποφασισμένη να προμηθεύει μόνο 
προιόντα υψηλής ποιότητας για την φροντίδα του 
δέρματος, επειδή το υγιές δέρμα είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την ποιότητα της ζωής μας.  
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Κρέμες και Λοσιόν

Πληροφορίες προιόντος
 Τα περισσότερα προιόντα έχουν πιστοποίηση 

SWAN, καθώς και για το άσθμα και τις αλλεργίες.

 Για καθημερινή φροντίδα του δέρματος.

 Καλύπτει τις ανάγκες απο το φυσιολογικό έως και 
το εκτεθειμένο δέρμα.

 Η γκάμα περιέχει προιόντα για κάθε σημείο του 
σώματος.

 

Χαρακτηριστικά Προιόντος
 Η τακτική καθημερινή φροντίδα αυξάνει το επίπεδο της 

καλής εμφάνισης του δέρματος. 

 Η υγρασία και η ενυδάτωση δίνουν δύναμη στο δέρμα 
και επαναφέρουν την ελαστικότητα του. 

 Περιέχει στεατικά άλατα, που κάνουν την επιδερμίδα 
απαλή και λεία και την καλύπτουν με προστατευτικό 
φράγμα.

Φροντίδα δέρματος
 Κρέμα χεριών, 24% λιπίδια (Φυτικά έλαια)

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
12Χωρίς χρωστικές, με άρωμα 5-675 ml7770

Ήπια κρέμα περιποίησης χεριών. Απορροφάται γρήγορα από το δέρμα. Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικά έλαια, προσφέρο-
ντας απαλό δέρμα. Περιέχει συστατικά τα οποία διατηρούν την ενυδάτωση του δέρματος. Με απαλό άρωμα. 

12Χωρίς χρωστικές ή άρωμα 5-675 ml6962  

 Λοσιόν περιποίησης δέρματος, 14% λιπίδια (Φυτικά έλαια)

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικές, με άρωμα 5-6500 ml6655

Κρέμα καθημερινής φροντίδας για ολόκληρο το σώμα. Ιδανική για κανονικό ή ελαφρώς ξηρό δέρμα. Απορροφάται γρήγορα 
χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας. Περιέχει ενυδατικά και θρεπτικά συστατικά. 

 Λάδι σε σπρέι

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή Περιεχόμενο
12Χωρίς χρωστικές, με άρωμα 200 ml6666

Λάδι που περιέχει Βιταμίνη Ε και Βισαβολόλη. Ιδανικό για ερεθισμένο και υπερευαίσθητο δέρμα. Υγιεινό, εύκολο στην χρή-
ση. Με απαλό άρωμα. 

 Ενυδατικό χειλιών

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή Περιεχόμενο
540Χωρίς χρωστικές ή άρωμα 4,8 g212011

Προστατεύει και ενυδατώνει τα σκασμένα και ξηρά χείλη. Εύκολο στην εφαρμογή. Χωρίς άρωμα.
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Φροντίδα δέρματος

 Κρέμα περιποίσης δέρματος με ψευδαργύρο, 20% Οξείδιο του ψευδαργύρου

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικές ή άρωμα 4-5100 ml6963

Ήπια αλοιφή με 20% οξείδιο του ψευδαργύρου. Αποτελεσματική ως φράγμα στην κατάκλιση και την ακράτεια. Απολυμαντι-
κή και επανορθωτική δράση. Περιέχει Αλλαντοϊνη η οποία έχει ανακουφιστική δράση στο δέρμα. Εύκολη στην εφαρμογή και 
την αφαίρεση. Χωρίς άρωμα.  

Πληροφορίες προιόντος
 Τα προιόντα είναι δερματολογικά 

ελεγμένα

 Ευέλικτες συσκευασίες και μεγέθη. 

 Μεγάλη γκάμα προιόντων, με το κάθε 
προιόν να έχει τον δικό του σκοπό.

 Χωρίς χρωστικές ουσίες  
και αρώματα.

Χαρακτηρικά προιόντος 
 Για συγκεκριμένα προβλήματα δέρματος.

 Ιδανικό για πολύ ξηρό, ερεθισμένο δέρμα αλλα και για δέρμα με 
ρωγμές.

 Γαλάκτωμα ελαίου σε νερό για καλύτερη προστασία.

 Ιδανικό για την αποφυγή βλάβης του δέρματος.

 Εφαρμόζεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για την στα-
θεροποίηση της ισορροπίας του λίπους του δέρματος, αλλά και την 
καλύτερη προστασία απο την καταστροφή του δέρματος. 

Πληροφορίες προιόντος

 Φιλικό προς το δέρμα 
χωρίς parabens.

 Υγιεινή και λύση εξοικονό-
μησης χρόνου.

 Εφαρμόζεται στο σώμα 
και τα μαλλιά.

 Υπάρχει η επιλογή για την 
χρήση του προιόντος με 
αφρό.

 Ευέλικτες συσκευασίες με 
πολλά μεγέθη.

 Τα περισσότερα προιό-
ντα είναι δερματολογικά 
ελεγμένα με πιστοποιήση 
Nordic Eco-label και για 
το άσθμα και τις αλλεργί-
ες 

Χαρακτηριστικά προιόντος
 Εφαρμόζεται σε άτομα με κατάκληση και περιορισμένη 

κινητικότητα, τα οποία δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 
νερό.  

 Χρησιμοποιώντας αυτά τα προιόντα για καθαρισμό μει-
ώνεται η μεταφορά του ασθενούς και το σηκώμα απο 
το κρεβάτι, με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερος 
χρόνος για την προσωπική φροντίδα. 

 Ανέτα, υγιεινά και με προσεκτική προσέγγιση για αυ-
τούς που φροντίζουν το πλύσιμο του ασθενούς. 

 Αντικαθιστά το νερό και το σαπούνι.

 Κατάλληλο για την προσωπική φροντίδα ατόμων με 
βαριά μορφής ακράτειας.
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Πλύσιμο χωρίς νερό Πλύσιμο με νερό
 Λοσιόν καθαρισμού

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικές, με άρωμα 5-6500 ml6657

Ήπια και αποτελεσματική λοσιόν πλύσης. Ιδανική για αλλαγή πάνας καθώς αφαιρεί αποτελεσματικά μυρωδιές και βρωμιά. 
Αφήνει ένα προστατευτικό φράγμα στο δέρμα. Περιέχει θρεπτικά συστατικά τα οποία μαλακώνουν το δέρμα και μειώνουν 
τους ερεθισμούς. Με απαλό άρωμα.

 Λοσιόν καθαρισμού

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικά ή άρωμα 5-6500 ml6964

Ήπια και αποτελεσματική λοσιόν πλύσης. Ιδανική για αλλαγή πάνας καθώς αφαιρεί αποτελεσματικά μυρωδιές και βρωμιά. 
Αφήνει ένα προστατευτικό φράγμα στο δέρμα. Περιέχει θρεπτικά συστατικά τα οποία μαλακώνουν το δέρμα και μειώνουν 
τους ερεθισμούς. Χωρίς άρωμα.

 Αφρός καθαρισμού

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικά, με άρωμα 5-6400 ml150224

Ήπιος και αποτελεσματικός αφρός πλύσης. Ιδανικός για αλλαγή πάνας. Πολύ αποτελεσματική καθαριστική ικανότητα που 
οφείλεται στον μικρο-αφρό περιποίησης. Περιέχει συστατικά περιποίησης κυρίως για εκτεθειμένο δέρμα. Με απαλό άρωμα. 

 Περιποίηση ευαίσθητης περιοχής

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικά ή άρωμα 3-4200 ml150226

Πολύ ήπιο σαπούνι για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Χρήσιμο για ευαίσθητο ή ερεθισμένο δέρμα. Διατηρεί το 
φυσικό επίπεδο υγρασίας στην ευαίσθητη περιοχή. Εύκολο στο ξέβγαλμα με ρυθμισμένο pH για την ευαίσθητη περιοχή. 
Χωρίς άρωμα. 

 Σαμπουάν μαλλιών

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικά, με άρωμα 5-6500 ml6664

Ήπιο σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών. Αφήνει τα μαλλιά καθαρά και απαλά. Αποτρέπει υπολείμματα σαπουνιού 
από το να ερεθίσουν το κρανίο. Με απαλό άρωμα.

 Σαπούνι ντους- πλυσίματος

Κωδικός Τμχ./κουτίΠεριγραφή τιμή pH Περιεχόμενο
6Χωρίς χρωστικά, με άρωμα 4-5500 ml6662

Ήπιο και αποτελεσματικό σαπούνι για μαλλιά και σώμα. Πολύ ανθεκτικό. Εύκολο στο ξέβγαλμα. Με απαλό άρωμα.

Πληροφορίες προιόντος
 Καλύπτει όλες τις ανάγκες της κα-

θημερινής υγιεινής και φροντίδας.

 Για χρήση σε φυσιολογικό, εκτεθει-
μένο, ξηρό και ευαίσθητο δέρμα.

 Περιέχει μόνο ήπια ενεργά συστα-
τικά.

 Οι τιμές PH είναι προσεκτικά δια-
μορφωμένες για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.

 Τα περισσότερα προιόντα είναι 
πιστοποιημένα με την πιστοποίηση 
SWAN και για το άσθμα και τις 
αλλεργίες. 

 Τα προιόντα ξεπλένονται εύκολα 
και δεν προκαλούν καθόλου ερεθι-
σμούς.
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Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Καθαρισμός Σώματος

Φροντίδα Πληγών

Ένδυση Προστασίας

Προστασία κρεβατιού

Ακράτεια

Η εξειδικευμένη γνώση και η εμπειρία της ΑΒΕΝΑ σας βοηθάει να επιλέξετε το 
καταλληλότερο γάντι για τις ανάγκες σας. 

Η πιο σημαντική παράμετρος όταν διαλέγει καποιος γάντια είναι η 
συγκεκριμένη ανάγκη για την οποία θα το χρειαστεί και η προστασία 
του από τα ανάλογα ρίσκα. 
Η ABENA καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, γαντιών για ιατρική 
χρήση μέχρι προστατευτικά γάντια. 

Διαλέγοντας το γάντι της ABENA έχετε την εγγύση πως τηρούνται 
όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και έχουν γίνει όλοι οι επιπρόσθετοι 
έλεγχοι. 

Γάντια

Κατάλληλο για χρήσηΣ Συνιστάται για χρήση Α Ακατάλληλο για χρήση

* Μόνο για μη λιπαρά τρόφιμα

Φροντίδα ασθενούς 

Υγρά σώματος συμπεριλαμβανομένου και του αίματος. 

Χημειοθεραπεία 

Κρέμες με βάση έλαια συμπεριλαμβανομένων 
και των ορμονικών κρεμών. 

Σύντομο καθάρισμα 

Χαμήλη χημική προστασία  Δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προιόντων.  

Διαχείριση φαγητού 

Εφαρμογή: Νιτρίλιο Λάτεξ Βινύλιοl

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ

Σ

Σ

Α Α

Α

Α Α

Κ

Κ*

Το γάντι νιτριλίου κατασκευάζεται απο συνθετικό καουτσούκ το οποίο είναι 
κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Το νιτρίλιο είναι ένα δυνατό υλικό το 
οποίο φοριέται πολύ εύκολα. Δεν περιέχονται πρωτείνες λάτεξ. Ασφαλής 
εναλλακτική στους ανθρώπους με αλλεργία στο λάτεξ. 

Τα γάντι με λάτεξ κατασκευάζεται από φυσικό καουτσούκ το οποίο συλλέ-
γεται από ελεγχόμενες φυτείες δένδρων καουτσούκ. Η μεγάλη ελαστικό-
τητα του λάτεξ προσφέρει μεγάλη ευελιξία και τέλεια εφαρμογή στο χέρι. 

Το γάντι βινυλίου κατασκευάζεται από PVC και πλαστικοποιητές και 
προσφέρει μια οικονομική λύση. Τα γάντια βινυλίου είναι ιδανικά για χρήση 
σύντομου χρονικού διαστήματος σε καταστάσεις χαμηλού ρίσκου. 

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο γάντι?

Τα γάντια προορίζονατι για χρήση 
στον ιατρικό τομέα για να προστα-
τεύουν ασθενείς και χρήστες απο  
μολύνσεις.

““
Ορισμός:

Κ

Γάντια

 Κλασικά γάντια Νιτριλίου, Χωρίς Πούδρα, Sensitive

MEDIUM
GRIP

EN
455

Κωδικός
Τμχ. ανά κουτί/ 
κιβώτιοΜέγεθοςΧρώμα
100/1000X-smallΠορτοκαλί290710
100/1000SmallΠορτοκαλί290711  
100/1000MediumΠορτοκαλί290712  
100/1000LargeΠορτοκαλί290713  
100/1000X-largeΠορτοκαλί290714

100/1000X-smallΜωβ290720
100/1000SmallΜωβ290721  
100/1000MediumΜωβ290722  
100/1000LargeΜωβ290723  
100/1000X-largeΜωβ290724

100/1000X-smallΡοζ290730  
100/1000SmallΡοζ290731  
100/1000MediumΡοζ290732  
100/1000LargeΡοζ290733  
100/1000X-largeΡοζ290734

100/1000X-smallΑνοιχτό πράσινο290740
100/1000SmallΑνοιχτό πράσινο290741  
100/1000MediumΑνοιχτό πράσινο290742  
100/1000LargeΑνοιχτό πράσινο290743  
100/1000X-largeΑνοιχτό πράσινο290744

 Γάντια Νιτριλίου, Χωρίς πούδρα

MEDIUM
GRIP I

CAT

Κωδικός
Τμχ. ανά κουτί/ 
κιβώτιοΜέγεθοςΧρώμα
200/2000X-smallΜπλε290448
200/2000SmallΜπλε290449  
200/2000MediumΜπλε290450  
200/2000LargeΜπλε290451  
190/1900X-largeΜπλε290452

Γνωρίζετε πως:
Τα γάντια νιτριλίου παρασκευάζονται από Νιτρίλιο Κα-
ουτσούκ Βουταδιενίου (ΝΒΡ). ΤΟ ΝΒΡ είναι επίσης γνω-
στό ως συνθετικό καουτσούκ και αυτά τα γάντια είναι 
ευρέως διαδεδομένα για την εξαιρετική προστασία που 
διαθέτουν. Επίσης δεν περιέχουν πρωτείνες λάτεξ. 

?
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Φροντίδα πληγών Φροντίδα πληγών

Μοναδικά σημεία-κλειδιά για την πώληση των προιόντων της περιποιή-
σης των πληγών.   
 ¡ Μεγάλη γκάμα προιόντων σε διαφορετικούς 

τομείς που καλύπτουν βασικές ανάγκες στην 
θεραπεία των ασθενών με πληγές.  

 ¡ Πολλά προιόντα είναι κατάλληλα για 
τον καθαρισμό των πληγών, φροντίδα 
χειρουργικών τομών κ.α.   

 ¡ Πολύ καλή ποιότητα και λογική τιμή. 

 ¡ Μεγάλο εύρος μεγεθών και σχημάτων.  

 ¡ Ένας σχεδιασμός για όλα τα προιόντα. 

 ¡ Ο σχεδιασμός και η συσκευασία είναι 
διαμορφωμένα για εύκολο και υγιεινό 
χειρισμό.  

 ¡ Η συσκευασία είναι βελτιστοποιημένη για 
τον κατάλληλο χειρισμό κατά την διακίνηση- 
αποθήκευση

Body Wash

Wound Care

Γάντια

Φροντίδα Δέρματος

Καθαρισμός Σώματος

Φροντίδα Πληγών

Ένδυση Προστασίας

Προστασία κρεβατιού

Ακράτεια

Η ιδέα της ABENA, Curi-Med,   για την προστασία των πληγών εμπεριέχει μια μεγάλη 
γκάμα προιόντων για την προστασία των πληγών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Η γκάμα των προιόντων για την προστασία των πληγών της ΑΒΕΝΑ 
αναπτύσεται με κεντρικό άξονα τις ανάγκες των ασθενών και των 
θεραπευτών.
Η προστασία των πληγών προσφέρει μία μεγάλη γκάμα παραδοσιακών 
προιόντων όπως:  
 ¡ Επιθέματα - γάζες και μη υφασμένα (Non Woven)- με κοινά 

χαρακτηριστικά. 
 ¡ Αυτοκόλλητα επιθέματα για καλύτερη στερέωση και προστασία 

των πληγών.
 ¡ Επίδεσμοι στερέωσης για ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα. 
 ¡ Υποστηρικτικοί επίδεσμοι για τραύματα σε αρθρώσεις ή μύες.
 ¡ Επίδεσμοι συμπίεσης για θεραπεία π,χ οιδήματος που μπορεί 

να προκληθεί απο φλεβική ασθένεια. 
 ¡ Σωληνωτοί επίδεσμοι για καλύτερη συγκράτηση και επένδυση.
 ¡ Ορθοπεδικά υποβραχιόνια -φυσικά και συνθετικά-  για 

καλύτερη προστασία απο τους κραδασμούς  (κάτω από το 
POP)  και επίδεσμοι συμπίεσης. 

 ¡ Λαβίδες μη αποστειρωμένες 
 ¡ Σετ ντυσίματος 

Η ιδέα της προστασίας των πληγών είναι υπό συνεχή 
ανάπτυξη και θα παρουσιάζονται καινούργια προιόντα σε 
τακτκά χρονικά διαστήματα.
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Παιδικές Πάνες
Bambo Nature

Χαρακτηριστικά προιόντος
 Η πάνα έχει πάρα πολυ μαλακή 

υφή στο πίσω και στο μπροστι-
νό στρώμα, με αποτέλεσμα να 
κάνει το προιόν έξτρα απαλό για 
το δέρμα του μωρού.

 Τέλεια αναπνευσιμότητα στην 
πάνα, που επιτρέπει στο δέρμα 
του μωρού να αναπνέει. 

 Εφαρμόζει τέλεια στο σώμα του 
μωρού, του επιτρέπει να έχει 
μεγάλη ελευθερία κινήσεων και 
να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
διαρροών. 

 Ευέλικτα πλαινά πλαίσια με ελα-
στικότητα για εύκολη τοποθέτη-
ση.

 Έξτρα απορροφητικότητα με το 
σύστημα Top-Dry που διασφα-

λίζει ταχύτατη απορρόφηση και 
στεγνή επιφάνεια.

 Διατίθεται σε 6 μεγέθη που 
ταιριάζουν σε όλες τις ηλικίες, 
από την γέννηση του μωρού 
μέχρι την στιγμή που το μωρό 
είναι έτοιμο να χρησιμοποιήσει 
την τουαλέτα και δεν χρείαζεται 
πια πάνα. 

 Οι πιστοποιήσεις Nordic Eco 
label και FSC-  κάνουν το προιόν 
φιλικό προς το περιβάλλον. 

 Το προιόν είναι δερματολογικά 
ελεγμένο και διασφάλιζει πως 
δεν θα δημιουργηθεί ερεθισμός 
του δέρματος ή τυχόν αλλεργί-
ες.  

Bambo Nature

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν ΜέγεθοςΒάρος

Όλα τα μεγέθη είναι δερματολογικά ελεγμένα και πιστοποιημένα με FSC και Nordic ECO-Label, εκτός από κωδικό 310130

24/144Premature310130

 Bambo Nature

1-3 kg 0
28/168New Born 12-4 kg310131  
30/180Mini 23-6 kg310132  
33/198Midi 35-9 kg310133  
30/180Maxi 47-18 kg310134  
27/162Junior 512-22 kg310135  
22/132XL 616-30 kg310136  
66/198Midi - tall pack 35-9 kg310143  
60/180Maxi - tall pack 47-18 kg310144  
54/162Junior - tall pack 512-22 kg310145  
44/132XL - tall pack 616-30 kg310146

 Bambo Nature βρακάκια

Κωδικός
Τμχ. ανά συσκευ-
ασία/κιβώτιοΠροϊόν Μέγεθος Βάρος
20/100Junior 512-20 kg310138
18/90XL 618+ kg310139  
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΟΥ Ε- ΓΚΑΖΏΤΑΣ Α ΟΕ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 - ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56224
ΤΗΛ: +30 2310 757701 · FAX: +30 210 757701

email: info@opencare.gr · website: www.opencare.gr

EXCLUSIVE REPRESENTATIVE IN GREECE
PANOU E- GAZOTAS A Co

11 KARAOLI&DIMITRIOY str. EVOSMOS THESSALONICA- 56224
TEL: +30 2310 757701 · FAX: +30 2310 757701

email: info@opencare.gr · website: www.opencare.gr


