PVC& Latexfri

Fixeringsband

Åter-

Säker fixering

Produktinformation
Användning
Kanterna på urinpåsar har förstansade hål, avsedda
för Conveen fixeringsband.

Fördelar
•
•
•
•
•

Fixeringsband används för att fästa urinpåsen på
benet. Banden är avklippbara, kan återanvändas
och tvättas i 40o. Fixeringsbanden ska bytas ut när
elasticiteten försämras.

Säker fixering
Avklippbara band
Återanvändas
Kan tvättas
PVC- och latexfri

Fäst fixeringsbanden på påsen. Sätt fast påsen på
benet. Om fixeringsbanden är för långa kan du
klippa av dem till önskad längd.

Produktsortiment
Conveen
Fixeringsband m. knapp
Fixeringsband

Längd
cm
2,5x60; 3,5x60
2,5x75; 2,5x45

Antal/
fp
10 par
10 par

Coloplast
art nr
050501
213800

Användarinstruktioner
För instruktioner hur Conveen tillbehör ska användas, se separat bruksanvisning .

Förvaring
Förvaras i rumstemperatur såvida inte annan information anges på eller i förpackningen.

Hållbarhet
Använd produkten före utgångsdatum angivet på förpackningen.
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Tvättbar

Miljöinformation
Conveen fixeringsband
Art nr
050501, 213800

Medicinteknisk produkt
Conveen tillbehör är en medicinteknisk produkt
enligt det medicintekniska direktivet, MDR (EU)
2017/745. Produkten har utvärderats enligt de
krav som ställs på medicintekniska produkter. Enligt
nuvarande kunskap, anses denna produkt vara
giftfri.

Innehåll
Conveen fixeringsband består huvudsakligen av
polymermaterial.
Produkt
Polyamide (PA)
Polyester (PET)

Redan från allra första början av Coloplast
produktutveckling, är miljön alltid en viktig del. Vid
val av material, kemikalier och produktionsprocesser
värderas den nya produktens påverkan på miljön.
Vid utveckling av nya produkter görs en bedömning
av produktens totala miljöpåverkan inklusive inköpt
råmaterial.
Miljöpåverkan som sker under produktens
tillverkningsprocess reduceras genom minimering av
ingående material och energi, så väl som emissioner
och avfall. Det förekommer ingen signifikant
miljöpåverkan vid användning av produkten.
Coloplast AB är anslutet till och betalar avgift
till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI).

Produktförpackning
PET-påse
Avdelningsförpackning
Kartong
Transportförpackning
Kartong

Avfallshantering
I hemmet
Produkten inklusive styckförpackning slängs med
övrigt hushållsavfall. Lokala avfallsregler styr
avfallshantering och ska följas.
Sjukhus
På sjukhus ska produkten slängas enligt
rekommenderade föreskrifter och på godkänd
anläggning.
Förpackning
Förpackningen som produkterna ligger i respektive
transportförpackning återvinns som kartong.
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