
TECHNICAL DATASHEET
25 stuks per doos – Artikelnummer 9582104

GelMax® Absorberende inleggers

Ref.

Artikelnummer

9582104

Verpakking

Doos met 25 inleggers

250 x 50 x 150 mm

0,47 kg 

Omdoos

21 verpakkingen met 25 inleggers

764 x 368 x 169 mm

11,6 kg

Pallet

33 dozen - 693 verpakkingen

80 x 120 x 200 cm

397 kg (incl. pallet)

11 lagen van elk 3 dozen 

1- Product

1.1- Presentatie Super absorberende inlegger: absorptiecapaciteit van 450 ml van organische 

vloeistoffen.

1.2- Omschrijving Super absorberende inlegger: Non-woven structuur en super absorberende 

polymeren (SAP), 24x13 cm met een absorptiecapaciteit van 450 ml (organische 

vloeistoffen).

2- Gebruik

2.1- Gebruikersinstructie 1. Open de doos en haal er een super absorberende inlegger uit.

2. Plaats de inlegger daar waar deze gebruikt moet worden.

3. Wacht tot de vloeistof is omgezet in gel.

4. Gooi de inhoud weg volgens het protocol.

2.2- Verwijdering Gooi de zak weg bij het reguliere afval of bij het klinische afval indien nodig. 

Biocide bevattende vloeistoffen: afvoeren volgens lokaal protocol. 

Niet in het toilet gooien of lozen op het riool.

2.3- Voorzorg Disposable product. Niet meer dan één keer te gebruiken. Bij oogcontact grondig spoelen 

met water en raadpleeg een arts indien nodig. Bij inslikken onmiddellijk een arts 

raadplegen en de verpakking tonen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

3- Regelgeving

3.1– Conformiteit: Voldoet aan de Europese regelgeving 93/42/CEE voor medische hulpmiddelen 

Class I - CE

3.2- Identificatie: Elk product is voorzien van een lot nummer.

3.3- Douane: 5603149090  (Volgens Europese regelgeving).

3.4- Veiligheid: Dit product wordt volgens de Europese regelgeving niet gezien als gevaarlijk. Product in 

de originele verpakking bewaren tot gebruik en op een droge, niet vochtige plaats 

bewaren. Safety data sheet op aanvraag.

4- Verpakking
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