
 

Handleiding / Productsheet Feces opvang zak  

Gebruiksaanwijzing 

De Hygenetec feces opvangzakken zijn bedoeld voor het opvangen van menselijke 
ontlasting. De Hygenetec super absorberende gel pads absorberen per stuk in korte tijd 
circa 650 ml vocht.  

De Hygenetec super absorberende gel pads zorgen voor minder spatten, verlagen geur 
en verkleinen het risico voor kruisbesmetting. Knoop de zak na gebruik goed dicht en 
verwijder deze in de hiervoor bestemde afvalbak. 

 

    	  
	 Open de doos en rol de Hygenetec feces zak uit. Scheur  
	 deze daarna af langs de perforatierand. 

Vouw de zak open, steek de hand in de zak en pak de bedpan vast. Draai de bedpan 
om, vouw de zak om de bedpan, trek de trekband aan en keer het geheel weer om. 
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Zorg ervoor dat de absorberende gel pad op de bodem van de 
bedpan ligt. 

 

Wacht circa 30 tot 60 seconden totdat de absorberende gel 
pad het vocht heeft opgenomen. 

Verwijder de zak voorzichtig van de bedpan, sluit de zak eerst met de trekband en 
daarna met een extra knoop. 
 

 

Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens protocol van uw instelling. 
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	   Deze producten zijn latex vrij, gelpads zijn biologisch afbreekbaar en PH  
	   neutraal 

Opvangzakken zijn gemaakt van polytheen (PE) volgens de internationale richtlijnen 
voor voedselverpakking. Het materiaal is vrij van zware metalen, halogenen, Cfk’s, fenolen of 
andere carcinogene-, mutagene of giftige stoffen zoals in EEC directive 67/548/EEC vastgelegd. 

Waarschuwing: 	Houd buiten bereik van kinderen. Plastic zakken hebben een risico  
	 	 	 voor verstikking. Als de ogen in contact zijn geweest met de 
	 	 	 Hygenetec super absorberende pads dient u deze direct met water 	
	 	 	 te spoelen. 
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Omschrijving Artikel 
nummer

GS1 Barcode Aantal Aantal total

Feces opvangzak

VG19120 8719326532004 1 doos 20 zakken + 20 absorberende 
gel pads

VG19125 8719326532035 1 omdoos 18 dozen

1 pallet 20 omdozen
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