
 

Handleiding / Productsheet Urine opvang zak  

Gebruiksaanwijzing 

De Hygenetec urine 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 neem er een urine zak uit. 

 

	 Vouw de zak open en stop er een super absorberende  
	 gelpad in. 

 

	  
	 Hou de zak open met beide handen en urineer in de zak. 
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	 	  Als u de optionele kartonnen urine opvang zak support ring gebruikt: 

 

Steek de zak door de	 	 	 	 	 	 	 Trek de koortjes een  
ring en vouw de zak	 	 	 	 	 	 	 beetje aan en de zak  
terug rondom de ring.		 	 	 	 	 	 is klaar voor gebruik.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

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

 
 

	 Sluit de zak door aan beide koortjes 
	 te trekken. Trek de koortjes stevig aan 
	 en leg er een knoop in. 

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 totaal

Urine opvang zak

VG19130 8719326532011 1 doos 20 zakken + 20 
absorberende gel pads

VG19135 8719326532028 1 Omdoos 18 dozen

1 Pallet 20 omdozen

Urine zak         
support ring

VG19131 8719326532042 1 zakje 20 support ringen

VG19132 8719326532059 1 doos 18 zakken
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