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NOVÝ DIZAJN OBALOV
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Abri Form Premium sa mení na ABENA SLIP Premium
Abri Flex Premium sa mení na ABENA PANTS Premium
Abri San Premium sa mení na ABENA SAN Premium

ROVNAKÝ VÝROBOK v balení







Personalizovaná starostlivosť je o porozumení individuálnych potrieb a nájdení správnych riešení.
Dánska spoločnosť ABENA A/S je špecializovaným výrobcom savých pomô-cok
pre inkontinentných. Vďaka viac ako 40-ročným bohatým skúsenostiam
dokáže vyvíjať, vyrábať a neustále zdokonaľovať kompletný sortiment nielen
výrobkov pre inkontinentných, ktoré budú spĺňať všetky kritériá každého používateľa,
ošetrovateľa či manažéra zdravotnej starostlivosti. Pomôcky sú špeciálne navrhované s maximálnym zameraním na konečného používateľa a zároveň tak, aby zjednodušili prácu ošetrovateľom.
ABENA sestry, produktoví špecialisti ako aj koneční užívatelia sú zapojení do všetkých procesov od
vývoja produktov až po vzdelávanie s cieľom vyrábať najkvalitnejšie inkopomôcky,
ktoré umožnia poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť pri inkontinencii.
Bezpečnosť, kvalita, maximálne pohodlie a ohľaduplnosť k životnému prostrediu sú
kľúčovými prvkami pri vývoji plienok. ABENA sa snaží neustále zlepšovať kvalitu
života užívateľa a zjednodušovať prácu opatrovateľov.
Udržateľnosť je súčasťou DNA Abeny
ABENA má na celom svete viac ako 30 výrobných liniek, ktoré vyrábajú
širokú škálu produktov. Vyznačujú sa maximálnou efektivitou a využitím
najmodernejších technológií. Hlavný výrobný závod v Dánsku recykluje 95% všetkých odpadov.
Ochrana životného prostredia je pre Abenu najvyššou prioritou (spotreba energie, odpadové
hospodárstvo, emisie CO2). ABENA je prvým výrobcom inko-pomôcok ktorý získal

severskú eko-známku Nordic Swan (2010). Eko-značka Nordic Swan a
Environmentálna značka EÚ sú na celom svete uznávané pre svoje prísne požiadavky
na zdravie, kvalitu a životné prostredie. Keď si vyberiete produkt
označený eko-značkou Nordic Swan, pomáhate znížiť dopad na životné prostredie
a zároveň si môžete byť istí, že patrí medzi najlepšie vo svojej kategórii. Poskytovanie
najkvalitnejších výrobkov je záväzkom Abeny voči všetkým zákazníkom.
Kompletné riešenie pre personalizovanú zdravotnú starostlivosť zajtrajška
Holistický (celostný) prístup k zdravotnej starostlivosti dbá o každú predstaviteľnú zdravotnú potrebu so zameraním na celkovú kvalitu života obyvateľov, opatrovateľov, zamestnancov a príbuzných.
Starostlivosť

o inkontinentných

nikdy

nesmie

prebiehať

v duchu

hesla

„univerzálna plienka pre všetkých“. Žiadni dvaja ľudia si nie sú podobní.

Výrobky dánskej spoločnosti ABENA charakterizuje vynikajúci pomer ceny a kvality
(úžitkových vlastností). Neponúkame „špeciálne“ plienky pre východnú Európu –
ABENA dodáva rovnakú kvalitu do viac ako 80 krajín sveta.
ABENA šetrí celkové náklady zdravotníckym / sociálnym zariadeniam
širokou ponukou výrobkov jedinečnej kvality s maximálnou výkonnosťou.
(používaním kvalitných výrobkov ABENA sa znižujú náklady na upratovanie mokrých postelí
či ošetrovanie rôznych kožných problémov, ktoré môžu vzniknúť pri používaní obyčajných plienok)

ABENA ponúka široký sortiment inko-pomôcok vyrobených z najkvalitnejších materiálov,
príjemné, priedušné a s vynikajúcou ochranou proti pretečeniu.
o navrhnuté pre maximálne pohodlie a bezpečnosť
o severská eko-známka Nordic Swan – značka kvality a bezpečnosti
Pomôcky sú vyrábané s maximálnou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu. Eko-známka
garantuje, že kvalita a funkčnosť výrobkov patrí medzi najlepšie vo svojej kategórii. Je tiež zárukou
v oblasti ochrany zdravia a nebezpečných chemikálií (výrobky s eko-značkou nesmú obsahovať
žiadne nebezpečné zložky ani potenciálne alergény ako napr. parfumy či telové mlieka).

o
o
o
o
o
o
o
o

Rozdiely v osobnosti, veku, anatómii, pokožke a stupni inkontinencie vyžadujú
osobný prístup, ktorý bude vyhovovať potrebám používateľov aj opatrovateľov.

Pomôcky ABENA sú univerzálne pre ženy i mužov. Pri výbere vhodnej pomôcky je nevyhnutné zohľadniť najmä druh a stupeň inkontinencie. ABENA odporúča vždy začať najmenšou možnou pomôckou (samozrejme primerane k zdravotnému stavu). Pri správnom
výbere dokážu ochrániť užívateľa vo všetkých obdobiach inkontinencie. Správne zvolené
pomôcky zaručujú okrem celodennej istoty pre užívateľa aj efektívnosť vynaložených prostriedkov.
Z ekonomického pohľadu nie je možné brať do úvahy iba cenu plienky, ale treba ju porovnávať s
kvalitatívnymi a úžitkovými parametrami pomôcky (napr. reálna sacia schopnosť).
ABENA vybudovala značku, ktorú zákazníci poznajú a ktorej
veria. Keď si kúpite výrobok s modrým logom ABENA, máte
istotu, že dostanete vysoko kvalitný produkt za najlepšiu cenu!

o

ABENA je dodnes jediný výrobca inko-pomôcok s eko-známkou Nordic Swan na našom trhu
všetky výrobky sú plne priedušné. 100% priedušnosť pre zdravú pokožku a optimálne pohodlie
dermatologicky testované – pomôcky sú vhodné na použitie aj pri citlivej pokožke
vyrobené z najlepších surovín, bez latexu, nebielené chlórom, príjemne mäkké
excelentná absorpcia – dlhovláknitá škandinávska buničina, superabsorbent a vysoko-výkonné
absorpčné jadro plienky pre maximálnu reálnu absorpciu
unikátny Top-Dry® systém a špeciálny systém rozvodových kanálikov napomáhajú rýchlej
absorpcii a zaisťujú suchý povrch plienky pre maximálny komfort užívateľa
moderný Odour systém pre elimináciu nepríjemných pachov a väčšiu diskrétnosť
maximálne pohodlie užívateľa – anatomický tvar a mäkké elastické okraje s lycrou
360° ochrana pred únikom – systém jemných a spoľahlivých bočných bariér natiahnutých po celej
dĺžke plienky v kombinácii s krížovými bariérami vpredu a vzadu poskytujú jedinečnú ochranu vo
všetkých situáciách
indikátor vlhkosti so stupnicou svojím sfarbením jasne signalizuje potrebu výmeny pomôcky

FSC® (Forest Stewardship Council) je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na podporu zodpovedného lesného hospodárstva na celom svete.
Výrobky certifikované FSC® sú vyrobené zo surovín z dobre obhospodarovaných lesov a zodpovedných zdrojov. Vysledovateľnosť a integrita značky sú
podporované prísnymi kontrolnými opatreniami a výberom výrobkov s FSC® certifikáciou pomáhate starať sa o lesy a ľudí a divú zver, ktoré ich nazývajú domov.
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.fsc.org

TIP: Na našej internetovej stránke máme EDUKAČNÉ VIDEÁ, ktoré názorne zobrazujú unikátne
vlastnosti a konštrukciu plienok ABENA. Navštívte CENTRUM VEDOMOSTÍ na www.abena.sk

Sme tu pre Vás už viac ako 25 rokov
Untraco SR úspešne pôsobí ako zastúpenie ABENA A/S pre SR už od roku 1995.
Dôvera, lojalita, čestnosť, odborné znalosti a dlhodobá spolupráca sú základnými
prvkami nášho úspechu. Tiež sme výnimočne hrdí na to, že sme nikdy
nepodporovali ani nepodporujeme žiadne formy korupcie či uplácania. Sme Váš

stabilný a zodpovedný partner nielen pre inko-pomôcky.

VKLADACIE PLIENKY ABENA SAN Premium

VLOŽKY ABENA Light Premium
ABENA Light je prémiová rada tenkých vložiek pre ľahkú až
strednú inkontinenciu najmä žien. Priedušné
anatomicky tvarované vložky udržiavajú zdravú
pokožku a zaručujú optimálne pohodlie užívateľov. Sú
vybavené systémom Top Dry pre trvalo suchý povrch.
Vložky majú mäkké a spoľahlivé bočné bariéry, ktoré
udržia tekutinu bezpečne vo vnútri a disponujú Odour systémom
pre minimalizovanie nepríjemných pachov. Sú dermatologicky
testované, vo veľkostiach 1 – 3 sú samostatne balené. Vložky Mini
a Mini Plus majú podobnú veľkosť ako menštruačné vložky, ale s oveľa vyššou absorpciou.
Vložky ABENA Light sú lacnejšou alternatívou k známejším konkurenčným výrobkom – majú plne
porovnateľné parametre a o cca 30-40% nižšiu cenu.
názov, veľkosť

absorpcia

rozmer

ABENA Light Ultra Mini 0
ABENA Light Mini 1
ABENA Light Mini Plus 1A
ABENA Light Normal 2
ABENA Light Extra 3
ABENA Light Super 4 *

(ISO 11948-1)

8 x 20 cm
10 x 22 cm
10 x 28 cm
11 x 26 cm
11 x 33 cm
20 x 42 cm

100 ml
180 ml
200 ml
350 ml
500 ml
850 ml

ks v bal/
ks v krt

obj.
číslo

kód
pomôcky

24 / 288

1999905382
1000021337
1000021338
1000021339
1000021340
1000021342

B66158
B72665
B66159
B66160
B66161

20 / 200
16 / 256
12 / 144
10 / 200

názov, veľkosť

ABENA SAN 4
ABENA SAN 5
ABENA SAN 6
ABENA SAN 7
ABENA SAN 8
ABENA SAN 9
ABENA SAN 10
ABENA SAN 11

ABENA SAN 1
ABENA SAN 2
ABENA SAN 3

10 x 22 cm
11 x 26 cm
11 x 33 cm

absorpcia
(ISO 11948-1)

200 ml
350 ml
500 ml

obj.
číslo

kód
pomôcky

30 / 300

1000021301
1000021303
1000021304

B30571
B30572
B21339

28 / 196

obj.
číslo

kód
pomôcky

30 / 270

1000021306
1000021307
1000021308
1000021309
1000021310
1000021311
1000021312
1000021313

B21340
B21341
B21342
B21344
B21343
B21345
B21346
B21347

36 / 144
34 / 102
30 / 120
22 / 88
28 / 112
25 / 100
21 / 84

ABENA Fix Net - sieťované fixačné nohavičky
Sú vhodné na fixáciu vkladacích plienok typu Abena San. Majú
výbornú elasticitu a opakované použitie (možnosť prať 25-30 krát pri teplote do 60°C).
Zloženie: 87% polyester, 13% elastan. Balené po 5 ks/bal, alebo 50 ks/bal.

ABENA Fix Cotton - bavlnené fixačné nohavičky

ks v bal/
ks v krt
30 / 240

800 ml
1200 ml
1600 ml
2100 ml
2500 ml
2400 ml
2800 ml
3400 ml

ks v bal/
ks v krt

FIXAČNÉ POMÔCKY

Elastické priedušné nohavičky vhodné na fixáciu najväčších typov
vklad. plienok, bezšvové. Majú mimoriadnu elasticitu a priľnavosť. Abena Fix Cotton majú
veľmi dlhú životnosť - možnosť prať viac ako 100 krát pri 60°C (odporúčame pranie vo vrecku
na jemnú bielizeň). Zloženie: 75% bavlna, 18% polyamid, 7% elastan. Balené po 10 ks v krt.

VLOŽKY ABENA SAN Premium
Anatomicky tvarované vložky ABENA SAN Premium sú určené pre ľahkú až strednú inkontinenciu.
Platí pre ne všetko uvedené v popise vložiek ABENA Light, avšak nie sú samostatne balené.
rozmer

20 x 42 cm
28 x 54 cm
30 x 63 cm
36 x 63 cm
36 x 63 cm
36 x 70 cm
36 x 70 cm
36 x 73 cm

absorpcia
(ISO 11948-1)

Správna fixácia je veľmi dôležitou súčasťou zabezpečenia pomôcky (vkladacej plienky) pred
prípadným únikom tekutiny. ABENA ponúka špeciálne fixačné výrobky, ktoré optimálne fixujú
pomôcku a zabezpečujú užívateľovi maximálny komfort.

30 / 270
* ABENA Light Super 4 je nadväzne na rozmerové a savostné kritériá MZ SR zaradená medzi vkladacie plienky.

názov, veľkosť

rozmer

VKLADACIE PLIENKY ABENA SAN Premium
ABENA SAN Premium sú vhodné pre strednú až ťažkú inkontinenciu. Savé
jadro s rýchlou absorpciou je vybavené systémom Top Dry pre trvalo suchý
povrch. Plne priedušné anatomicky tvarované vkladacie plienky
udržiavajú zdravú pokožku a zaručujú optimálne pohodlie užívateľov.
Všetky plienky sú vybavené spoľahlivými bočnými bariérami
a v kombinácii s prednou a zadnou bariérou spoľahlivo ochránia pred
únikom. Disponujú Odour systémom pre minimalizáciu nepríjemných
pachov. Indikátor vlhkosti so stupnicou vedie užívateľa k výberu pomôcky
so správnou absorpciou a tiež jasne signalizuje potrebu výmeny pomôcky.
Vkladacie plienky sú vhodné najmä pre mobilných užívateľov (správnu
veľkosť vyberáme výlučne podľa stupňa inkontinencie bez ohľadu na rozmery užívateľa). Fixujú sa
pomocou fixačných nohavičiek.

ABENA Fix Bodystocking - fixačné body bavlnené, bezšvové
ABENA Fix Bodystocking je jemné a mimoriadne pružné bavlnené body vyrobené
bezšvovou technológiou, s rukávmi a nohavičkami, so zapínaním na zips. Zipsy sú
umiestnené v oblasti rozkroku a na ramenách, čo umožňuje ľahké obliekanie. Zipsy
sú zakryté, čo chráni pokožku pred podráždením. Body je určené na fixáciu
všetkých typov vkladacích plienok alebo ako druhotná fixácia plienkových
nohavičiek u pacientov s mentálnym alebo psychickým postihnutím. Body má
mimoriadnu elasticitu a priľnavosť, a má veľmi dlhú životnosť – možnosť prať viac
ako 80 krát pri 60 °C (odporúčame pranie vo vrecku na jemnú bielizeň). Zloženie
75% bavlna, 20% polyamid a 5% elastan.

ABENA Fix Net
veľkosť

Small
Medium
Large
X-Large
XX-Large
XXX-Large

ABENA Fix Cotton

obvod
bokov (cm)

obj.
číslo

dopor.
cena*

obvod
bokov (cm)

70-120
80-130
90-140
100-150
110-160

4249
4250
4251
4252
4253
-

0,65 €
0,68 €
0,68 €
0,81 €
0,90 €

70-85
75-95
90-110
110-140
120-150
140-170

obj.
číslo

ABENA Fix Bodystocking

dopor.
cena*

obvod
bokov (cm)

obj.
číslo

dopor.
cena*

1000001563 8,35 €
1000001564 8,35 €
1000001565 9,95 €
1000001566 9,95 €
1000001567 10,62 €
1000001570 11,69 €

80-105
85-110
90-115
95-120
100-125

1000012709
1000012710
1000012711
1000012712
1000012713

50 €
50 €
51 €
51 €
53 €

-

PLIENKOVÉ NOHAVIČKY ABENA SLIP Premium
Maximálna ochrana pri úniku moču i stolice aj v tých najnáročnejších situáciách
ABENA SLIP Premium je prémiová rada plienkových
nohavičiek pre strednú až veľmi ťažkú inkontinenciu.
Unikátny systém Top Dry zaisťuje trvalo suchý povrch
a optimálne pohodlie. 100% priedušné anatomicky
tvarované plienkové nohavičky pre zdravú pokožku
a komfort užívateľa. ABENA SLIP Premium sú
vyrobené z najlepších surovín, majú rýchlu absorpciu
a Odour systém pre minimalizáciu nepríjemných
pachov. Disponujú zakrivenými elastickými vláknami
v oblasti rozkroku, čím sa optimálne prispôsobujú
tvarom tela. Všetky plienky sú vybavené spoľahlivými bočnými bariérami pre ešte lepšiu ochranu.
Zvonka sú nohavičky pokryté diskrétnou bielou netkanou textíliou.
Rovnako aj komfortné „bočné panely“ sú vyrobené z netkanej textílie bez fólie. Flexibilné (naťahovacie) „lepítka“ na nohavičkách prispôsobujú
plienku aktuálnemu tvaru tela a umožňujú aj opakované zapínanie
pomôcky. Indikátor vlhkosti so stupnicou vedie užívateľa k výberu
pomôcky so správnou absorpciou a tiež jasne signalizuje potrebu výmeny
pomôcky. Nohavičky sú dermatologicky testované – vhodné na použitie aj pri citlivej pokožke.
Plienkové nohavičky sa indikujú podľa obvodu bokov užívateľa. ABENA SLIP Premium ponúkajú
najvyššiu kvalitu a veľkorysý výber - 5 veľkostí (pre obvod bokov od 50 až po 170 cm) a niekoľko
sacích alternatív - tak aby pokryli všetky požiadavky užívateľov.

NAVLIEKACIE PLIENKOVÉ NOHAVIČKY ABENA PANTS Premium

Navrhnuté pre aktívny životný štýl
100% priedušné navliekacie nohavičky ABENA PANTS Premium
poskytujú jednoduchú a komfortnú ochranu pre užívateľov so strednou až ťažkou inkontinenciou (M0 a L0 pre strednú inkontinenciu).
ABENA PANTS sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov.
Výnimočne jemná netkaná textília na vonkajšej i vnútornej
strane plienky, ktorá pocitovo pripomína nosenie bežnej
spodnej bielizne, ako aj nová konštrukcia a celkový tvar plienky
zaisťujú diskrétnu a účinnú ochranu každému používateľovi.
ABENA PANTS Premium disponujú extra vysokým počtom
elastických vlákien, vďaka čomu sa plienka vždy prispôsobí tvarom
tela a nohavičky vždy správne držia na svojom mieste. Inovované
3D duálne savé jadro pre rýchlu absorpciu a vylepšený Top Dry poskytujú suchý povrch plienky
a optimálnu ochranu pokožky. Spoľahlivé vnútorné bariéry zabraňujú
prípadným neželaným únikom. Nohavičky disponujú Odour systémom na
minimalizáciu nepríjemných pachov a sú dermatologicky testované. Indikátor
vlhkosti so stupnicou jasne signalizuje potrebu výmeny pomôcky.
ABENA PANTS Premium sa obliekajú i vyzliekajú rovnako ako bežná spodná
bielizeň, čím podporujú samostatnosť i dôstojnosť užívateľa. Sú vhodné aj pre
nácvik toalety a rehabilitačné programy. K dispozícii je až 5 veľkostí.
(ISO 11948-1)

ks v bal/
ks v krt

obj.
číslo

kód
pomôcky

50 - 75 cm

1500 ml

18 / 90

1000021317

B93558

ABENA PANTS S1

60 - 90 cm

1400 ml

16 / 96

1000021318

B66162

ABENA PANTS M0
ABENA PANTS M1
ABENA PANTS M2

80 - 110 cm
80 - 110 cm
80 - 110 cm

1100 ml
1400 ml
1900 ml

15 / 90

1000021320
1000021322
1000021323

B53146
B93559

ABENA PANTS L0
ABENA PANTS L1
ABENA PANTS L2

100 - 140 cm
100 - 140 cm
100 - 140 cm

1100 ml
1400 ml
1900 ml

15 / 90
15 / 90

1000021321
1000021325
1000021326

B53147
B93560

ABENA PANTS XL2

130 - 170 cm

1900 ml

16 / 96

1000021329

B93562

názov, veľkosť

ABENA PANTS XS2

názov, veľkosť

obvod bokov

absorpcia

ks v bal/
(ISO 11948-1) ks v krt

obj.
číslo

kód
pomôcky

ABENA SLIP XS2

40 - 60 cm

1500 ml

32 / 128

1000021279

B30568

ABENA SLIP S2
ABENA SLIP S4

60 - 85 cm
60 - 85 cm

1800 ml
2200 ml

28 / 84

1000021281
1000021282

B21336
B31166

ABENA SLIP M0
ABENA SLIP M1
ABENA SLIP M2
ABENA SLIP M3
ABENA SLIP M4

70 - 110 cm
70 - 110 cm
70 - 110 cm
70 - 110 cm
70 - 110 cm

1500 ml
2000 ml
2600 ml
3000 ml
3600 ml

27 / 108

1000021283
1000021284
1000021285
1000021286
1000021287

B21377
B21337
B21378
B30569

ABENA SLIP L0
ABENA SLIP L1
ABENA SLIP L2
ABENA SLIP L3
ABENA SLIP L4

100 - 150 cm
100 - 150 cm
100 - 150 cm
100 - 150 cm
100 - 150 cm

2000 ml
2500 ml
3100 ml
3400 ml
4000 ml

26 / 104

1000021288
1000021289
1000021290
1000021291
1000021292

B21379
B21338
B21380
B30570

ABENA SLIP XL2
ABENA SLIP XL4

110 - 170 cm
110 - 170 cm

3400 ml
4000 ml

21 / 84

1000021293
1000021294

B59984
B72670

25 / 75

26 / 104
24 / 96
23 / 92
21 / 84

26 / 104
22 / 88
20 / 80
18 / 72

12 / 48

Aktuálne ceny a počty kusov výrobkov hradených na základe zdravotného poistenia
vždy nájdete v preskripčnej karte aj na našej internetovej stránke .

obvod bokov

absorpcia

15 / 90
15 / 90

15 / 90

Plienkové nohavičky Delta Form – ŠPECIÁLNA PONUKA PRE NEMOCNICE
Ponuka výrobkov rady Delta je zostavená z najpoužívanejších druhov plienkových nohavičiek ABENA
SLIP (bývalé ABRI FORM). Vysoká kvalita a úžitkové parametre výrobkov sú podobné s výrobkami v
základnej ponuke, malé rozdiely sú vo vlastnostiach výrobkov (detailné špecifikácie produktov k
dispozícii). Cena týchto výrobkov je nižšia v porovnaní s rovnakými druhmi v základnej ponuke.
názov, veľkosť

obvod bokov

Delta Form M1
Delta Form L1

70 - 110 cm
100 - 150 cm

absorpcia
(ISO 11948-1)

1700 ml
2200 ml

ks v bal/
ks v krt

obj.
číslo

20 / 80

308852

20 / 80

308853

TIP: Veľmi dôležitou súčasťou akejkoľvek plienky je správna aplikácia / nasadenie plienky.
Odporúčame prezrieť si NÁVODY a VIDEONÁVODY na našej internetovej stránke.

PODLOŽKY
Uľahčenie každodenného života
Jednorazová či prateľná ochrana lôžka – ako nevyhnutná súčasť holistického prístupu k zdravotnej
starostlivosti – zlepšuje kvalitu života a uľahčuje každodennú prácu pacientom, klientom
a zdravotníckemu personálu.
Podložky sa používajú ako prídavná ochrana všade kde hrozí riziko úniku tekutiny. Podložky
poskytujú komfort pre užívateľa a súčasne znižujú záťaž personálu. Pre mimoriadny pocit ochrany
a bezpečia tých, ktorí trpia inkontinenciou (sú vhodné ako dodatočná ochrana na posteľ, stoličku,
kreslo). Rovnako dobre ich možno použiť pri ošetrovaní pokožky, pri rôznych medicínskych výkonoch
či pri starostlivosti o pacientov pripútaných na lôžku.
Podložky ABRI SOFT
Jednorazové savé ochranné podložky ABRI SOFT sú vyrábané z buničiny,
netkanej textílie a PE fólie (bielené bez použitia chlóru). Mäkké a pohodlné
podložky majú prepracovaný systém rozvodu tekutiny po celej
ploche, vodeodolnú spodnú PE fóliu a 4 utesnené rohy pre
zabezpečenie maximálnej ochrany pred únikom tekutiny.
Podložky superdry (výrobky 254123 a 254114) obsahujú aj
superabsorbent, ktorý tekutinu premení na gél čím udržiava
povrch podložky stále suchý.
Vhodné pre inkontinentných užívateľov,
ako aj pre všetky nesterilné medicínske
procedúry. Použitie jednorazových podložiek znižuje riziko prípadnej (krížovej)
kontaminácie. Podložky sú dostupné v rôznych veľkostiach, ktoré pokrývajú
všetky aj špecifické požiadavky. V ponuke aj zastielacia podložka s rozmerom
70x180 cm, ktorú je možné bezproblémovo zastlať pod matrac postele.
názov, veľkosť

Podložka ABRI SOFT 40x60 cm
Podložka ABRI SOFT 60x60 cm
Podložka ABRI SOFT 60x75 cm
Podložka ABRI SOFT superdry 60x90 cm
Podložka ABRI SOFT 60x90 cm
Podložka ABRI SOFT 70x180 cm zastielacia

absorpcia
(ISO 11948-1)

900 ml
1300 ml
1700 ml
1500 ml
2100 ml
2000 ml

ks v bal/
ks v krt

obj.
číslo

kód
pomôcky

60 / 240

4115
4119
4122
254123
4123
254114

B21351
B21352
B58717
B21353
B66156

25 / 100
30 / 120
30 / 120
25 / 100
30 / 60

Aktuálne ceny a počty kusov výrobkov hradených na základe zdravotného poistenia
vždy nájdete v preskripčnej karte aj na našej internetovej stránke .
ABENA vybudovala značku, ktorú zákazníci poznajú a ktorej
veria. Keď si kúpite výrobok s modrým logom ABENA, máte
istotu, že dostanete vysoko kvalitný produkt za najlepšiu cenu!

Prateľné podložky ABRI SOFT Washable
Každodenná ochrana a pohodlie
Používa sa na ochranu postele. Je vyrobená z priedušného
materiálu a je vhodná pre inkontinentných užívateľov, ktorí
potrebujú mimoriadnu, ale diskrétnu a komfortnú ochranu.
Prateľné podložky majú unikátnu konštrukciu - všetky 4
vrstvy sú spojené po celej ploche podložky (na rozdiel od
niektorých iných výrobkov, kde sú jednotlivé vrstvy zošité iba
na okrajoch). Vďaka tejto unikátnej konštrukcii prinášajú
užívateľom veľmi vysokú úroveň
pohodlia - pri používaní sa vôbec nekrčia a pri následnom praní nehrozí
riziko rozdielneho scvrkávania sa jednotlivých vrstiev. Podložky
disponujú vďaka kompaktnej absorpčnej vrstve vysokou absorpciou až
2000 ml (600 ml podložka 45x45 cm). Mäkká vrchná vrstva - 100%
polyester umožňuje rýchle preniknutie tekutiny do kompaktnej absorpčnej vrstvy, aby
zostal povrch podložky suchý. Na spodnej strane sa nachádza priedušná nepremokavá
bariéra, ktorá zaručuje že posteľ / kreslo ostanú suché. Oblé rohy na podložke znižujú
opotrebovanie najmä počas prania a sušenia, čím sa predlžuje jej životnosť.
Podložka do postele má rozmer 75x85 cm a je v ponuke v 2 prevedeniach - ako
bežná podložka a podložka so záložkami (ktoré sa zastelú pod
matrac, čím bezpečne udržia podložku na mieste). Podložka do
kresla má rozmer 45x45 cm a protišmy-kovú úpravu (drobné
silikónové bodky na spodnej strane) a je vhodná na ochranu
invalidných vozíkov, stoličiek, autosedačiek a pod.
Prateľné podložky sú stavané na dlhodobé použitie
a majú veľmi dlhú životnosť – môžu sa prať viac ako 300
krát, a to pri teplote až do 95°C. Môžu sa sušiť v sušičke. Každá podložka sa musí pred prvým použitím
vyprať (čím sa pevne scelia jednotlivé vrstvy).
Prateľný podbradník
Prateľný podbradník pre dospelých / pre deti. Ideálny ako ochrana oblečenia
pred jedlom a tekutinami. Zapína sa na krku na cvoky (viacero cvokov pre
rôzny obvod krku). Podbradník pre dospelých je extra dlhý, na spodku je
možné pomocou cvokov vytvoriť vačok. Povrch podbradníkov je schopný
absorbovať časť tekutín.
Podbradníky majú oblé rohy, čo znižuje opotrebenie a tým predlžuje ich
životnosť. Môžu sa prať až 300 krát (odporúčané pranie pri 60°C). Pred prvým
použitím odporúčame podbradník vyprať.
názov výrobku

ABRI SOFT prateľná podložka
ABRI SOFT prat. podložka so záložkami
ABRI SOFT prateľná podložka do kresla
Prateľný podbradník s vačkom
Prateľný podbradník pre deti

rozmer

75 x 85 cm
75 x 85 cm
45 x 45 cm
45 x 90 cm
28 x 59 cm

absorpcia
(ISO 11948-1)

2000 ml
2000 ml
600 ml

ks v
krt

obj.
číslo

dopor. pred.
cena za ks

36

4172
4173
1000003357
408500
408400

9,73 €
12,96 €
5,02 €
9,60 €
5,90 €

36
60
30
10

DETSKÉ PLIENKOVÉ NOHAVIČKY
Výber správnych výrobkov starostlivosti o dieťa je jedným z mnohých dôležitých rozhodnutí v živote
rodičov. Detské plienky BAMBO rodičia milujú a dôverujú im už viac ako 30 rokov, počas ktorých
získali množstvo najrôznejších ocenení a výborných recenzií, boli jedny z prvých ekologických plienok
a celosvetovo prvé detské plienky certifikované uznávanou eko-značkou Nordic Swan.
Plienky BAMBO pomáhajú rodinám na celom svete užívať si bezstarostné dni a pohodlné noci.
Za plienkami BAMBO stojí dánska spoločnosť ABENA, ktorú charakterizujú škandinávske
tradície a vášeň pre vysokú kvalitu, prírodu a ľudí.
ABENA v Dánsku vyvíja a vyrába veľmi jemné, vysokokvalitné ekologické detské plienky,
aby deťom na celom svete poskytovala zdravý a šťastný štart do života a súčasne zanecháva zem čistejšiu pre budúce generácie. ABENA neustále spolupracuje s rodičmi aj odborníkmi
pri hľadaní nových inšpirácií, inovatívnych technológií či udržateľných materiálov, aby sa aj naďalej
mohla zlepšovať s cieľom zjednodušiť každodenný život rodín pomocou špičkových produktov.
Nový dizajn, ešte lepšie plienky
S veľkou radosťou Vám predstavujeme moderné detské
plienky BAMBO: šetrné k pokožke, ohľaduplné k životnému
prostrediu. Plienky BAMBO Nature sú priedušné, flexibilné,
výnimočne jemné a poskytujú výbornú ochranu pred únikom
tekutiny. Vďaka novým a vylepšeným absorpčným kanálikom
absorbujú moč ešte rýchlejšie ako predtým.
Výrobky BAMBO sú navrhnuté, vyrobené, balené a
distribuované so zameraním na udržateľnosť na každom
kroku. Sú vyrobené z tých najkvalitnejších surovín (všetky
suroviny prešli prísnymi certifikačnými procesmi), ktoré
garantujú bezpečnosť vášho dieťaťa. Sú dermatologicky
testované a vhodné aj pre deti s citlivou pokožkou. Neobsahujú žiadne parabény, bielidlá, parfumy,
telové mlieka či iné nebezpečné konzervačné látky - pretože iba to najlepšie je dosť dobré.
BAMBO Nature sú držiteľom certifikátov: FSC® (Forest Stewardship Council), Nordic Swan Ecolabel,
EU Ecolabel a Asthma Allergy Nordic – všetko ako dôkaz záväzku Abeny vyrábať jemné, bezpečné
a ekologické výrobky - aby sa deti mohli hrať, objavovať svet a rásť bez toho, aby boli vystavené
potenciálne škodlivým chemikáliám. Naše obaly BAMBO Nature obsahujú 30% recyklovaných
plastov. Sme presvedčení, že výber bezpečných, jemných a ekologických výrobkov pre deti by
nemal predstavovať kompromisy v kvalite.

Asthma Allergy Nordic zaisťuje, že všetky zložky boli posúdené na minimalizáciu rizika alergie. Nordic Swan ekoznámka a EU eko-známka zaručujú vysokú kvalitu, ktorá vyhovuje prísnym požiadavkám na životné prostredie a
zdravie dieťaťa. FSC® - výrobok bol vyrobený z buničiny z udržateľného lesného hospodárstva. 30% PCR plast je
alternatívny obal vyrobený z plastov použitých spotrebiteľmi, čím znižujeme množstvo nových plastov potrebných
na výrobu obalov.
FSC® (Forest Stewardship Council) je medzinárodná mimovládna organizácia zameraná na podporu zodpovedného lesného hospodárstva na celom
svete. Výrobky certifikované FSC® sú vyrobené zo surovín z dobre obhospodarovaných lesov a zodpovedných zdrojov. Vysledovateľnosť a integrita
značky sú podporované prísnymi kontrolnými opatreniami a výberom výrobkov s FSC® certifikáciou pomáhate starať sa o ľudí, lesy a divú zver, ktoré
ich nazývajú domov. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku www.fsc.org

Najvyššia kvalita, pohodlie, bezpečnosť a prírodné zložky a materiály sú vždy kľúčové pri tvorbe
BAMBO výrobkov. Niektoré z vlastností, ktoré sa Vám budú páčiť:
• tenké a veľmi pohodlné plienky s vynikajúcou absorpciou, plne priedušné
• NOVÉ absorpčné kanáliky: plienka absorbuje
tekutiny ešte rýchlejšie, čím udržiava pokožku
dieťaťa suchú, čo minimalizuje riziko tvorby
plienkových vyrážok
• NOVÝ indikátor vlhkosti: umožňuje ľahkú kontrolu,
kedy je potrebná výmena plienky (prúžok zmení
farbu, čím signalizuje potrebu vymeniť plienku)
• dokonalé tvarovanie, ktoré sa prispôsobuje anatómii
tela, flexibilné (naťahovacie) bočné pásy a mäkké
elastické vnútorné bariéry ochraňujú pred únikom
• mäkšia vonkajšia strana pre ešte väčšie pohodlie
• NOVÝ dizajn: plienky zobrazujú malé Škandináviou
inšpirované zvieratká, na prednej strane plienky je zobrazené logo a číslo veľkosti
• k dispozícii 7 veľkostí (od 1 kg do 30 kg) a 3 navliekacie
Vlhčené utierky BAMBO: ideálne pri výmene detských plienok, pri
kŕmení, na cestách alebo v akejkoľvek situácii keď potrebujete utrieť
svoje dieťa. V ponuke aj biologicky odbúrateľné vlhč. utierky.
NOVINKA: Podložky BAMBO Nature sú extra mäkké priedušné jednorazové podložky určené na
použitie pri prebaľovaní alebo ako ochrana postieľky, stolíka, či sedenia.
Vlhčené utierky aj podložky sú veľmi ohľaduplné k detskej pokožke: sú dermatologicky testované,
vyrobené z FSC® certifikovanej buničiny (podložky), sú hrdým nositeľom Nordic Swan, Astma Allergy
Nordic (utierky), neobsahujú žiadne parabény, farbivá či parfumy.
UPOZORNENIE: Po použití zlikvidujte zodpovedným spôsobom (nesplachujte, použite odpadkový kôš)

BAMBO Nature je bezpečná voľba pre Vaše dieťa aj životné prostredie.
názov, veľkosť

váha
dieťaťa

(ISO 11948-1)

BAMBO 0
BAMBO 1
BAMBO 2
BAMBO 3
BAMBO 4
BAMBO 5
BAMBO 6

1-3 kg
2-4 kg
3-6 kg
4-8 kg
7-14 kg
12-18 kg
16-30 kg
7-14 kg
12-18 kg
18+ kg

(Premature)
(Newborn)
(Mini)
(Midi)
(Maxi)
(Junior)

BAMBO Pants 4
BAMBO Pants 5
BAMBO Pants 6

ks v bal/
ks v krt

obj.
číslo

kód
pomôcky*

400 ml
500 ml
600 ml
750 ml
950 ml
1100 ml
1150 ml

24 / 144

1000010819
1000019251
1000019252
1000019253
1000019254
1000019255
1000019256

B21361
B53155

800 ml
900 ml
1000 ml

20 / 100

1000019257
1000019258
1000019259

B72668
B72669

absorpcia

22 / 132
30 / 180
28 / 168
24 / 144
22 / 132
20 / 120

19 / 95
18 / 90

Vlhčené utierky BAMBO, 80 ks v balení
rozmer 15x20 cm 12 bal/krt 1000012810 Pr.cena: 1,94 €
Biolog. odbúrateľné vlhč.ut. BAMBO, 50 ks rozmer 17x20 cm 14 bal/krt 1000011933 Pr.cena: 1,98 €
Prebaľovacie podložky BAMBO, roz. 60x60 cm, 1000 ml, 10 ks/bal, 8 bal/krt 1000019471 Pr.cena: 4,98 €
* Preskripcia = možnosť predpisovania a výdaja plienok na poukaz pre inkontinentné deti vo veku od 3 rokov. Pri výdaji
na poukaz sa pri detských plienkach uplatňuje znížená sadzba DPH. Viac informácií na našej internetovej stránke.

OŠETROVACIE POMÔCKY SkinCare 

Body Wash

Doprajte pokožke to, čo potrebuje. Nič viac, nič menej
Koža je najväčší orgán tela, ktorý chráni telo pred infekciami a je životne dôležitou súčasťou celkového
zdravia. Každá pokožka potrebuje náležitú starostlivosť. Špeciálnu starostlivosť si vyžaduje pokožka citlivá,
suchá, zrelá alebo starnúca. Mimoriadne intenzívnu starostlivosť si vyžaduje pokožka extrémne namáhaná
(napr. pri inkontinencii). Správna starostlivosť o pokožku a pravidelná hygiena sú nevyhnutné na
udržanie zdravia celého tela. Jemná starostlivosť, ktorá pomáha pokožke zotaviť sa a zostať zdravou, čím
chráni to najcennejšie čo máme.
ABENA ponúka kompletnú radu vysoko kvalitných výrobkov
ABENA SkinCare určených na starostlivosť o pokožku,
ktorá pokrýva všetky požiadavky - od každodennej
až po profesionálnu starostlivosť o každú, nielen
inkontinenciou namáhanú pokožku. Rad výrobkov
ABENA SkinCare je vyvíjaný v úzkej spolupráci s
odborníkmi. Celý súbor výrobkov je navrhnutý tak,
aby pokryl všetky požiadavky na starostlivosť o pokožku, vrátane starostlivosti o už poškodenú pokožku.
Všetky produkty sú vyrábané z najlepších ingrediencií a s čo najmenším počtom zložiek, aby sa
minimalizovalo riziko prípadnej alergickej reakcie. Všetky výrobky prechádzajú dôkladným testovaním
a prísnou kontrolou kvality vrátane dermatologického testovania, čo je Vašou zárukou že
výrobky sú úplne bezpečné (výrobky nemajú nepriaznivý vplyv na pokožku).
Logo Asthma Allergy Nordic na výrobkoch potvrdzuje, že výrobky neobsahujú
žiadne škodlivé látky, parfumy, farbivá, optické zjasňovadlá či parabény.
Mnoho výrobkov ABENA SkinCare a BodyWash je ocenených Severskou ekoznámkou Swan. Hodnota pH výrobkov SkinCare je prispôsobená ich určeniu.
Normálna pokožka má hodnotu pH medzi 4,5 a 6,0, pre intímne oblasti je typicky
neutrálne pH medzi 3,0 a 4,0. Zdravá pokožka zvyčajne odoláva nižším aj vyšším hodnotám
pH. Ak je však pokožka opakovane alebo trvalo namáhaná, môže to spôsobiť poškodenie. Negatívne
dôsledky sa oveľa rýchlejšie prejavia pri citlivej alebo problematickej pokožke. Preto je dôležité zabezpečiť
aby hodnota pH výrobkov starostlivosti o pokožku bola prispôsobená prirodzeným podmienkam pokožky.

UMÝVANIE BEZ VODY
Naša rada je založená na holistickom prístupe k hygiene. Poskytnutím jednoduchých a bezpečných
riešení na umývanie tela je možné minimalizovať stres aj fyzickú námahu opatrovateľov i klientov.
Hygienické, časovo úsporné a komfortné riešenie najmä pre imobilných a osoby pripútané k lôžku.
PENA NA UMÝVANIE bez vody - Cleansing Foam
Jemná a účinná pena na umývanie pre osobnú hygienu. Je náhradou vody a mydla, odstraňuje pot aj
telesný pach, pôsobí dezodoračne. K pokožke je šetrná, ošetruje a zvlhčuje ju. Vytvára na pokožke jemný
ochranný film. Obsahuje zjemňujúce Aloe Vera a pomáha zmierniť zápal. Je vhodná na ošetrovanie
pokožky detí, dospelých, inkontinentných aj imobilných. pH neutrálne voči pokožke.

TEKUTÉ MYDLO (UMÝVACÍ KRÉM) - Washing Lotion
Aplikuje sa bez použitia vody, priamo z pumpičky napr. na umývaciu žinku a nanesie sa na pokožku. Účinne
odstraňuje pot aj telesný pach, má dezodoračný účinok. K pokožke je šetrné, nevysúša ju, ale ošetruje,
zvlhčuje a vytvára na nej jemný ochranný film. Obsahuje alantoín, ktorý zmierňuje zápal. Je vhodné pre
deti, dospelých, inkontinentných, imobilných ako aj pre osoby s alergiou na bežné mydlo.

VLHČENÉ ČISTIACE OBRÚSKY - Wet Wipes
Vlhčené utierky zo zmesi polyesteru a viskózy, sú dobrou alternatívou k vode a mydlu. Efektívne
odstraňujú pot aj telesný pach, sú hygienické pri používaní. Čistia a súčasne ošetrujú znečistenú pokožku,

obsahujú zjemňujúce Aloe Vera. Výborné pre inkontinentných i ležiacich klientov. V ponuke 2 veľkosti –
18x20 cm a 20x27 cm. Veľkosť 20x27 cm s praktickým uzáverom na balení.

ČIAPKA SO ŠAMPÓNOM - Shampoo Cap (na umývanie vlasov bez vody)
Jednoduché, efektívne a rýchle riešenie potreby umytia vlasov bez použitia vody
a šampónu. Obsahuje šampón a kondicionér – vlasy čistí a zjemňuje. Veľmi jednoducho sa
používa. Vlasy stačí 3 min. masírovať cez čiapku a následne nechať voľne vyschnúť. Bez
oplachovania. Môže sa mierne nahriať v mikrovlnnej rúre.

SET VLHČENÝCH UTIEROK NA UMYTIE TELA NA LÔŽKU - Bed Bath Wipes
Set 8 ks utierok pre kompletné umytie tela na lôžku. Komfortné, hygienické a časovo úsporné riešenie –
bez použitia vody či mydla. Vyrobené zo 100% viskózy, príjemne mäkké, šetrné k pokožke a oveľa pevnejšie
ako bežné vlhčené utierky. Môžu sa mierne ohriať v mikrovlnnej rúre. Rozmer 20x22 cm.
balenie

pH

Pena na umývanie
400 ml
Tekuté mydlo (umývací krém) / 5 lit 500 ml
Vlhčené čistiace obrúsky 20x27 cm
80 ks
Vlhčené čistiace obrúsky 18x20 cm
80 ks
Čiapka na umývanie vlasov bez vody 1 ks
Set vlhč.ut. na umytie na lôžku
8 ks

5-6
5-6
4-5
4-5
6
4-5

názov výrobku

ks/krt obj. číslo
6
6
12
16
30
20

cena*

6658
4,56 €
6657/ 6757 4,40 / 26,12 €
6595
3,50 €
6598
2,27 €
491917
2,21 €
491918
1,30 €

cena* = doporučená predajná cena výrobkov vrátane DPH

ŠPECIÁLNE MASTI
Špeciálna starostlivosť - pri špecifických stavoch pokožky. Ideálne pre veľmi suchú a podráždenú
pokožku. Zabraňuje ďalšiemu poškodzovaniu pokožky.
REGENERAČNÁ MASŤ - Skincare Ointment
Obsahuje až 41% tukovej zložky. Používa sa pri liečbe podráždenej, suchej a problematickej pokožky na
celom tele. Jej zloženie pomáha udržiavať prirodzenú úroveň vlhkosti pokožky. Má zvlhčujúce (glycerol),
hojivé (alantoín) a protizápalové (výťažky z harmančeka) účinky. Nanáša sa v tenkej vrstve. Rýchlo sa
vstrebáva a na koži vytvára ochranný film (je vhodná aj ako prevencia a podpora zdravej pokožky u ľudí
s náchylnosťou na PD). Je veľmi vhodná aj pre ľudí s kožnými ekzémami a psoriázou.

ZINKOVÁ MASŤ - Zinc Ointment
Obsahuje 20% zinku. Je určená na starostlivosť o začervenanú a podráždenú pokožku. Zinok znižuje
začervenanosť, jemne vysúša a mierne dezinfikuje. Obsahuje vitamíny A, E, pantenol a alantoín. Nanáša
sa v tenkej vrstve. K pokožke je šetrná a vytvára na nej účinnú bariéru pred agresívnym pôsobením moču
a stolice. Vhodná pre inkontinentných a imobilných pacientov; vhodná aj pre deti.

ZINKOVÝ SPREJ - Zinc Oxide Spray
Zinkový sprej chráni a regeneruje pokožku - priebežne zlepšuje ochrannú bariéru, čím dosiahneme
hydratovanú pokožku chránenú pred potenciálne dráždivými látkami. Oxid zinočnatý je známy svojim
antiseptickým účinkom. Obsahuje aj nechtík lekársky a harmanček pre upokojenie podráždenej pokožky
a na podporu jej prirodzenej obnovy. Vďaka rozprašovaciemu aplikátoru sa minimalizuje trenie pokožky
a súčasne predchádza prípadnej (re)kontaminácii. Vhodný aj pre deti.
Odporúča sa používať pri každej výmene plienky. Pred použitím pretrepať. Aplikuje sa rýchlo - nastriekaním
(iba 1 vrstva!) zo vzdialenosti 10-15 cm, nerozotiera sa.

MASŤ NA VEĽMI SUCHÚ POKOŽKU - Intensive Care Cream
Obnovuje prirodzenú vlhkosť pokožky, zlepšuje jej elasticitu a zároveň ju regeneruje. Obsahuje až 70%
tukovej zložky. Rýchlo sa vstrebáva, nezanecháva pocit lepkavosti ani mastnoty. Používa sa u ľudí s veľmi
suchou pokožkou, pri atopickej dermatitíde, ekzémoch, vyrážkach či psoriáze. Výborná ako ochrana rúk

pri práci vo vlhkom prostredí, zanecháva na pokožke ochrannú bariéru.

MASÁŽNY GÉL - Active Gel

názov výrobku

Príjemne chladivý, zvlhčujúci a osviežujúci gél, ktorý stimuluje prekrvenie pokožky. Je prevenciou vzniku
preležanín. Vhodný je aj pri terapii podráždených svalov, tlmí bolesť kĺbov. Obsahuje prírodné esenciálne
oleje z mäty piepornej, eukalyptu a mentolu, ktoré stimulujú krvný obeh.

Žinky na umývanie tela

názov výrobku

balenie

pH

Skincare ointment – regener. masť
Zinková masť (20% zinku)
Zinkový sprej 10%
Masť na veľmi suchú pokožku
Active gel – masážny gél

150 ml
100 ml
100 ml
200 ml
250 ml

5-6
4-5
5-6
4-5
5-6

ks/krt obj. číslo

6659
6963
1000003933
6970
6654

12
12
6
12
6

cena*

6,10 €
4,12 €
9,50 €
6,05 €
4,27 €

balenie ks/ krt obj. číslo

50 ks

491914

20

cena*

3,24 €

DEZINFEKCIA RÚK - Hand-Desinfektions-Gel
Hygienická dezinfekcia rúk vo všetkých situáciách, kde sa vyžaduje maximálna čistota. Dezinfikuje
okamžite a do 30 sekúnd zabíja 99,9% najčastejšie sa vyskytujúcich baktérií. Dodáva sa vo forme
gélu s obsahom zahusťovadla pre lepšiu použiteľnosť. Je citlivý k pokožke (obsahuje glycerín,
ktorý ju zvlhčuje a zabraňuje podráždeniu). Spĺňa EN 1500, EN 14476, EN 13727.
názov výrobku

pH

Dezinfekcia rúk, 600 ml s pumpičkou
Dezinfekcia rúk, 120 ml

7
7

ks/ krt obj. číslo
10
12

6918
6924

cena*

6,50 €
1,93 €

KRÉMY A TELOVÉ MLIEKA
Všestranne použiteľné výrobky na každodennú starostlivosť o pokožku. Vhodné na každú časť tela.

UMÝVANIE VODOU

KRÉM NA RUKY - Hand Cream
Jemný krém na ruky. Pokožku zjemňuje, vyživuje, regeneruje. Obsahuje vitamín A, E a ďalšie zložky ktoré
pokožku zvlhčujú a optimalizujú zloženie kožného filtra. Tiež obsahuje látky na ochranu pred vodou a
znečistením. Má vysoký obsah rastlinných olejov (obsahuje 21% tukovej zložky), ktoré vyživujú pokožku
bez pocitu mastnoty. Rýchlo sa vstrebáva do pokožky. Krém je vhodný pre všetky typy pokožky, aj na
intenzívnu starostlivosť o ruky.

TELOVÉ MLIEKO - Skincare Lotion
Používa sa na každodenné ošetrenie rúk, tváre i celého tela (obsahuje 14% tukovej zložky). Obsahuje tiež
rastlinné oleje a bambucké maslo. Má zvlhčujúce a regeneračné vlastnosti, rýchlo sa vstrebáva, nenecháva
pocit lepkavosti a mastnoty. Pokožku vyživuje, chráni a zvlhčuje. Nanáša sa na očistenú pokožku. Je vhodné
pre deti, zrelú pokožku dospelých aj suchšiu pokožku seniorov.

OLEJOVÝ SPREJ - Oil Spray
Upokojujúci a ochranný olejový sprej určený na starostlivosť o suchú, popraskanú alebo vlhkosťou
poškodenú pokožku. Obsahuje vitamín E a bisabolol, ktoré liečia a utišujú pokožku. Pomáha udržiavať
prirodzenú úroveň vlhkosti, po aplikácii na pokožke vytvára ochranný film. Jednoduché, rýchle a hygienické použitie – aplikuje sa nastriekaním bez priameho kontaktu s pokožkou. Môže sa použiť ako masážny
olej, na odstránenie zvyškov zinkovej masti či zvyškov náplastí, alebo ako čistiaci olej pri výmene obväzov.
názov výrobku

balenie

Krém na ruky jemne parfumovaný
Telové mlieko neparfumované
Telové mlieko jemne parfumované
Olejový sprej

500 ml 5-6
500 ml 5-6
500 ml 5-6
200 ml

pH

ks/ krt obj. číslo
6
6
6
12

6656
6653
6655
6666

cena*

6,14 €
5,52 €
5,59 €
4,56 €

ŽINKY NA UMÝVANIE TELA - Wash Gloves
Jemné jednorazové žinky určené na osobnú hygienu. Pozostávajú zo špeciálneho savého papiera
(Airlaid) a plastovej fólie vo vnútri. Sú jemné k pokožke a súčasne veľmi pevné v suchom i mokrom
stave. Môžu absorbovať až 6-násobok svojej váhy. Žinky sú ideálne na umývanie tela
prostredníctvom peny na umývanie alebo tekutého mydla. Rozmer 16 x 23 cm.

Pre všetky potreby každodennej hygieny a starostlivosti.
TEKUTÉ MYDLO - Liquid Soap
Tekuté mydlo zvlášť vhodné na časté umývanie rúk. Šetrné k pokožke, ľahko parfumované. Všestranný
produkt, je vhodné aj ako bežné sprchové mydlo.

SPRCHOVÉ A KÚPEĽOVÉ MYDLO - Shower and Bathing Soap
Jemné tekuté kúpeľové mydlo, mierne parfumované. Jemné k pokožke i vlasom, mierne penivé. Rovnako
dôkladne umýva vlasy aj pokožku celého tela.

SPRCHOVÝ A KÚPEĽOVÝ OLEJ - Shower and Bathing Oil
Jemný kúpeľový olej je určený na celé telo i na vlasy, má vynikajúce čistiace schopnosti a súčasne zabraňuje
tomu, aby sa z chúlostivej pokožky stala suchá. Obsahuje esenciálne oleje, prírodný jojobový olej a aloe
vera, ktoré upokojujú a zmierňujú zápal na začervenanej alebo chúlostivej pokožke. Dodáva pokožke
vlhkosť. Používa sa u ľudí s citlivou pokožkou, suchou pokožkou, kožnými ekzémami a psoriázou.

VLASOVÝ ŠAMPÓN - Hair Shampoo
Jemný šampón pre všetky typy vlasov. Rovnako dôkladne umýva vlasy i pokožku hlavy, ľahko sa opla-chuje.
Obsahuje Aloe Vera, harmanček a prírodný pšeničný proteín, ktorý ošetruje a zvlhčuje pokožku.

ŠPECIÁLNE TEKUTÉ MYDLO (NA IMTÍMNU OBLASŤ) - Intimate Care
Jemné tekuté mydlo, špeciálne vyvinuté pre citlivú pokožku a intímnu hygienu. Veľmi šetrné a nedráždivé,
udržuje prirodzenú úroveň vlhkosti v intímnej oblasti. Vhodné aj na umývanie rán. Je výborné aj pre ľudí s
citlivou pokožkou a alergikov. Neparfumované. pH prispôsobené citlivej pokožke.
názov výrobku

pH

Tekuté mydlo
Sprchové a kúpeľové mydlo
Sprchový a kúpeľový olej
Vlasový šampón
Špec. tekuté mydlo (Intimate)

4-5
4-5
4-5
5-6
3-4

500 ml balenie
5 l bandaska
ks/krt obj.č. cena* ks/krt obj.č. cena*
12
6
6
6
6

6661
6662
6663
6664
6665

1,94 €
3,48 €
3,48 €
3,92 €
3,67 €

2
2
3

6760 13,45 €
6762 19,19 €
6764 21,44 €
-

cena* = doporučená predajná cena výrobkov vrátane DPH

.

RUKAVICE ABENA

Bezpečná a praktická voľba na každú úlohu
Rukavice majú aktívnu úlohu pri udržiavaní bezpečnosti a hygieny vo všetkom, od zdravotnej
starostlivosti po manipuláciu s potravinami či upratovanie. Vysokokvalitné rukavice správne
zvolené podľa požadovaného úkonu sú nevyhnutné na zaistenie bezpečného a hygienického
prostredia pre pacientov, personál aj návštevníkov. Najdôležitejším parametrom pri výbere rukavíc
je ich predpokladaný účel použitia a z neho plynúce požiadavky na ochranu rúk pred rôznymi
rizikami.
Ako si vybrať správne rukavice:
Použitie rukavíc vinyl

Použitie rukavíc latex

Použitie rukavíc nitril

• na ošetrovateľské úkony, kde
neprichádza k styku s krvou
alebo telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony,
kde nedochádza k styku so
silnými chemikáliami
• na manipuláciu
s nemastnými potravinami

• na ošetrovateľské úkony
• na úkony, kde dochádza k
styku s krvou alebo inými
telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony,
kde nedochádza k styku so
silnými chemikáliami
• na manipuláciu s potravinami

• na ošetrovateľské úkony
• na úkony, kde dochádza k
styku s krvou alebo inými
telesnými tekutinami
• na rýchle upratovacie úkony
• na manipuláciu s potravinami
• na manipuláciu s rôznymi
chemikáliami
• pre klientov alebo personál
s alergiou na latex

Výber rukavíc ABENA je vašou zárukou, že boli splnené všetky relevantné
štandardy a boli vykonané aj nadštandardné testy, ktoré prekračujú bežné
normy. Rukavice ABENA spĺňajú všetky požiadavky zákazníkov a zaručujú,
že užívatelia dostanú najlepší pomer ceny, kvality, ochrany a komfortu.
Všetky naše jednorazové rukavice latex, vinyl a nitril sú duálne
klasifikované ako vyšetrovacie aj ochranné rukavice, CE class 1 a CATIII,
a spĺňajú všetky požiadavky štandardov EN 455 – 1,2,3 a 4 aj štandardov EN 374-1,2,3,4 a 5. Všetky
rukavice (okrem bavlnených a antimikrobiálnych) sú tiež vhodné aj pre manipuláciu s potravinami.
ABENA RUKAVICE NITRIL vyšetrovacie, bez púdru, modré

Kvalitné jednorazové nitrilové vyšetrovacie rukavice,
nepudrované, nesterilné, obojruké.
Vyrobené zo syntetického kaučuku, elastické a veľmi pevné rukavice odolné voči
roztrhnutiu, počas používania sa prispôsobia tvaru ruky. Ideálne pre širokú škálu úloh
a postupov, poskytujú vysokú ochranu a pohodlné nosenie. Aj napriek svojej pevnosti
zachovávajú v rukách maximálnu citlivosť. S jemnou textúrou na prstoch, rolovanou manžetou.
Veľmi dobre odolávajú mechanickým vplyvom, možno ich použiť aj pri "náročnejšej" mechanickej
záťaži rukavíc. Sú odolné voči niektorým chemikáliám. Výborne zastúpia latexové rukavice v
situáciách, kde ich nemožno použiť kvôli alergii na latex. 100 ks v balení.
Na požiadanie k dispozícii aj v iných farbách.
MD, CE trieda 1 a CATIII. Zodpovedajú štandardom EN 455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3,4;
EN 374-5:2016 VIRUS; EN 420. Vhodné aj pre manipuláciu s potravinami.

Prehľadná tabuľka všetkých ponúkaných druhov rukavíc sa nachádza na nasledovnej dvojstrane.
Presné technické parametre všetkých rukavíc sú uvedené na našej internetovej stránke.

ANTIMIKROBIÁLNE Rukavice ABENA vyšetrovacie nitrilové, bez púdru
Revolúcia vo svete prevencie infekcií
ABENA antimikrobiálne rukavice sú novým typom zdravotníckych vyšetrovacích rukavíc so vstvanou
antimikrobiálnou technológiou. ABENA antimikrobiálne rukavice transformujú bežné vyšetrovacie
rukavice z pasívnej ochrannej
pomôcky na rukavice s aktívnou
ochranou, ktorá znižuje alebo
inhibuje mikrobiálnu kolonizáciu.
✓ Celosvetovo prvé nevylúhovateľné antimikrobiálne rukavice
✓ Zabíjajú až 99,999% vybraných baktérií
✓ Poskytujú aktívnu ochranu pred HAI (infekcie spojené s výkonom zdravotnej starostlivosti)
Unikátne antimikrobiálne nitrilové vyšetrovacie rukavice, nepudrované, nesterilné, obojruké, s aktívnou účinnou látkou. Flexibilné vyšetrovacie rukavice, ktoré sa počas používania prispôsobia ruke.
Vyrobené zo syntetického kaučuku, elastické a veľmi pevné rukavice odolné voči roztrhnutiu. Aj
napriek ich pevnosti zachovávajú v rukách maximálnu citlivosť. S jemnou textúrou na prstoch,
rolovanou manžetou. 200 ks v balení.
MD, CE trieda 1 a CAT III. Zodpovedajú štandardom EN 455-1,2,3,4, EN 3741:2016, EN 374-2:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003, EN
421, EN16523, ASTM D6319, ASTM D6978.

ABENA RUKAVICE LATEX vyšetrovacie

Kvalitné jednorazové latexové vyšetrovacie rukavice, jemne
pudrované alebo nepudrované, nesterilné, obojruké.
Vyrobené z prírodného kaučuku, vysoko elastické a odolné voči roztrhnutiu. „Sedia na ruke
ako druhá koža“, zachovávajú v rukách vynikajúcu citlivosť. S hladkým povrchom a
zrolovanou manžetou, pudrované kukuričným škrobom. 100 ks v balení.
MD, CE trieda 1 a CATIII. Zodpovedajú štandardom
EN 455-1,2,3,4; EN374-1,2,3,4; EN374-5:2016 VIRUS; EN 420.
Vhodné aj pre manipuláciu s potravinami.

ABENA RUKAVICE VINYL vyšetrovacie

Jednorazové vinylové vyšetrovacie rukavice, nepudrované,
nesterilné, obojruké. Menej elastické, odolné voči roztrhnutiu a zároveň dostatočne tenké
pre zachovanie citu v rukách. Odporúčané na krátke úlohy. S hladkým povrchom a
zrolovanou manžetou.
MD, CE trieda 1 a CAT III. Štandardy EN 455-1,2,3,4; EN 3741,2,3,4,5; EN 420 ako aj ISO 9001. Vhodné aj pre manipuláciu
s nemastnými potravinami.

ABENA RUKAVICE BAVLNENÉ

Mäkké bavlnené rukavice určené pre použitie vo vnútri akýchkoľvek rukavíc, kde absorbujú
pot a vlhkosť. Taktiež poskytujú ochranu pri práci v chladnom prostredí. Ich použitie sa
odporúča ak používame rukavice (napr. latexové, vinylové, nitrilové) dlhšie ako 10 minút.
Možnosť prať 2 až 3 krát pri teplote 30°C. 12 párov v balení. CE CAT I.

RUKAVICE ABENA

obj. čísla rukavíc
ANTIMIKROBIÁLNE rukavice
ABENA nepudr. modré
Rukavice NITRIL nepudr. modré
Rukavice NITRIL 20+ kartónov
Rukavice LATEX jemne pudrované
Rukavice VINYL nepudrované
Rukavice bavlnené

X-Small

Small

Medium

Large

X-Large cena* za

veľ. 5-6

veľ. 6-7

veľ. 7-8

veľ. 8-9

veľ. 9-10

10000

10000

10000

10000

10000

10125

10126

10127

10128

10129

199990

199990

199990

199990

199990

5271

5272

5273

5274

5275

4431
-

bal s DPH

290781 290782 290783 290784
4424
4425
4426
4430
4369
4354
-

ks v bal/
bal v krt

6,03 €

100 ks**

4,76 €
4,18 €
5,71 €
4,30 €
6,05 €

100 ks/10
100 ks/10
100 ks/10
100 ks/10
24 ks/50

**Pozn.: Antimikrobiálne rukavice – cena za krabičku 200 ks je 12,06€, veľkosť XL krabička 180 ks cena 10,85€.

Sækko-Boy
Vozík na odpadky  Vozík na použité plienky
Vozíky Sækko-Boy na odpadky sú určené na vnútorné použitie. Robustné vozíky sú
vyrobené z pevnej a odolnej hliníkovej konštrukcie, v bielom povrchovom
prevedení. V modernizovanej verzii vyhovujú potrebám moderného
používateľa. Sú vybavené integrovaným držiakom na vrecia. Vozíky sú na
vylepšených gumových kolieskach, čo umožňuje veľmi ľahkú manipuláciu
i presúvanie. Sú k dispozícii vo viacerých veľkostiach, verzie s vekom sú
vybavené pomalým zatváraním.
V prevedení s vekom sú ideálne ako vozíky na použité plienky, veľmi dobre asistujú opatrovateľom
pri prebaľovaní klientov a zároveň eliminujú nepríjemné pachy.
Do vozíkov možno použiť aj rozpustné vrecia na infikované prádlo.
názov výrobku

Sækko-Boy 60 litrov
Sækko-Boy 60 litrov s vekom
Sækko-Boy 60 lit s vekom a pedálom
Sækko-Boy 120 litrov
Sækko-Boy 120 litrov s vekom

rozmer

obj. číslo

cena* za ks

35,5 x 35,5 x 85 cm
35,5 x 35,5 x 85 cm
35,5 x 35,5 x 85 cm
46,5 x 46,5 x 85 cm
46,5 x 46,5 x 85 cm

2055
2056
2060
2095
2096

109,60 €
125,40 €
169,00 €
132,00 €
155,80 €

60 lit
60 lit
120 lit
120 lit

55 x 103 cm
55 x 103 cm
76 x 103 cm
76 x 103 cm

druh vreca

štandard, 60µ
SuperSack ABENA, 35µ
štandard, 60µ
SuperSack ABENA, 35µ

ABENA NÁVLEK NA OBUV, modrý

Návlek na obuv s gumičkou, vyrobený z PE. Protišmyková úprava. Používa sa na
ochranu proti nečistotám, baktériám, infekciám. Rozmer 15x36 cm, hrúbka 35µ.
V ponuke aj Návlek na obuv XL, rozmer 15x41 cm (pre obuv č. 42-45), hrúbka 30µ.
ABENA NÁVLEK NA POSTEĽ, modrý

Návlek na posteľ s gumičkou, vyrobený z PE. Používa sa na ochranu matraca proti
nečistotám, baktériám, infekciám, atď. Rozmer 210x90x20 cm, hrúbka 22µ.

ZÁSTERA, biela
Jednorazová zástera z PE. Slúži na ochranu odevu pred znečistením, pri sprchovaní
klientov a pod. Vhodná aj do potravinárstva, môže prichádzať do styku s potravinami. CE
CAT I. Šírka 80 cm, dĺžka 110/130 cm, hrúbka 30µ.
VRECE ROZPUSTNÉ
Rozpustné vrecia vyrobené z PVAL plastu. Sú určené na manipuláciu s infikovaným
alebo znečisteným oblečením - maximálna hygiena a bezpečnosť pri práci. Vrecia sa
rozpúšťajú praním v práčke pri teplote 60°C. Hrúbka 20µ, veľkosť 60l / 120l.
ABENA PODBRADNÍK jednorazový

rozmer (š x d x v)

K vozíkom ponúkame zodpovedajúce vrecia na odpad (použité plienky), ktoré sú svojimi rozmermi
presne prispôsobené do Sækko-Boy. Štandardné 60µ vrecia sa vyrábajú z recyklovaného plastu, aby
sa minimalizoval dopad na životné prostredie. 35µ vrecia SuperSack sa vyrábajú z najkvalitnejších
materiálov a vďaka špeciálnej metóde výroby umožňujú zníženie hrúbky o 50% bez kompromisov
v pevnosti a kvalite. Vrecia sú bielej farby, vždy po 10 vriec v rolke, a bežne sa dodávajú po celých
kartónoch. Iné farby vriec v prípade záujmu na požiadanie.
objem

DOPLNKOVÝ PROGRAM
Doplnkový program Abeny tvorí sortiment výrobkov hygienicko-ochranného charakteru, ktoré
zjednodušujú ošetrovací proces a pozitívne vplývajú na zníženie prevádzkových nákladov.

obj. č.

vriec v krt

cena*/vrece

cena*/krt

1282
1682
1422
1622

150
240
150
180

0,253 €
0,190 €
0,350 €
0,264 €

37,98 €
45,50 €
52,56 €
47,52 €

Jednorazové podbradníky, vyrobené z plastovej fólie a buničiny. Slúžia na ochranu
odevu pred znečistením. Rozmer 38x70 cm. CE CAT I. V ponuke: 2-vrstvový bez vačku
alebo 3-vrstvový (2x savý papier) s vačkom.
názov výrobku

Návlek na obuv ABENA
Návlek na obuv XL ABENA
Návlek na posteľ ABENA
Zástera
Zástera
Vrece rozpustné 60l
Vrece rozpustné 120l
Podbradník bez vačku, 2 vrstvy
Podbradník s vačkom, 3 vrstvy

rozmer

ks v bal/krt

obj. číslo

cena* za bal

15 x 36 cm
15 x 41 cm
210 x 90 cm
80 x 110 cm
80 x 130 cm
55 x 100 cm
76 x 103 cm
38 x 70 cm
38 x 70 cm

100 / 2000

4400
4401
4405
1000006717
1000006718
1805
1810
330210
330212

4,15 €
3,94 €
7,55 €
12,49 €
15,17 €
21,46 €
100,38 €
8,35 €
8,89 €

100 / 2000
10 / 100
100 / 500
100 / 500
25 / 100
100 / 300
100 / 900
100 / 900

cena* = doporučená predajná cena výrobkov vrátane DPH

Aktuálne ceny a počty kusov výrobkov hradených na základe zdravotného poistenia vždy nájdete
v preskripčnej karte aj na našej internetovej stránke.
Tlačové chyby vyhradené. Zadané do tlače 29.11.2022.
Ceny výrobkov uvedené v tomto katalógu sú platné k 1.12.2022 a predpokladáme platnosť do 30.8.2023.
UPOZORNENIE: V dôsledku aktuálnej situácie stále nie sú úplne stabilizované ceny niektorých produktov. Aktuálne ceny
týchto tovarov si prosím overte ešte pred objednaním. V prípade zvýšenia cien o viac ako 10% si vyhradzujeme právo
vydať aktualizované ceny formou nového cenníka alebo dodatku k prehľadu sortimentu.

