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Hygiëne pulp™
een patiënt- en personeelsvriendelijke oplossing

een degelijke verzorging van de patiënten is een van de belangrijkste prioriteiten 

van alle verpleegkundige diensten. Wij hebben dan ook het plezier u het patiënt-

vriendelijke assortiment Hygiëne pulp™ voor te stellen. dit gamma is wereldwijd 

verkrijgbaar en biedt verschillende voordelen voor de gebruikers.

Het risico op kruisbesmetting is reëel en zelfs hoog wanneer herbruikbare 

alternatieven worden gebruikt, ongeacht hoe zorgvuldig ze worden gewassen en 

ontsmet. de Hygiëne pulp™ producten verbeteren de zorgstandaard en helpen 

de kans op infectie te elimineren.

de Hygiëne pulp™ producten, voor eenmalig gebruik, bieden extra comfort en 

veiligheid aan zowel de patiënten als het personeel. elk Hygiëne pulp™ product 

kost bovendien minder dan de totale kosten van het behandelen, wassen en 

steriliseren van herbruikbare alternatieven gemaakt van staal en kunststof. 

Overschakelen naar Curas disposable pulp producten is daardoor eenvoudig, 

aangezien het geen enkele extra kosten voor u meebrengt, enkel extra veiligheid 

en gemak.

Helpt infecties (HAI) te voorkomen

Verhoogd het gemak voor het verplegend 
personeel

Verbetert het comfort van de patiënt

rendabel



de producten kunnen gebruikt worden voor zowel steriele als niet-steriele procedures, zoals catheterisatieprocedures, 

het transport van instrumenten en injectiespuiten en zelfs voor Operatingroompakketten. Indien nodig zijn er eveneens 

deksels beschikbaar om besmetting van de inhoud te voorkomen, om te vermijden dat er gemorst wordt en om geuren 

vast te houden of verminderen.

Het assortiment is zeer flexibel in gebruik; de producten zijn gemakkelijk op te slaan en weg te gooien na de procedure. 

de producten hebben eveneens isolerende eigenschappen om het water warm te houden zonder dat u uw handen 

verbrandt.

patiënten verkiezen Hygiëne pulp™ producten 

om verschillende redenen. Zo is de patiënt 

gerustgesteld door de garantie dat de schaal, 

kom of pan niet besmet is. Angst is een reële 

factor in de gezondheidszorg; wij helpen deze te 

beperken. Alternatieven uit koud, onbuigzaam,  

roestvrij staal zijn bovendien beduidend minder 

comfortabel om te hanteren in vergelijking met 

het pulp materiaal dat steeds zuiver en aange-

naam is om te gebruiken en aan te raken. Boven-

dien zijn deze producten biologisch afbreekbaar 

en gemaakt van gerecycleerd papier zonder 

toegevoegde kleurstoffen.

100% gerecycled materiaal
100% Biologisch afbreekbaar
geen toegevoegde kleurstoffen
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reF Omschrijving dimensie
lxBxH (cm)

Aantal
(stk/zak)

Aantal
(stk/doos)

08003 disp. 1.7l general purpose bowl 27 Ø x 10 H 50 200

08031 disp. 1l general purpose bowl 21.5 Ø x 5 H 100 400

08032 disp. 3l general purpose bowl 28 Ø x 10 H 50 100

08068 kidney Tray, 600ml, Clean-pack 24 x 11.8 x 4.7 25 1,000

08069 kidney Tray, 600ml, Basic 24 x 11.8 x 4.7 260 1,040

08070 kidney Tray, 700ml 25.5 x 14 x 4.8 100 600

08090 Tray, 100% natural Fibre, Size: S 17.6 x 12 x 2.21 50 2,250

08091 Tray, 100% natural Fibre, Size: M 18 x 13.4 x 2.5 50 1,600

08092 Tray, 100% natural Fibre, Size: l 22.8 x 16.8 x 2.76 50 700

08093 Tray, 100% natural Fibre, Size: Xl 25 x 18 x 2.76 50 700

08094 Tray, 100% natural Fibre, Size: XXl 28 x 21 x 3 50 200
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n reF Omschrijving dimensie

lxBxH (cm)
Aantal

(stk/zak)
Aantal

(stk/doos)

08000 Bed pan liner w /lid, 1.7l 32 x 37 x 10 45 180

08001 Midi Slipper pan liner w/lid, 1.7l 34 x 28 x 8 50 150

08002 Maxi Slipper pan liner, 2l 38 x 29 x 9.5 50 200

08034 disp. Measuring Jug, 1l 25.5 x 18.8 x 10 100 200

08035 Sampling Cup, 200ml 17.6 x 9.1 x 5.5 80 1,120

08050 disp. urine Bottle, round, 875ml 24.5 x 11 x 8 - 120

08051 disp. urine Bottle, Square, 850ml 18 x 11 x 6.5 16 96

08052 disp. urine Bottle, Female, 800ml 25 x 11 x 10.5 7 210

08054 disp. urine Bottle, Child, 450ml 15 x 10 x 5 28 308
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s reF Omschrijving dimensie
lxBxH (cm)

Aantal
(stk/zak)

Aantal
(stk/doos)

08100 Fluid Absorber, SAp, 6g Sachet 4 x 4 x 0.5 100 2,400

08110 Bed pan Support, plastic designed for reF 08000 1 20

08111 Midi Slipper pan Support, plastic designed for reF 08001 1 20

Hygiëne pulp™First Comes Thrust™

uw veiligheid is verzekerd doordat 

ieder product geproduceerd wordt 

in overeenstemming met internatio-

nale normen zoals Mdd2007/ 

47/eeC, ISO9001:2000. de Hygiëne 

pulp™ producten van Curas bewijzen 

iedere dag hun efficiëntie. Ze hebben 

eveneens de pAS29:1999 (vloeistof-

resistentie) testen doorstaan.

Bij Curas zeggen we: “First Comes 

Trust”. dit reflecteert ook in de 

aanpak en toewijding van Curas 

om betrouwbare producten van een 

ongeëvenaarde kwaliteit te leveren.

Testen hebben aangetoond dat de 

Hygiëne pulp™ van Curas door elk 

type verpulveraar vernietigd kunnen 

worden voor een optimaal en 

milieuvriendelijk afvalbeheer.

Opmerking: bovenstaande informatie is onderhevig aan verandering. gelieve de website www.qrsfacilitair.nl te raadplegen voor het 

meest recente productoverzicht.

Het unieke verpakkingssysteem van Curas bestaat uit een nieuwe buitenverpakking en 

een nieuwe binnenverpakking, aangepast aan de maat. Samen zorgen zij ervoor dat de 

producten goed beschermd zijn tegen de risico’s van verontreiniging en vochtigheid. dit 

verpakkingssysteem maakt het de gebruiker aanzienelijk makkelijker om de producten te 

vervoeren en op te slaan. Bovendien zijn de verpakkingen zo ontworpen dat opbergruimte, 

transportkosten en goederenbehandeling tot een minimum beperkt worden.


