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20 stuks per rol - Artikelnummer: CB2

CareBag® Commode Liner 
(toiletstoelzak)

Ref.

Artikelnummer 

CB2

Verpakking

Rol met 20 zakken

200 x 115 x 115mm

0,74kg

Omdoos

18 verpakkingen met  20 zakken

(360 zakken totaal)

413 x 359 x 366mm

15kg

Pallet

30 dozen- 540 rollen(10800 zakken)

80 x 120 x 198cm

465kg (incl. pallet)

(5 lagen van elk 6 dozen)

1- Product

1.1- Presentatie Commode liner (toiletstoelzak) met treksluiting en super absorberende inlegger. 

Absorptiecapaciteit: 450 ml.

1.2- Omschrijving - Opvangzak: LDPE, met blauwe PEHD treksluiting. Afmetingen: 52 x 38 cm, 37µ.

- Super absorberende inlegger: Non-woven structuur en super absorberende polymeren 

(SAP), 24 x 13 cm met een absorptiecapaciteit van 450 ml.

2- Gebruik

2.1- Gebruikersinstructie 1. Open de doos.

2. Rol de eerste commode liner zak af en scheur hem af langs de perforatie.

3. Open de zak, plaats hem over de bedpan/emmer van de toiletstoel, vouw hem over de 

rand. Draai de bedpan/emmer om en trek de koorden aan. Draai de bedpan weer 

terug.      

4. Zorg ervoor dat de absorberende inlegger op de bodem ligt.

5. Wacht circa 1 minuut totdat de inlegger (± 450 ml) in gel is veranderd. 

6. Sluit de zak door aan de treksluiting te trekken. Knoop de zak zowel bovenop de zak 

dicht als nog een keer extra met de sluiting om de hals.

7. Gooi de zak weg bij het reguliere afval of volgens protocol van de instelling (bv INCO 

afval).

2.2- Verwijdering Gooi de zak weg bij het reguliere afval of bij het klinische afval indien de patiënt een 

infectie heeft. Dit product voldoet aan de regelgeving inzake milieuvervuilingsrisico’s bij 

verbranding en het laat geen gechloreerde derivaten vrij wat kan uitmonden in dioxine.

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. 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. 

Safety data sheet op aanvraag.

4- Verpakking
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