
Hygie® 

Hygie® is een Canadees bedrijf dat vooruitstrevend is in het innoveren van hygiëne 
producten om verspreiding van bacteriën in de gezondheidszorg te verminderen.

De producten bestaan uit ondersteunende hulpartikelen en opvang materialen 
die in staat zijn om lichaamsvloeistoffen op te vangen en de verspreiding van 
infecties te verminderen. De risico’s op kruisbesmetting zullen door het gebruik van 
Hygie aanzienlijk afnemen. De super absorberende pads kunnen in minder dan 30 
seconden tot maar liefst 700ml lichaamsvloeistof in gel veranderen. Dit leidt tot 
minder lekkage en dus minder schoonmaakwerkzaamheden. De zakken kunnen na 
gebruik eenvoudig dicht geknoopt worden en via het gescheiden of reguliere afval 
worden verwerkt.

De werking van de Hygie producten op het beheersbaar houden van infectiegevaar 
is bewezen, getest en gevalideerd. De producten worden succesvol ingezet in meer 
dan 800 ziekenhuizen en verpleeghuizen in onder andere Nederland, Canada, 
Amerika, Frankrijk en Japan.

De Hygie Bedpan Set

Deze set is zeer geschikt voor gebruik in 
de zorg , bij personen met verminderde 
mobiliteit en voor bedlegerige patiënten. 
Door het ergonomische ontwerp is de bedpan 
gemakkelijk en stabiel in gebruik. De super 
absorberende pad zorgt ervoor dat in minder 
dan 30 seconden tot 700 ml lichaamsvloeistof 
in gel veranderen. Dit leidt tot minder lekkage 
en dus minder schoonmaakwerkzaamheden. 
Deze set bevat een bedpan met bijpassende 
opvangzakken.

De Hygie Urinaal Set

De Urinaal set is uniek en door de houder 
geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Door 
het handvat is het urinaal eenvoudig in gebruik 
en kan deze aan het bed worden gehangen. De 
brede opening zorgt ervoor dat morsen wordt 
voorkomen. 

De urinezakken met absorberende pad 
kunnen eenvoudig via de open onderkant 
worden verwijderd. Tevens kan de pad in 
minder dan 30 seconden maar liefst 600 ml 
lichaamsvloeistof in gel veranderen. Deze 
set bestaat uit een urinaal met handvat 
bijpassende opvangzakken.
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De Hygie Braakset

Voor het opvangen van braaksel, heeft Hygie de ideale oplossing 
gevonden. De set is geschikt voor gebruik in zorginstellingen, 
thuis of onderweg. De super absorberende pad kan in minder 
dan 30 seconden tot maar liefst 700 ml lichaamsvloeistof in gel 
veranderen. Deze set bestaat uit een opvangbak en bijpassende 
opvangzakken.

De Hygie hygiënische opvangzakken

De Hygie bedpan, al dan niet met een extra verhoger is zeer 
geschikt voor personen met verminderde mobiliteit. 

De Hygie opvangzakken kunnen o.a. in combinatie met de 
bedpan worden gebruikt. De super absorberende pads kunnen 
in minder dan 30 seconden tot wel 700ml lichaamsvloeistof in 
gel veranderen. Dit leidt tot minder urinelekkage en hierdoor 
is de bedpan-toiletstoel sneller schoon te maken dan reguliere 
bedpannen. Door de handige treksluiting kan de opvangzak 
samengetrokken worden en direct uit de bedpan-toiletstoel 
worden genomen. Hierdoor komt de patiënt of verzorger niet in 
aanraking met de ontlasting en wordt de kans op besmetting of 
infecties geminimaliseerd. De dicht geknoopte opvangzakken 
kunnen na gebruik bij het gescheiden afval worden gedeponeerd.
De Hygie opvangzakken zijn naast de sets ook los verkrijgbaar. 
Zowel de braak, urine als bedpanzakken zijn in navullingen  
te verkrijgen. Daarnaast zijn de accessoires zoals de braak 
opvangbak, urinaal en bedpannen met verhogers ook los 
verkrijgbaar.

Voor de producten van Hygie geldt:
• Verpakkingen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal
• De absorptie pads zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal
• Zakken zijn gemaakt van 33% gerecycled materiaal.

De producten van Hygie zijn een perfecte aanvullingen op de door QRS 
vertegenwoordigde DDC Dolphin verpulveraar waarbij urine en feces 
verwerkt worden middels disposable pulpproducten zoals bedpannen, 
urinalen, wasbakken etc.
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