
Inkontinenssi
Liikalihavien tuotteet

1 3 4 52 3 4 5 1 3 4 52 3 4 5

Inco Bag
alusastia- ja wc-tuolisuojus

Mukavuutta ja hygieniaa 
käyttäjille ja hoitajille
  Vuotosuojattu muovipussi, jossa 

on nauhat sulkemista varten ja 
superabsorbenttia sisältävä imutyyny.

  Kerää, kuljettaa ja hävittää biologiset 
nesteet turvallisesti.

  Vältä alusastian likaantuminen.

  Neutraloi epämiellyttävät hajut.

  Kertakäyttöinen pussi on miellyttävä ja 
kätevä sekä potilaalle että hoitajalle.

Alusastian suojus
 1.  Pue suojus alusastian päälle.  Varmista että se on joka puolelta 

peitetty.
 2. Aseta imutyyny   suojukseen.
 3. Suoja on nyt käyttövalmis. 
 4. Käytön jälkeen, vedä naruista ja sulje pussi. 
 5. Hävitä käytön jälkeen.

WC-tuolin suojus
1.  Aseta suojus wc-tuolin astiaan. Varmista että se on kokonaan 

peitetty. 
 2. Aseta imutyyny oikeaan kohtaan . 
 3. Suojapussi on nyt käyttövalmis. 
 4. Käytön jälkeen vedä naruista ja sulje pussi.
 5. Hävitä käytön jälkeen.

KÄYTTÖOHJEET
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Inkontinenssi
Alusastiasuoja

  
tuotenumero ominaisuudet mitat

Rothwell 
-imukyky väri materiaali kpl/pkt/ltk

1000005111   sisältää imutyynyn 610x390mm 630ml valkoinen LDPE 20 / 18 

 
Imukykyinen Abri-Bag-alusastiasuojus on kertakäyttöinen pussi, jossa on erittäin imukykyinen imuosa. Pussi on suunniteltu sopimaan 
tavallisen alusastian ympärille. Tuotteet imevät nopeasti eritteitä siistillä ja hygieenisellä tavalla.  
 
Erittäin imukykyinen tuote auttaa imemään nopeasti jopa 630ml nesteitä muuttamalla ne geelimäiseksi. Riski sängyn kastumiselle ja mikrobien 
leviämiselle on pienempi nopeasti toimivan imutyynyn ansiosta.  
 
Pussi on helppo sulkea sisäänrakennetulla muovinauhalla ja helppo ja hygieeninen hävittää tavallisessa jäteastiassa.  
 
Erinomainen käyttää myös infektiotapauksissa tai eristyspotilaalla.  
 
Pussit on pakattu yksitellen niin, että niiden ottaminen ja hygieeninen käsittely on mahdollista yhdellä kädellä. 
 
Vedä yksi pussi pakkauksesta, aseta se alusastian päälle ja säädä imuosaa. Käytön jälkeen vedä narusta ja hävitä pussi. 
Pussi soveltuu kaikkiin tavallisiin alusastioihin.

ABENA Abri-Bag alusastiasuojus

  
tuotenumero ominaisuudet mitat

Rothwell 
-imukyky väri materiaali kpl/pkt/ltk

1000005113   sisältää imutyynyn 515x390mm 630ml valkoinen LDPE 20 / 18 

 
Imukykyinen Abri-Bag-WC-tuolisuojus on kertakäyttöinen pussi, jossa on erittäin imukykyinen imuosa. Pussi on suunniteltu sopimaan 
tavallisen WC-tuolin astian ympärille.  
 
Tuotteet imevät nopeasti eritteitä siistillä ja hygieenisellä tavalla. Erittäin imukykyinen tuote auttaa imemään nopeasti jopa 630 ml nesteitä 
muuttamalla ne geelimäiseksi.  
 
Pussit on helppo sulkea sisäänrakennetulla muovinauhalla ja hävittää tavallisessa jäteastiassa.  
 
Erinomainen käyttää myös infektiotapauksissa tai eristyspotilaalla.  
 
Pussit on pakattu yksitellen niin, että niiden ottaminen ja hygieeninen käsittely on 
mahdollista yhdellä kädellä. 
 
Vedä yksi pussi pakkauksesta, aseta se WC-tuolin istuimen päälle ja säädä imuosaa. 
Käytön jälkeen vedä narusta ja hävitä pussi. Pussi soveltuu kaikkiin tavallisiin WC-tuoleihin.

ABENA Abri-Bag WC-tuolisuojus
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HENKILÖKOHTAINEN 
SUOJAUS

Mukavuutta ja 
hygienisyyttä päästä 
varpaisiin
Suojavaatteet ovat hyvien hygieniakäytäntöjen 
perusta. Hygieenisistä pakkauksista, aina 
tuotteiden välittömään hävittämiseen käytön 
jälkeen, suojavaatteet lisäävät turvallisuutta, 
suojaavat ristikontaminaatiolta ja infektioiden 
leviämiseltä. 

Aseta uudet normit hygienialle ja mukavuudelle 
kattavalla suojavaatevalikoimallamme. 
Tuotteemme kehitetään tiiviissä yhteistyössä 
loppukäyttäjien, terveydenhuollon henkilökunnan 
ja sairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa, joten 
löydät aina sopivan tuotteen tarpeisiisi.

 Ehkäise infektiot ja ristikontaminaatiot 
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Laajasta 
suojavaatevalikoimastamme 
löydät sopivan tuotteen 
jokaiselle käyttäjälle ja jokaiseen 
käyttötarkoitukseen, mukaan 
lukien hoitokodin asukkaiden, 
potilaiden, vierailijoiden ja 
hoitajien suojaamiseen.

Suojavaatevalikoimamme tarjoaa useita 
etuja:

  Pehmeä ja joustava – suojaa ja on 
mielyttävä käytössä.

  Puhdas ja hygieeninen – infektioiden ja 
ristikontaminaation ehkäisemiseen.

  Helppo ja hygieeninen hävittää – pesun, 
käsittelyn ja tilan säästämiseen.

  Hygieeninen pakkaus – käyttövalmiina eri 
koko- ja mallivaihtoehtoja.

SUOJAUS JA
PEITTELY

79 Kasvonsuojat
79 Leikkausmaskit
81 Suojamyssyt
83 Suojatakit
86 Työasut
87 Lämmittelytakit
89 Potilas/tutkimusvaatteet
91 Vuodevaatteet
92 Peitot
93 Vainajansuojaus
95 Kengänsuojat
96 Hihansuojat
97 Esiliinat
99 Ruokalaput
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Kasvosuojat ja suojamyssyt

Helppo ja kätevä suoja

   Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
suojamyssyt, hiusverkot ja kasvonsuojat.

  Saatavana eri värivaihtoehtoja, 
joita voidaan käyttää eri työalueilla 
käytettävien tuotteiden merkitsemiseen – 
ristikontaminaation ehkäisemiseksi.

  Hygieeniset pakkaukset, joissa perforoitu 
avauskohta.

  Helppo hävittää käytön jälkeen.

Hygieeniset 
pakkaukset
perforoidulla 
avauskohdalla

Laaja valikoima
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Henkilökohtainen suojaus
Kasvonsuojat/Leikkausmaskit

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

210896   polypropeeni, PE , elastaani vihreä 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

220898   polypropeeni, PE , elastaani sininen 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

 
Leikkausmaski, jossa pehmeät ja vahvat nauhat sekä muotoiltava nenäkiinnike, jotka varmistavat oikean istuvuuden. Leikkausmaskin 
bakteerisuodatuskyky on tehokas ja maskin alhainen hengitysvastus parantaa käyttömukavuutta.  
 
Maski on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille leikkaussaleihin ja muihin hygieniavaatimuksiltaan samankaltaisiin terveydenhuollon 
ympäristöihin ristikontaminaation minimoimiseksi.  
 
Luokka II  standardin EN 14683:2014 mukaisesti. 

ABENA Classic leikkausmaski tyyppi II nauhoilla 

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

210897   polypropeeni, PE , elastaani vihreä 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

220899   polypropeeni, PE , elastaani sininen 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

 
Leikkausmaski, jossa pehmeät, vahvat ja joustavat korvalenkit sekä muotoiltava nenäkiinnike, jotka varmistavat oikean istuvuuden. 
Leikkausmaskin bakteerisuodatuskyky on tehokas ja maskin alhainen hengitysvastus parantaa käyttömukavuutta.  
 
Maski on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille leikkaussaleihin ja muihin hygieniavaatimuksiltaan samankaltaisiin terveydenhuollon 
ympäristöihin ristikontaminaation minimoimiseksi.  
 
Luokka II  standardin EN 14683:2014 mukaisesti.

ABENA Classic leikkausmaski tyyppi II korvalenkeillä 

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

1000010124   polypropeeni, PE , elastaani sininen 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

 
Roisketiivis leikkausmaski, jossa pehmeät ja vahvat nauhat sekä muotoiltava nenäkiinnike, jotka varmistavat oikean istuvuuden. 
Leikkausmaskin bakteerisuodatuskyky on tehokas ja  maskin alhainen hengitysvastus parantaa käyttömukavuutta.  
 
Leikkausmaski  on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille leikkaussaleihin ja muihin hygieniavaatimuksiltaan samankaltaisiin 
terveydenhuollon ympäristöihin ristikontaminaation minimoimiseksi. 
 
Luokka IIR  standardin EN 14683:2014 mukaisesti. Roisketiivis 120mmHg

ABENA Excellent leikkausmaski tyyppi IIR nauhoilla 

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

1000010123   polypropeeni, PE , elastaani sininen 17,5x9,5cm 3 krs 50 / 20 

 
Roisketiivis leikkausmaski, jossa pehmeät, vahvat ja joustavat korvalenkit sekä muotoiltava nenäkiinnike, jotka varmistavat oikean istuvuuden. 
Leikkausmaskin bakteerisuodatuskyky on tehokas ja  maskin alhainen hengitysvastus parantaa käyttömukavuutta.  
 
Maski on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille leikkaussaleihin ja muihin hygieniavaatimuksiltaan samankaltaisiin terveydenhuollon  
ympäristöihin ristikontaminaation minimoimiseksi. 
 
Luokka IIR  standardin EN 14683:2014 mukaisesti. Roisketiivis 120mmHg

ABENA Excellent leikkausmaski tyyppi IIR korvalenkeillä 

79

Reinigungsw
erkzeuge

Reinigungsm
ittel 

W
undversorgung

Handschuhe
Körperpflege

Hautpflege
Schutzkleidung

Paperi
Siivousvälineet

Puhdistusaineet
Haavanhoito

Käsineet
Peseytym

inen
Ihonhoito

Henkilökohtainen suojaus



Henkilökohtainen suojaus
Kasvonsuojat/Leikkausmaskit

  

tuotenumero ominaisuudet väri mitat kpl/pkt/ltk

KH2050G10   Sensitive vihreä 17,5x9,5cm 50/6 

KH2050W10   Sensitive valkoinen 17,5x9,5cm 50/6 

 
Sensitive leikkausmaski herkkäihoisille käyttäjille. Erittäin pieni hengitysvastus tekee tästä maskista helpon käyttää. 
Luokka IIR standardin EN 14683:2014 mukaisesti. Roisketiivis 120mmHg. Täyttää lääkinnällisistä laitteista asetetut vaatimukset.  
Standardit EN14683, EN ISO 17971, valmistus ISO 13485.

Safe+Mask SofSkin Standard IIR leikkausmaski nauhoilla

  

tuotenumero ominaisuudet väri mitat kpl/pkt/ltk

KH2050BFF10   
Antifog 
Sensitive

valkoinen 17,5x9,5cm 50/6 

 
Sensitive leikkausmaski myös herkkäihoisille. Antifog ominaisuuden ansiosta sopii myös silmälasien käyttäjille. Erittäin pieni hengitysvastus 
tekee tästä maskista helpon käyttää. 
Luokka IIR standardin EN 14683:2014 mukaisesti. Roisketiivis 120mmHg. Täyttää lääkinnällisistä laitteista asetetut vaatimukset.  
Standardit EN 14683 ja EN ISO 14971, valmistus ISO 13485.

Safe+Mask SofSkin Antifog 10 IIR leikkausmaski nauhoilla
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Henkilökohtainen suojaus
Päähineet

  
tuotenumero materiaali väri koko kpl/pkt/ltk

210750   polypropeenikuitukangas valkoinen M/L  53cm 100 / 5 

210753   polypropeenikuitukangas valkoinen L/XL  60cm 100 / 5 

210751   polypropeenikuitukangas sininen M/L  53cm 100 / 5 

210752   polypropeenikuitukangas vihreä M/L  53cm 100 / 5 

 
Suojamyssyjä käytetään suojaamaan ympäristöä tiloissa, joissa hygieniastandardit ovat tiukkoja, esimerkiksi elintarvike- ja 
lääketeollisuudessa. 

ABENA Classic suojamyssy 

  
tuotenumero materiaali väri koko kpl/pkt/ltk

210600   polypropeeni sininen One size 200 / 6 

210601   polypropeeni valkoinen One size 200 / 6 

210602   polypropeeni punainen One size 200 / 6 

210603   polypropeeni keltainen One size 200 / 6 

210604   polypropeeni vihreä One size 200 / 6 

 
Hiusverkkoja käytetään suojaamaan ympäristöä tiloissa, joissa hygieniastandardit ovat tiukkoja, esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa. 

ABENA Classic hiusverkko

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

210681   polypropeenikuitukangas valkoinen 11x25cm 100 / 20 

 
Joustavilla korvalenkeillä varustettu partasuojus ympäristöihin, joissa hygieniastandardit ovat tiukkoja, esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus, 
tuotanto tai tuotteiden pakkaus.

Abena Classic partasuojus
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Henkilökohtainen suojaus
Päähineet

Suojatakit
Koko kehon suojaus

Koko kehon suojaus
  Niska- ja vyötärönauhat.

  Saatavana useita koko- ja 
värivaihtoehtoja.

  Helppo hävittää käytön jälkeen.

  Tuotevalikoimaan sisältyvät sekä 
vedenpitävät eristystakit, vettähylkivät 
suojatakit että vierailijatakit.

  Vierailijatakit ovat nestettä hylkiviä, 
ja niissä on kuminauhat tai resorit 
hihansuissa.   

  Eristystakit ovat nesteenkestäviä, ja 
niissä on hihansuuresorit. 

  Saatavana myös malleja, joissa on 
hengittävä selkäosa käyttömukavuutta 
lisäämässä.

Vahva ja kestävä
kuitukangasmateriaali

Laaja valikoima
sekä vieraille että 
henkilökunnalle

Solmimisnauhat
niskassa ja vyötäröllä
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Henkilökohtainen suojaus
Suojatakit

  
tuotenumero materiaali väri koko pituus kpl/pkt/ltk

240190   polypropeeni, PE keltainen L 127 cm 5 / 10 

240191   polypropeeni, PE keltainen XL 142 cm 5 / 10 

240192   polypropeeni, PE keltainen XXL 148 cm 5 / 10 

 
Nesteenpitävä suoja/eristystakki, jossa hengittävä takaosa, resorit hihansuissa ja kiinnitysnauhat niskassa ja vyötäröllä. Käytetään 
suojaukseen ristikontaminaation välttämiseksi esim. infektiotautien tapauksissa.  
 
Valmistettu polyproeenikuitukankaasta. Hihat ja  koko etupuoli on päällystetty PE-kalvolla. Pienet osastopakkauskoot (5kpl), mahtuu jokaiseen 
kaappiin. 
 
Käytä yhdessä pitkävartisten nitriilikäsineiden kanssa parhaan mahdollisen suojan 
saavuttamiseksi. 

ABENA Excellent suojatakki hiharesoreilla vedenpitävä

  
tuotenumero materiaali väri koko pituus kpl/pkt/ltk

210915   polypropeeni sininen L 127 cm 10 / 5 

210916   polypropeeni sininen XL 142 cm 5 / 10 

 
Nesteitä hylkivä suojatakki, jossa resorit hinasuissa ja kiinnitysnauhat niskassa ja vyötäröllä.  
 
Käytetään suojaukseen ristikontaminaation välttämiseksi hoitotehtävissä. 

ABENA Excellent suojatakki hiharesoreilla vettähylkivä

  
tuotenumero materiaali väri koko pituus kpl/pkt/ltk

210900   polypropeeni vihreä L 115 cm 5 / 10 

210901   polypropeeni vihreä XL 125 cm 5 / 10 

210902   polypropeeni sininen L 115 cm 5 / 10 

210903   polypropeeni sininen XL 125 cm 5 / 10 

 
Nesteitä hylkivä suojatakki, jossa kuminauhat hihansuissa ja kiinnitysnauhat niskassa ja vyötäröllä.  
 
Käytetään suojaukseen ristikontaminaation välttämiseksi hoitotehtävissä tai vierailijatakkina osastolla vieraileville omaisille.

ABENA Classit suojatakki kuminauhahihansuilla vettähylkivä
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Henkilökohtainen suojaus
Suojatakit

Potilas-/työasut ja lämmittelytakit
Raikkaat ja puhtaat vaatteet joka päivä

Potilaille, asukkaille 
ja terveydenhuollon 
henkilöstölle
Hyödyt potilaalle: 
  Optimaalinen ratkaisu päiväkirurgisille 

potilaille.

  Joustava vaihtoehto potilaalle, koska hän 
voi kotiutua näillä vaatteilla leikkauksen  
jälkeen. 

Hyödyt terveydenhuollon henkilöstölle: 
  Nesteitä hylkivä materiaali, joka suojaa 

tehokkaasti. 

  Sallii vapaan liikkumisen ja mahdollistaa 
tehokkaan työskentelyn. 

  Pehmeä, miellyttävä, kestävä ja 
hengittävä materiaali.

  Hygieeninen vaihtoehto pestäville 
tuotteille.

  Helppo hävittää käytön jälkeen.

Korkeat suoja-
ominaisuudet

Hengittävä

Pehmeä
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Henkilökohtainen suojaus
Työasut

  
tuotenumero ominaisuudet koko materiaali väri kpl/pkt/ltk

1000010642   hihansuuresorit M SMMMS sininen 1 / 100 

1000010643   hihansuuresorit L SMMMS sininen 1 / 100 

1000010644   hihansuuresorit XL SMMMS sininen 1 / 100 

1000010645   hihansuuresorit XXL SMMMS sininen 1 / 100 

1000010688   hihansuuresorit 3XL SMMMS sininen 1 / 100 

1000010641   hihansuuresorit S SMMMS sininen 1 / 100 

 
Erittäin pehmeä ja hengittävä hihansuuresoreilla varustettu työpuvun paita terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön. Hygieenisin vaihtoehto 
työvaatteille. 
 
Kustannustehokas ja puhtain vaihtohto myös päiväkirurgisille potilaille. Ei pyykkiä, ei rikkinäisiä tai leikattuja vaatteita. Kertakäyttäinen ja 
hygieeninen asu voidaan helposti leikata auki esim. polvi- tai olkapääleikkausta varten ja teipata kiinni leikkauksen jälkeen.   
 
Valmistettu kohokuvioidusta SMMMS-kuitumateriaalista, joka on erittäin pehmeää ja laskeutuu luonnollisesti. Nesteitä hylkivä materiaali, 
paidassa 3 taskua ja  V-kaula-aukko 
 
Yksittäispakattu

ABENA SoftComfort työasun paita

  
tuotenumero ominaisuudet koko materiaali väri kpl/pkt/ltk

1000011196   vyötärö- ja hihansuuresorit S SMMMS sininen 1 / 100 

1000011195   vyötärö- ja hihansuuresorit M SMMMS sininen 1 / 100 

1000011194   vyötärö- ja hihansuuresorit L SMMMS sininen 1 / 100 

1000011191   vyötärö- ja hihansuuresorit XL SMMMS sininen 1 / 100 

1000011190   vyötärö- ja hihansuuresorit XXL SMMMS sininen 1 / 100 

 
Erittäin pehmeä ja hengittävä hihansuu- ja vyötäröresoreilla varustettu työpuvun paita terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön. Hygieenisin 
vaihtoehto työvaatteille. 
 
Kustannustehokas ja puhtain vaihtohto myös päiväkirurgisille potilaille. Ei pyykkiä, ei rikkinäisiä tai leikattuja vaatteita. Kertakäyttäinen ja 
hygieeninen asu voidaan helposti leikata auki esim. polvi- tai olkapääleikkausta varten ja teipata kiinni leikkauksen jälkeen.   
 
Valmistettu kohokuvioidusta SMMMS-kuitumateriaalista, joka on erittäin pehmeää ja laskeutuu luonnollisesti. Nesteitä hylkivä materiaali, 
paidassa 3 taskua ja  V-kaula-aukko 
 
Yksittäispakattu

ABENA SoftComfort työasun paita

  
tuotenumero ominaisuudet koko materiaali väri kpl/pkt/ltk

1000010635   lahkeensuuresorit S SMMMS sininen 1 / 100 

1000010636   lahkeensuuresorit M SMMMS sininen 1 / 100 

1000010637   lahkeensuuresorit L SMMMS sininen 1 / 100 

1000010638   lahkeensuuresorit XL SMMMS sininen 1 / 100 

1000010639   lahkeensuuresorit XXL SMMMS sininen 1 / 100 

1000010640   lahkeensuuresorit 3XL SMMMS sininen 1 / 100 

 
Erittäin pehmeä ja hengittävä lahkeensuiden resoreilla  varustetut työpuvun housut terveydenhuollon henkilökunnan käyttöön. Hygieenisin 
vaihtoehto työvaatteille. 
 
Kustannustehokas ja puhtain vaihtohto myös päiväkirurgisille potilaille. Ei pyykkiä, ei rikkinäisiä tai leikattuja vaatteita. Kertakäyttäinen ja 
hygieeninen asu voidaan helposti leikata auki esim. polvi- tai olkapääleikkausta varten ja teipata kiinni leikkauksen jälkeen.   
 
Valmistettu kohokuvioidusta SMMMS-kuitumateriaalista, joka on erittäin pehmeää ja laskeutuu luonnollisesti. Nesteitä hylkivä materiaali, 
housuissa  vyötärönauha. 
 
Yksittäispakattu

ABENA SoftComfort työasun housut
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Henkilökohtainen suojaus
Työasut

  
tuotenumero väri koko materiaali kpl/pkt/ltk

210460   sininen S SMS 1 / 100 

210462   sininen M SMS 1 / 100 

210464   sininen L SMS 1 / 100 

210466   sininen XL SMS 1 / 100 

210468   sininen XXL SMS 1 / 100 

210580   vihreä S SMS 1 / 100 

210582   vihreä M SMS 1 / 100 

210584   vihreä L SMS 1 / 100 

210586   vihreä XL SMS 1 / 100 

210588   vihreä XXL SMS 1 / 100 

1000001901   vihreä 4XL SMS 1 / 100 

 
Mukava, resoriton paita terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden käyttöön ristikontaminaation välttämiseksi. Nesteitä hylkivä materiaali, 
V-kaulus ja 3 taskua.  
Sopii erinomaisesti myös päiväkirurgisen potilaan potilasvaatteeksi. 
Yksittäispakattu. 

ABENA Excellent työasun paita

  
tuotenumero väri koko materiaali kpl/pkt/ltk

210461   sininen S SMS 1 / 100 

210463   sininen M SMS 1 / 100 

210465   sininen L SMS 1 / 100 

210467   sininen XL SMS 1 / 100 

210469   sininen XXL SMS 1 / 100 

210581   vihreä S SMS 1 / 100 

210583   vihreä M SMS 1 / 100 

210585   vihreä L SMS 1 / 100 

210587   vihreä XL SMS 1 / 100 

210589   vihreä XXL SMS 1 / 100 

1000001902   vihreä 4XL SMS 1 / 100 

 
Mukavat, resorittomat housut terveydenhuollon henkilökunnan ja potilaiden käyttöön ristikontaminaation välttämiseksi. Nesteitä hylkivä 
materiaali, housuissa vyötäröllä nauha.   
Sopii erinomaisesti myös päiväkirurgisen potilaan potilasvaatteeksi. Helppo leikata 
leikkausalueen paljastamiseksi, ei tarvitse riisua. 
Yksittäispakattu. 

ABENA Excellent työasun housut
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Henkilökohtainen suojaus
Lämmittelytakit

  
tuotenumero väri koko materiaali kpl/pkt/ltk

210520   sininen S SMS 4 / 12 

210521   sininen M SMS 4 / 12 

210522   sininen L SMS 4 / 12 

210523   sininen XL SMS 4 / 12 

210524   sininen XXL SMS 4 / 12 

 
Lämmittelytakki, jossa lyhyet hihat, hihansuuresorit ja kaulus. Puhdas ja hygieeninen tapa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille pysytellä 
lämpimänä ennen leikkausta tai tutkimusta, niiden aikana ja niiden jälkeen.  
 
Nesteitä hylkivä materiaali, painonappikiinnitys ja 3 taskua.

ABENA Excellent lämmittelytakki puolihiha

  
tuotenumero väri koko materiaali kpl/pkt/ltk

1000008970   sininen S SMS 4 / 12 

1000008971   sininen M SMS 4 / 12 

1000008972   sininen L SMS 4 / 12 

1000008973   sininen XL SMS 4 / 12 

 
Lämmittelytakki, jossa pitkät hihat, hihansuuresorit ja kaulus. Puhdas ja hygieeninen tapa terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaille pysytellä 
lämpimänä ennen leikkausta tai tutkimusta, niiden aikana ja niiden jälkeen.  
 
Nesteitä hylkivä materiaali, painonappikiinnitys ja 3 taskua.

ABENA Excellent lämmittelytakki pitkähihainen
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Henkilökohtainen suojaus
Lämmittelytakit

Potilasvaatteet

Potilaan säädyllisyyden 
ja mukavuuden 
vamistamiseksi  

  Alushousut tarrakiinnityksellä tai ilman. 

  Kolonoskopiahousut, joissa 
tutkimusaukko ja pitkät lahkeet.

  Potilaan yksityisyyden varmistamiseen 
toimenpiteiden tai tutkimusten aikana.

  Kestävä ja hengittävä materiaali.

  Hygieeninen vaihtoehto pestäville 
tuotteille.

  Saatavana useita koko- ja 
värivaihtoehtoja.

  Helppo hävittää käytön jälkeen.

Potilaan 
yksityisyys

Hengittävä

Pehmeä
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Henkilökohtainen suojaus
Potilasvaatteet

  
tuotenumero materiaali väri koko kpl/pkt/ltk

1000001839   polypropeeni sininen S/M 25 / 10 

1000001840   polypropeeni sininen L/XL 25 / 10 

1000001841   polypropeeni sininen XXL/3XL 25 / 10 

1000005357   polypropeeni sininen 4XL/5XL 25 / 10 

 
Kertakäyttöiset tutkimusalushousut, joissa joustot kaikilla reunoilla. Molemmilla sivuilla olevien, säädettävien tarrakiinnitysten ansiosta 
terveydenhuollon henkilökunnalla on helppo pääsy alueelle ennen tutkimuksia tai toimenpiteitä, niiden aikana ja niiden jälkeen samalla, kun 
potilaan yksityisyys säilyy.

ABENA Classic alushousut

  
tuotenumero materiaali väri koko kpl/pkt/ltk

210853   polypropeeni sininen M/L 25 / 10 

 
Kertakäyttöiset alushousut, joissa joustot kaikissa reunoissa. Käytetään potilaiden suojaamiseen ennen tutkimuksia ja toimenpiteitä, niiden 
aikana ja niiden jälkeen.

ABENA Classic alushousut

  
tuotenumero väri koko materiaali kpl/pkt/ltk

210817   sininen S SMS 10 / 10 

210818   sininen M SMS 10 / 10 

210819   sininen XL SMS 10 / 10 

 
Pitkälahkeiset kolonoskopiahousut. Takasaumassa olevan aukon ansiosta terveydenhuollon henkilökunnalla on helppo pääsy rektaalialueelle 
ennen kolonoskooppisia tutkimuksia tai toimenpiteitä, niiden aikana ja niiden jälkeen suojaten samalla potilaan yksityisyyttä.

ABENA Classic skopiahousut 
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Henkilökohtainen suojaus
Potilasvaatteet

Vuodevaatteet ja peitot

Mukavuutta vuoteeseen         

  Lakanaa voidaan käyttää potilaan 
peittämiseen tai aluslakanana patjalla.

  Tyynyliina tyynyn suojaksi.

  Muotoonommeltu lakana patjan suojaksi.

  Hygieeninen lämpöpeite pitämään 
potilas lämpimänä ennen leikkausta tai 
tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen.

Puhdas ja
hygieeninen

Pehmeä

Vahva ja
kestävä
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Henkilökohtainen suojaus
Vuodevaatteet

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/ltk  /  ltk/lava

210800   polypropeeni valkoinen 240x150cm 50 / 20 

 
Kuitukankainen lakana, kertakäyttöinen, nesteitä hylkivää materiaalia. Käytetään aluslakanana tai peitteenä. 

ABENA Classic lakana

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

210802   polypropeeni valkoinen
200x90x-
20cm

10 / 5 

 
Kuitukankainen, kertakäyttöinen, kuminauhalla varustettu lakana nesteitä hylkivää materiaalia. Käytetään aluslakanana.

ABENA Classic lakana kuminauhareunoilla

  

tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

K0046   popypropeeni valkoinen 70x200cm 100 / 1 

 
Paarilakana tutkimuspöytien, paarien suojaukseen ja sairaankuljetuksen käyttöön.

Paarilakana kuitukangasta

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

210801   polypropeeni valkoinen 65x65cm 10 / 10 

 
Kuitukankainen, kertakäyttöinen tyynyliina,  nesteitä hylkivää materiaalia.

ABENA Classic tyynyliina 65x65cm
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Henkilökohtainen suojaus
Vuodevaatteet

  

tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

K0009   polypropeeni valkoinen 50x70cm 150 / 1 

 
Kuitukankainen kertakäyttöinen tyynyliina.

Tyynyliina 50x70cm

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

210807   PP-molton-PP vihreä 220x110cm 1 / 25 

 
Kertakäyttöinen peite, ensiapuun, sairaankuljetukseen ja heräämöihin. Voidaan käyttää puhtaana ja hygieenisenä tapana terveydenhuollon 
ammattilaisille pitää potilaat lämpimänä leikkausta tai tutkimusta ennen, niiden aikana ja niiden jälkeen.  
 
Voidaan lämmittää pakkauksessaan max. 40 asteisessa lämpökaapissa.

ABENA Classic lämpöpeite

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

1000010891   polyesteri/SMS valkoinen 220x128cm 1 / 20 

 
Kertakäyttöiset, antistaattisesta materiaalista valmistetut peitot ovat puhdas ja hygieeninen vaihtoehto perinteisille peitoille. Kertakäyttöisen 
peiton ansiosta vuoteen sijaaminen aiheuttaa vähemmän pölyä ilmaan ja samaan aikaan hoitohenkilökunnan työkuorma kevenee. 
 
Kertakäyttöiset peitot soveltuvat moniin tarkoituksiin ja niitä voi käyttää terveydenhuollon sektoreilla, ambulansseissa, hoitolaitoksissa ja lisäksi 
klinikoilla ja hoitokodeissa. 
 
Erinomainen infektioiden torjunnassa sekä eristyspotilaille, jolloin peitettä ei tarvitse kuljettaa pesuun eikä pestä, vaan sen voi hävittää muiden 
eristyshuoneista tulevien jätteiden mukana. 
 
Yksittäispakattu. 

ABENA Classic peitto

  
tuotenumero mitat vahvuus väri materiaali kpl/pkt/ltk

4405   210x90x20cm 22my sininen PE 10 / 10 

 
Kertakäyttöinen, kuminauhalla varustettu muovinen patjansuojus, jota käytetään sängyn petauksen yhteydessä suojaamaan patjaa 
kosteudelta.

ABENA patjansuojus 
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Henkilökohtainen suojaus
Vainajan suojaus

  
tuotenumero mitat väri materiaali kpl/pkt/ltk

K0014   140x240cm valkoinen PP+PE 1 / 25 

 
Kestävä imukykyinen vainajan nostolakana, joka imee itseensä erittyvät nesteet ja jonka taustapuoli estää nesteiden valumisen läpi.

Vainajan nostolakana

  
tuotenumero sisältä     kpl/pkt/ltk

K0172   katso listaus     1 / 25 

 
Exitussetti vainajanlaittoa varten. Sisältää kaiken tarvittavan vainajan laittamiseksi kuljetuskuntoon. 
 
Setti sisältää:  
1 kpl   vainajanpaita pituus 190 cm 
2 kpl   suojatakki 2 kpl 
1 kpl   peitelakana 140 x 240 cm 
1 kpl   vaippa 58 x 60 cm 
1 kpl   sideharsorulla 10 cm x 4 m 
4 kpl   käsineet koko L 
1 kpl   hakaneula 
3 kpl   nimilappul 
3 kpl   nauha 
2 kpl   kangaslappu 
1 kpl   muovipussi

Exitussetti
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Henkilökohtainen suojaus
Vainajan suojaus

Kengänsuojat, hihansuojat ja esiliinat

Suojaa nesteiltä ja 
roiskeilta

  Nesteenkestävä.

  Esiliinoja on saatavana erilaisissa 
pakkausmuodoissa.

  Helppo hävittää käytön jälkeen.

Erilaisia 
pakkaus-
muotoja

Laaja 
valikoima
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Henkilökohtainen suojaus
Kengänsuojat ja hihansuojat

  
tuotenumero materiaali väri koko mitat vahvuus kpl/pkt/ltk

1000010901   LDPE sininen L 36x15cm 30my 100 / 20 

1700   LDPE sininen XL 41x15cm 30my 100 / 20 

 
Kertakäyttöiset kengänsuojukset muovia. Suojissa kuminauhareunus ja kohokuvioitu pintarakenne liukastumisen ehkäisemiseksi.  
 
Käytetään jalkineiden suojaamiseen tai lattian likaantumisen estämiseen jne. ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat, esim. 
terveydenhuolto, ruoanvalmistus, tuotanto tai tuotepakkauslinjat.  
 
Koko L sopii kengänkoolle 35–41 ja XL kengänkoolle 42–45.

ABENA kengänsuojus

  
tuotenumero materiaali väri koko mitat vahvuus kpl/pkt/ltk

4400   LDPE sininen L 36x15cm 35my 100 / 20 

4401   LDPE sininen XL 41x15cm 35my 100 / 20 

4417   LDPE sininen XL 41x15cm 50my 100 / 10 

4414   LDPE sininen XL 41x15cm 75my 100 / 10 

 
Kertakäyttöiset kengänsuojukset muovia. Suojissa kuminauhareunus ja kohokuvioitu pintarakenne liukastumisen ehkäisemiseksi. 
Käytetään jalkineiden suojaamiseen tai lattian likaantumisen estämiseen jne. ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat, esim. 
terveydenhuolto, ruoanvalmistus, tuotanto tai tuotepakkauslinjat.  
 
koko L sopii kengänkoolle 35–41 ja koko  XL kengänkoolle 42–45.

Poly-Line kengänsuojus

  

tuotenumero materiaali väri koko mitat vahvuus kpl/pkt/ltk

4402   polypropeeni,PE valkoinen L 37x18,5cm 60my 100 / 42 

4418   polypropeeni,PE valkoinen XL 41,5x23,5cm 60my 1 / 300 

 
Kertakäyttöiset, erittäin vahvasta muovista valmistetut kengänsuojukset kohokuvioidulla luistamattomalla pinnalla.  
 
Käytetään jalkineiden suojaamiseen tai lattian likaantumisen estämiseen jne. ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat, esim. 
terveydenhuolto, ruoanvalmistus, tuotanto tai tuotepakkauslinjat.  
 
Koko L sopii kengänkoolle 35–41 ja XL kokoon 42–45. 

Anti-slip kengänsuojus

95

Reinigungsw
erkzeuge

Reinigungsm
ittel 

W
undversorgung

Handschuhe
Körperpflege

Hautpflege
Schutzkleidung

Paperi
Siivousvälineet

Puhdistusaineet
Haavanhoito

Käsineet
Peseytym

inen
Ihonhoito

Henkilökohtainen suojaus



Henkilökohtainen suojaus
Kengänsuojat ja hihansuojat

  
tuotenumero materiaali väri koko mitat kpl/pkt/ltk

210854   polypropeeni valkoinen L 38x18cm 100 / 5 

 
Kuitukankaiset, kuminauhalla varustetut kertakäyttö-kengänsuojukset.  
 
Käytetään jalkineiden suojaamiseen tai lattian likaantumisen estämiseen jne. ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat, esim. 
terveydenhuolto, ruoanvalmistus, tuotanto tai tuotepakkauslinjat. Voidaan käyttää myös jalkojen suojana esim. kirurgisilla potilailla. 
 
Koko L sopii kengänkoolle 35–41.

ABENA kuitukankainen kengänsuojus

  

tuotenumero ominaisuudet väri materiaali mitat vahvuus kpl/pkt/ltk

9803   anti-slip teipillä kirkas LDPE 43x53cm 50 my 50 / 10 

 
Kertakäyttöiset, kuminauhalla varustetut, muoviset saappaansuojukset, joissa liukastumista estävä teippi.  
 
Soveltuu käytettäväksi märkäympäristöissä liukastumis- ja kaatumisvammojen estämiseen samalla, kun jalat on suojattu roiskeilta ja suihkuilta 
esim. potilaita pestessä. 

Anti-Slip saapassuoja

  
tuotenumero väri mitat materiaali vahvuus kpl/pkt/ltk

1000006719   valkoinen 40x22cm LDPE 20 my 100 / 20 

1000006721   sininen 40x20cm LDPE 30 my 100 / 20 

 
Muovista valmistettu kertakäyttöinen hihansuoja kuminauhoilla.  
 
Käytetään ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukkoja, esim. terveydenhuoltosektorilla, ruoanvalmistuksessa, tuotannossa tai 
tuotepakkauslinjalla. 

ABENA hihansuojus
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Henkilökohtainen suojaus
Esiliinat

  
tuotenumero väri mitat materiaali vahvuus kpl/pkt/ltk

108059   kirkas 125x81cm LDPE 25 my 50 / 9 

500350   valkoinen 140x80cm LDPE 23my 40 / 9 

500356   valkoinen 150x80cm LDPE 23my 40 / 9 

500354   valkoinen 160x80cm LDPE 23my 40 / 9 

 
Kertakäyttöinen muoviesiliina, jossa niskalenkki ja taakse solmittavat vyötärönauhat. Pakattu pahviseen rasiaan, joka mahtuu esim. 
käsinerasioille tarkoitettuun telineeseen.  
 
Käytetään ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukkoja, esim. 
terveydenhuoltosektorilla, ruoanvalmistuksessa, tuotannossa tai tuotepakkauslinjalla. 

ABENA Poly-Line esiliina

  
tuotenumero väri mitat materiaali vahvuus kpl/pkt/ltk

1000017070   sininen 120x112cm LDPE 25 my 20 / 10 

1000011023   sininen 140x112cm LDPE 25 my 20 / 10 

 
Kertakäyttöinen muovinen esiliina, jossa pitkät hihat ja peukaloaukot, niskalenkki sekä taakse solmittavat vyötärönauhat.  
 
Käytetään ympäristöissä, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukkoja, esim. terveydenhuoltosektorilla, ruoanvalmistuksessa, tuotannossa tai 
tuotepakkauslinjalla.  
 
Esiliinat ovat yksittäispakattuja ja ne toimitetaan pahvirasiassa.

ABENA esiliina pitkillä hihoilla ja  peukaloaukoilla
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Henkilökohtainen suojaus
Esiliinat

Ruokalaput

Käytännöllisyyttä kaikille
  Kertakäyttöiset ja pestävät tuotteet 

aikuisille ja lapsille.

  Antamaan lisäsuojaa nesteiltä ja ruoalta, 
jotta vältytään vaatteiden vaihtamiselta.

  Kertakäyttöiset ruokalaput ovat helppoja 
ja hygeenisiä käyttää ja helppo hävittää 
käytön jälkeen.

  Pestävät ruokalaput ovat hyvä 
vaihtoehto, jos tarvitset parempaa 
imukykyä ja kestävämmän ratkaisun.

  Pestävät ruokalaput kestävät pesua jopa 
300 kertaa. 

  Kertakäyttöiset hammaslääkärisuojaliinat 
pitävät vaatteet kuivana ja puhtaana 
erilaisten toimenpiteiden yhteydessä.

Pitää vaatteet 
kuivana ja 
puhtaina

Helppo ja 
hygieeninen
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Henkilökohtainen suojaus
Ruokalaput

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

500024   pehmopaperi 20g, PE 11my sininen 70x37cm 2 krs 100 / 9 

 
Kertakäyttöinen aikuisten ruokalappu, jossa teippikiinnitys ja käännettävä tasku. Käännettävä tasku varmistaa taskun auki pysymisen, jolloin 
tippuvat ruoantähteet ja nesteet ja jäävät taskuun ja vaatteiden likaantuminen ehkäistään.  
 
Teippikiinnitys takaa nopean, helpon ja joustavan kiinnityksen. Ihanteellinen vuodepotilaille, katsekontakti voidaan säilyttää laiton aikana.  
 
Imukykyinen pinta ja nesteenpitävä taustapuoli pitävät alla olevat vaatteet puhtaina ja kuivina.

ABENA Excellent ruokalappu teippikiinnityksellä

  
tuotenumero materiaali väri mitat kerroksia kpl/pkt/ltk

4319   pehmopaperi 20g, PE 11my valkoinen 70x37cm 2 krs 100 / 6 

4466   pehmopaperi 21g, PE 11my valkoinen 70x37cm 2 krs 100 / 6 

 
Kertakäyttöinen aikuisten ruokalappu, jossa solmittavat nauhat ja käännettävä tasku. Käännettävä tasku varmistaa taskun auki pysymisen, 
jolloin tippuvat ruoantähteet ja nesteet ja jäävät taskuun ja vaatteiden likaantuminen ehkäistään.  
 
Imukykyinen pinta ja nesteenpitävä taustapuoli pitävät alla olevat vaatteet puhtaina ja kuivina.

ABENA Classic ruokalappu nauhakiinnityksellä

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

65003   pehmopaperi, muoviton kalvo valkoinen 70x37cm 100 / 9 

 
Kertakäyttöinen KOMPOSTOITUVA aikuisten ruokalappu, jossa teippikiinnitys ja käännettävä tasku. Käännettävä tasku varmistaa taskun auki 
pysymisen, jolloin tippuvat ruoantähteet ja nesteet ja jäävät taskuun ja vaatteiden likaantuminen ehkäistään.  
 
Teippikiinnitys takaa nopean, helpon ja joustavan kiinnityksen. Ihanteellinen vuodepotilaille, katsekontakti voidaan säilyttää laiton aikana.  
 
Valmistettu Skandinaavisesta FSC-sertifioidusta puukuidusta ja 100% kompostoituvasta kalvomateriaalista, joka tekee tuotteesta 
nesteenpitävän ja mikäli tuote on kontaminoitunut ja vaatii polttamista, auttaa kalvomateriaali vähentämään haitallisia päästöjä. 
 
Skandinaaviset pitkät kuidut tekevät paperipinnasta erittäin imukykyisen ja nesteenpitävä 
taustapuoli pitävät alla olevat vaatteet puhtaina ja kuivina.

Finess BIO ruokalappu teippikiinnityksellä KOMPOSTOITUVA

  
tuotenumero materiaali väri mitat kpl/pkt/ltk

65004   pehmopaperi, muoviton kalvo valkoinen 70x37cm 100 / 9 

 
Kertakäyttöinen KOMPOSTOITUVA aikuisten ruokalappu, jossa solmittavat nauhat ja käännettävä tasku. Käännettävä tasku varmistaa taskun 
auki pysymisen, jolloin tippuvat ruoantähteet ja nesteet ja jäävät taskuun ja estää vaatteiden likaantumisen.  
 
Valmistettu Skandinaavisesta FSC-sertifioidusta puukuidusta ja 100% kompostoituvasta kalvomateriaalista, joka tekee tuotteesta 
nesteenpitävän ja mikäli tuote on kontaminoitunut ja vaatii polttamista, auttaa kalvomateriaali vähentämään haitallisia päästöjä. 
 
Skandinaaviset pitkät kuidut tekevät paperipinnasta erittäin imukykyisen ja nesteenpitävä taustapuoli pitävät alla olevat vaatteet puhtaina ja 
kuivina.

Finess BIO ruokalappu nauhakiinnityksellä KOMPOSTOITUVA
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Henkilökohtainen suojaus
Ruokalaput

  
tuotenumero materiaali mitat

kaulan- 
ympärys väri kpl/pkt/ltk

408400   puuvilla, polyesteri, PU, metalli 58,5x28cm 31-35cm sininen 1 / 10 

 
Pestävä, 3-kerroksinen lasten ruokalappu, jonka sisällä on nesteenpitävä kerros joka varmistaa, että alla olevat vaatteet pysyvät puhtaina ja 
kuivina. Kokoa pystyy säätämään kaula-aukon kaksinappisen kiinnityksen avulla.

ABENA Classic lasten ruokalappu pestävä

  
tuotenumero materiaali mitat

kaulan- 
ympärys väri kpl/pkt/ltk

408500   polyesteri, viskoosi, PVC, metalli 90x45cm 45-50cm sininen 1 / 30 

 
Pestävä aikuisten ruokalappu, jossa säädettävä tasku. Imukykyinen pinta ja nesteenpitävä taustakerros pitävät alla olevat vaatteet puhtaina 
ja kuivina. Kokoa pystyy säätämään kaula-aukon kaksinappisen kiinnityksen avulla. Voidaan käyttää taskulla tai ilman, tasku muodostetaan 
nepparikiinnityksellä.

ABENA Classic ruokalappu pestävä

  
tuotenumero materiaali mitat kerroksia väri kpl/pkt/ltk

330201   pehmopaperi, PE 45x41cm 3 krs sininen 125 / 4 

 
Muotoiltu kertakäyttöinen hammaslääkärisuojaliina. Imukykyinen pinta ja nesteenpitävä taustapuoli pitävät alla olevat vaatteet puhtaina ja 
kuivina.

ABENA Classic hammaslääkärisuojaliina
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