
Inkontinenssi
Abena Vac

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL 

5XL

6XL

Hygieniahousut 
Abri-Fix

Parempaan 
suojautumiseen ja 
miellyttävämpään 
olotilaan  
  Suunniteltu inkontinenssisuojan 

paikoillaan pitämiseen. 

  Näyttävät tavallisilta alushousuilta. 

  Erittäin kustannustehokkaat pitkän 
käyttöiän ansiosta. 

  Laajasta valikoimasta tuotteet jokaisen 
yksilöllisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.

  Tarjoaa enemmän turvallisuuden ja 
miellyttävyyden tunnetta.

VÄRIKOODAUS
Helppolukuinen 
värikoodaus
tekee oikean koon 
löytämisen eri Abri-Fix 
tuotteiden 
joukosta helppoa.

Abri-San 5-11 ja Abri-Man tuotteita tulisi käyttää yhdessä 
niihin tarkoitettujen hygieniahousujen, kuten Abri-Fix, kanssa.

ABRI-FIX VERSUS TAVALLISET ALUSHOUSUT

ABRI-FIX TAVALLISET 
ALUSHOUSUT
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Hygieniahousut
Abri-Fix

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

1000001556   XS 60-75cm lahkeeton 1 / 20 

1000001563   S 70-85cm lahkeeton 1 / 20 

1000001564   M 75-95cm lahkeeton 1 / 20 

1000001565   L 90-110cm lahkeeton 1 / 20 

1000001566   XL 110-140cm lahkeeton 1 / 20 

1000001567   XXL 120-150cm lahkeeton 1 / 20 

1000001570   3XL 140-170cm lahkeeton 1 / 20 

 
Abri-Fix Cotton -housut ovat joustavat ja hengittävät lahkeettomat hygieniahousut, joiden pääraaka-aine on puuvilla. Puuvilla varmistaa 
kosteuden poistumisen iholta, jättäen käyttäjälle mielyttävän ja kuivan tunteen.  
 
Housut näyttävät tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät inkontinenssisuojan tiukasti paikoillaan ja 
varmistavat, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.  
 
Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi kaikilla aktiivisuus- ja liikkuvuustasoilla. Saumaton neulos – kekseliäs tapa tuottaa miltei saumattomia 
vaatteita – estää painautumat ja ihoärsytyksen.  
 
Tuotteet voidaan pestä 100 kertaa, joten ne ovat erittäin kustannustehokkaita pidemmän käyttöiän ansiosta. 
 
Abri-Fix Cotton -housuissa on värikoodatut vyötärönauhat, joissa kerrottu koko, tuotteen nimi, pesuohjeet ja käytetyt materiaalit. 
 
75% puuvillaa, 18% polyamidia, 7% elastaania 
 
Abri-Fix Cotton -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. 
Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne 
helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Cotton hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

1000001571   XS 60-75cm lahkeilla 1 / 20 

1000001572   S 70-85cm lahkeilla 1 / 20 

1000001573   M 75-95cm lahkeilla 1 / 20 

1000001574   L 90-110cm lahkeilla 1 / 20 

1000001575   XL 110-140cm lahkeilla 1 / 20 

1000001576   XXL 120-150cm lahkeilla 1 / 20 

1000001577   3XL 140-170cm lahkeilla 1 / 20 

 
Abri-Fix Cotton -housut ovat joustavat ja hengittävät lahkeelliset hygieniahousut, joiden pääraaka-aine on puuvilla. Puuvilla varmistaa 
kosteuden poistumisen iholta, jolloin käyttäjä tuntee itsensä kuivaksi ja mukavaksi.  
 
Housut näyttävät tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät inkontinenssisuojan tiukasti paikoillaan ja 
varmistavat näin, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.  
 
Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi kaikilla aktiivisuus- ja liikkuvuustasoilla. Saumaton neulos – kekseliäs tapa tuottaa miltei saumattomia 
vaatteita – estää painautumat ja ihoärsytyksen. 
 
Tuotteet voidaan pestä 100 kertaa, joten ne ovat erittäin kustannustehokkaita pidemmän käyttöiän ansiosta. 
 
Abri-Fix Cotton -housuissa on värikoodatut vyötärönauhat, joissa kerrottu koko, tuotteen nimi, pesuohjeet ja käytetyt materiaalit. 
 
80% puuvillaa, 14% polyamidia, 6% elastaania 
 
Abri-Fix Cotton -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. 
Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne 
helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Cotton hygieniahousut
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Hygieniahousut
Abri-Fix

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

4100   XS 60-90cm lahkeilla 3 / 20 

4101   S 65-100cm lahkeilla 3 / 10 

4102   M 75-120cm lahkeilla 3 / 10 

4103   L 85-135cm lahkeilla 3 / 10 

4104   XL 95-150cm lahkeilla 3 / 10 

4105   XXL 105-170cm lahkeilla 3 / 10 

 
Abri-Fix Leaf -housut ovat saumattomat ja joustavat lahkeelliset hygieniahousut, jotka on valmistettu hengittävästä ja pehmeästä 
polyamidimateriaalista. Hygieniahousuissa on vahvistetut stabiloivat poikittaiset vyöhykkeet.   
 
Saumaton neulos – kekseliäs tapa tuottaa miltei saumattomia vaatteita – estää painautumat ja ihoärsytyksen.  
 
Housut näyttävät tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät sekä suuret että pienet inkontinenssisuojan 
tiukasti paikoillaan ja varmistavat näin, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.  
 
Tuotteet voidaan pestä 100 kertaa, joten ne ovat erittäin kustannustehokkaita pidemmän käyttöiän ansiosta. 
 
Abri-Fix Leaf -housuihin on merkitty koon kertova värillinen teksti, pesuohjeet ja valmistusmateriaalit on ommeltuna vyötärönauhaan.  
 
95% polyamidia, 5% elastaania 
 
Abri-Fix Leaf -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. Tavallisiin 
alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne helpottavat 
jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Leaf hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

3880   XS 60-90cm lahkeeton 3 / 10 

3881   S 70-110cm lahkeeton 3 / 10 

3882   M 80-130cm lahkeeton 3 / 10 

3883   L 90-150cm lahkeeton 3 / 10 

3884   XL 100-170cm lahkeeton 3 / 10 

 
Abri-Fix Leaf -housut ovat saumattomat ja joustavat lahkeettomat hygieniahousut, jotka on valmistettu hengittävästä ja pehmeästä 
polyamidimateriaalista. Hygieniahousuissa on vahvistetut stabiloivat poikittaiset vyöhykkeet.  
 
Saumaton neulos – kekseliäs tapa tuottaa miltei saumattomia vaatteita – estää painautumat ja ihoärsytyksen. 
 
Housut näyttävät tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät sekä suuret että pienet inkontinenssisuojan 
tiukasti paikoillaan ja varmistavat näin, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.  
 
Tuotteet voidaan pestä 100 kertaa, joten ne ovat erittäin kustannustehokkaita pidemmän käyttöiän ansiosta. 
 
Abri-Fix Leaf -housuihin on merkitty harmaa teksti, pesuohjeet ja valmistusmateriaalit on ommeltu vyötärönauhaan. Tuotteiden pakkaukset on 
värikoodattu, jotta tuotteet ovat helposti tunnistettavissa. 
 
97% polyamidia, 3% elastaania 
 
Abri-Fix Leaf Super -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. 
Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne 
helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Leaf Super hygieniahousut
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Hygieniahousut
Abri-Fix

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

4238   S 50-80cm lahkeilla 10 / 60 

4239   M 70-100cm lahkeilla 10 / 60 

4240   L 85-120cm lahkeilla 10 / 60 

4241   XL 105-130cm lahkeilla 10 / 60 

4242   XXL 115-140cm lahkeilla 10 / 60 

4243   3XL 120-150cm lahkeilla 10 / 60 

 
Abri-Fix-Pants ovat klassiset sukkahousutekniikalla miellyttävistä materiaaleista tehdyt hygieniahousut, jotka on suunniteltu laitoskäyttöön.  
 
Ohut ja erittäin joustava materiaali takaa tukevan kiinnityksen pienille suojille esteettömästi liikkuvien käyttäjien käytössä. Se antaa hyvän 
kiinnityksen myös suuremmille vaipoille vähemmän liikkuville henkilöille. 
 
Housut istuvat tiukasti ja pitkät ja saumattomat lahkeet (putkimainen neulos) takaavat sileän ja miellyttävän käyttökokemuksen. 
 
96% polyamidia, 4% elastaania 
 
Abri-Fix Pants -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. 
Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne 
helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa. 
 
Ajaton malli, joka on saanut hyvän vastaanoton. Erityisesti naisilla tämä on valikoiman 
vakiotuote.

ABENA Abri-Fix Pants hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

90691   S 75-105cm lahkeilla 3 / 20 

90692   M 80-120cm lahkeilla 3 / 20 

90693   L 90-130cm lahkeilla 3 / 20 

90694   XL 95-145cm lahkeilla 3 / 20 

90695   XXL 105-155cm lahkeilla 3 / 20 

90696   3XL 110-165cm lahkeilla 3 / 20 

90697   4XL 130-175cm lahkeilla 3 / 20 

90698   5XL 150-185cm lahkeilla 3 / 20 

90699   6XL 170-250cm lahkeilla 3 / 20 

 
Abri-Fix Pants Super ovat joustavat lahkeelliset hygieniahousut, jotka on valmistettu kehon muotoja mukailevasta, pehmeästä 
mikrokuitukankaasta.  
 
Housut näyttävät ja tuntuvat tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät inkontinenssisuojan tiukasti paikoillaan 
ja varmistavat näin, ettei vuotoja pääse tapahtumaan.  
 
Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi kaikilla aktiivisuus- ja liikkuvuustasoilla. Saumaton neulos – kekseliäs tapa tuottaa miltei saumattomia 
vaatteita – estää painautumat ja ihoärsytyksen. 
 
Tuotteet voidaan pestä 100 kertaa, joten ne ovat erittäin kustannustehokkaita pidemmän käyttöiän ansiosta.  
 
Abri-Fix Pants Super -housuissa on värikoodatut vyötärönauhat, joissa kerrottu koko, tuotteen nimi, pesuohjeet ja käytetyt materiaalit. 
 
97% polyesteriä, 3% elastaania 
 
Abri-Fix Pants Super -housuja käytetään osana imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan pitämisessä. 
Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin ne 
helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Pants Super hygieniahousut 
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Hygieniahousut
Abri-Fix

  
tuotenumero koko lantionympärys  kpl/pkt/ltk

4249   S 70-120cm  50 / 2 

4250   M 80-130cm  50 / 2 

4251   L 90-140cm  50 / 2 

4252   XL 100-150cm  50 / 2 

4253   XXL 110-160cm  50 / 2 

9249   S 70-120cm  5 / 60 

9250   M 80-130cm  5 / 60 

9251   L 90-140cm  5 / 60 

9252   XL 100-150cm  5 / 60 

9256   XXL 110-160cm  5 / 60 

 
Abri-Fix Net -hygieniahousut ovat laitoskäyttöön tarkoitetut ohuesta verkosta valmistetut unisex-hygieniahousut. Se on kustannustehokas 
malli, jota voidaan käyttää useita kertoja. 
 
Verkkoneulostekniikka toteutetaan loimineulonnan avulla, jolloin lanka neulotaan siksakkuviona neuloksen pituussuunnassa.  Kevyestä 
rakenteesta huolimatta verkkoneulostuotteet ovat kestäviä kuluttavassakin käytössä. Abri-Fix Net -housuissa on poikittaiset vahvistetut 
vyöhykkeet, joiden avulla myös suuret vaipan pysyvät hyvin paikallaan.  
 
Abri-Fix Net -housuissa on värikoodattu vyötärönauha, jonka avulla tuotteen koko on helppo tunnistaa. 
 
87% polyesteriä, 13% elastaania

ABENA Abri-Fix Net hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys  kpl/pkt/ltk

4255   One size 90-130cm  100 / 6 

 
Abri-Fix One -hygieniahousut ovat laitoskäyttöön tarkoitetut verkkomaiset yhdenkoon unisex-hygieniahousut. Se on taloudellinen ja 
kustannustehokas malli, jota voidaan käyttää useita kertoja. 
 
Verkkoneulostekniikka toteutetaan loimineulonnan avulla, jolloin lanka neulotaan siksakkuviona neuloksen pituussuunnassa.  
Abri-Fix One -housuissa on poikittaiset vahvistetut vyöhykkeet, joiden avulla myös pienemmät vaipan pysyvät hyvin paikallaan. 
 
88% polyesteriä, 12% elastaania

ABENA Abri-Fix One hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys  kpl/pkt/ltk

4256   One size 90-130cm  100 / 6 

 
Abri-Fix One Super -hygieniahousut ovat laitoskäyttöön tarkoitetut verkosta valmistetut yhden koon unisex-hygieniahousut. Se on 
taloudellinen ja kustannustehokas malli, jota voidaan käyttää useita kertoja. 
 
Verkkoneulostekniikka toteutetaan loimineulonnan avulla, jolloin lanka neulotaan siksakkuviona neuloksen pituussuunnassa.  
Abri-Fix One Super -housuissa on poikittaiset  vahvistetut vyöhykkeet, joiden avulla myös pienemmät vaipan pysyvät hyvin paikallaan. 
 
91% polyesteriä, 9% elastaania

ABENA Abri-Fix One Super hygieniahousut
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Hygieniahousut
Abri-Fix

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

4211   S 70-85cm lahkeilla 1 / 10 

4212   M 75-95cm lahkeilla 1 / 10 

4213   L 90-110cm lahkeilla 1 / 10 

4215   XL 100-120cm lahkeilla 1 / 10 

 
Abri-Fix Man sepaluksella ovat erityisesti miehille suunnitellut hygieniahousut tarjoten ainutlaatuista istuvuutta ja huomaamattomuutta.  
 
Housut näyttävät ja tuntuvat tavallisilta alushousuilta. Joustava materiaali ja neuloksen rakenne pitävät suojaa tiukasti kehoa vasten estäen 
näin vuodot. Saumaton neuletekniikka – kekseliäs tapa tuottaa lähes saumattomia vaatteita – estää painaumat ja ihoärsytyksen. 
 
Abri-Fix Man -housuissa tuotteen nimi, pesuohjeet ja käytetyt materiaalit on merkitty vyötärönauhaan, jotta tuote on helppo tunnistaa.  
 
55% puuvillaa, 40% polyesteriä, 5% elastaania 
 
Abri-Fix Man -housuja käytetään osana miehille tarkoitettua imukykyistä kaksiosaista inkontinenssiratkaisua inkontinenssisuojan paikallaan 
pitämisessä. Tavallisiin alushousuihin verrattuna hygieniahousujen haaraosa on leveämpi ja ne ovat tavallisia alushousuja joustavammat. Näin 
ne helpottavat jokapäiväistä elämää tuoden siihen varmaa ja mukavaa oloa.

ABENA Abri-Fix Man hygieniahousut

  
tuotenumero koko lantionympärys ominaisuudet kpl/pkt/ltk

4190   S 80-105cm puuvillaa 1 / 15 

4191   M 85-110cm puuvillaa 1 / 15 

4192   L 90-115cm puuvillaa 1 / 15 

4193   XL 95-120cm puuvillaa 1 / 15 

4194   XXL 100-125cm puuvillaa 1 / 15 

 
Kankainen hygieniahaalari antaa lisäturvaa vaipan paikoillaan pysymiseen levottomilla potilailla. Abri-Fix Bodystocking on pehmeä ja joustava 
puuvillapuku, jossa on hihat ja lahkeet. 
 
Puuvilla varmistaa kosteuden poistumisen iholta, jolloin käyttäjä tuntee itsensä kuivaksi ja mukavaksi. Vetoketjut sijaitsevat haarojen ja 
olkapään alueella, jolloin puku on helppo pukea ja sitä on helppo säätää. Vetoketju on peitetty niin, että iho on suojattu ärsytykseltä. 
 
Koko ja pesuohje on merkitty vaatteen pesulappuun.  
 
92% puuvillaa, 8% elastaania 
 
Kankainen vartalopuku suojan kiinnittämiseen, käytetään koko kehon peittävänä alusvaatteena. Jotta puku olisi mukava, on tärkeää valita 
oikea lantion koko.  
 
Paras kestävyys saavutetaan pesemällä 60º C:ssa. Sulje vetoketju ennen pesua ja aseta 
vetoketjun pää paikkaan, jossa se peittyy täysin vetoketjun päässä olevaan taskuun. Älä 
altista tuotetta paineelle, kuten painamiselle tai mankeloinnille, sillä se voi vahingoittaa 
vetoketjuja.

ABENA Abri-Fix Bodystocking kokovartalopuku
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Hygieniahousut
Imukykyiset aluhousut

  
tuotenumero koko / lantion ympärys

Rothwell 
-imukyky väri kpl/pkt/ltk

4091   S    70-90cm 250ml valkoinen 1 / 60 

4092   M    80-100cm 250ml valkoinen 1 / 60 

4093   L    90-110cm 250ml valkoinen 1 / 60 

4094   XL   100-120cm 250ml valkoinen 1 / 60 

4095   XXL  110-130cm 250ml valkoinen 1 / 60 

 
Abri-Lady on pestävä ja imukykyinen alusvaate, jossa on sisäänrakennettu imuosa, naisille, joilla on lievää inkontinenssia.  
 
Abri-Lady-housuja käytetään kuin tavallisia alushousuja, sillä niissä on huomaamaton sisäänrakennettu imuosa. 
 
Valmistettu puuvillasta / lycrasta®, jotka takaavat sekä vartalonmyötäisen istuvuuden että yhdessä uusien erittäin imukykyisten materiaalien 
kanssa näiden inkontinenssihoitoon tarkoitettujen vaatteiden käyttäjille turvallisen ja luottavaisen olon.  
 
Abri-Lady-inkontinenssihousuissa on naiselliset ja joustavat pitsikoristeet lahkeessa ja vyötäröllä.  
 
Pestävät alusvaatteet, jotka soveltuvat lievään virtsankarkailuun, mutta eivät ulosteenkarkailuun. Voidaan käyttää myös WC:ssä käynnin 
harjoittelun apuna. Käytetään kuten normaaleja alusvaatteita.  
 
Koko ja pesuohje on merkitty vaatteen pesulappuun. Aktivoi imukykyinen ydin pesemällä tuote ennen käyttöä.

ABENA Abri-Lady imevät alushousut

  
tuotenumero koko / lantion ympärys

Rothwell 
-imukyky väri kpl/pkt/ltk

4145   S    85-95cm 250ml valkoinen 1 / 50 

4146   M    90-105cm 250ml valkoinen 1 / 50 

4147   L    100-115cm 250ml valkoinen 1 / 50 

4148   XL   110-125cm 250ml valkoinen 1 / 50 

4149   XXL  120-135cm 250ml valkoinen 1 / 50 

4151   3XL  130-145cm 250ml valkoinen 1 / 3 

 
Abri-Gentleman on pestävä ja imukykyinen alusvaate sepaluksella, jossa sisäänrakennettu imuosa, miehille, joilla on lievää inkontinenssia.  
 
Abri-Gentlemen-housuja käytetään kuin tavallisia alushousuja, sillä niissä on huomaamaton sisäänrakennettu imuosa. 
 
Valmistettu puuvillasta / lycrasta®, jotka takaavat sekä vartalonmyötäisen istuvuuden että yhdessä uusien erittäin imukykyisten materiaalien 
kanssa näiden inkontinenssihoitoon tarkoitettujen vaatteiden käyttäjille turvallisen ja luottavaisen olon. 
 
Pestävät alusvaatteet, jotka soveltuvat lievään virtsankarkailuun, mutta eivät ulosteenkarkailuun. Voidaan käyttää myös WC:ssä käynnin 
harjoittelun apuna. Käytetään kuten normaaleja alusvaatteita.   
 
Koko ja pesuohje on merkitty vaatteen pesulappuun. Aktivoi imukykyinen ydin pesemällä tuote ennen käyttöä.

ABENA Abri-Gentleman imevät alushousut
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