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ASAP Drytop 

H0yabsorberende stikklaken til bruk der vceskes0I er et problem. 

Bruk ASAP Drytop under pasienten på steder med lokalt vceskes0I og 

kan brukes i kombinasjon med andre produkter for å forlenge levetiden. 

Sammen med ASAP Leana 100 

Når C-delen av ASAP Leana 100 er mettet med Vffiske, og du forventer at f0dselen fortsatt vil ta 

litt tid, kan C-delen enten erstattes med A-delen fra foten, hvis den fortsatt er funksjonell - eller 

en ASAP Drytop. 

Sammen med ASAP Jona 200 

Bruk Z-bretteteknikk for ASAP Drytop. For å s0rge for at sengen alltid er ren lages nye bretter, 

som vil dekke eventuelle nye våte områder. Produktet er laget av lukthemmende materiale som 

puster. 

2-fold teknikk

• 

VIDEO 

Z-fold teknikk

• 

O,1 0Om ---- Absorbent core O,6OOm 

c:::::J Tape top c:::::J Tape bottom ITJ Tape top/-bottom 
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Helse, milj0 og 

materialsammensetning 

Våre produkter består utelukkende av råvarer levert av sertifiserte 

leverand0rer. Alle produktene våre er merket med Svanemerket som er 

det offisielle milj0merket i hele Norden. 

Vi har stort fokus på milj0et, og lager beskyttende laken som bidrar til å redusere vårt "organiske 

fotavtrykk", ved å redusere forbruket av plastikk og kladder. Produktene består av en 

kombinasjon av biologisk nedbrytbare varer, som bidrar til energigjenvinning etter bruk. 

Produktet består av et trelags laminat og er 100% latex fritt. 

0 Patentert 0 Nedbrytbart 0 100% latex-fritt 0 Svanemerket 

D Non-woven 

Produktet består av et tre-lags laminat. Det 0verste laget har 

en hvit non-wovenduk av viskose som sikrer rask absorbering 

og h0y strekkstyrke, samtidig som overflaten oppleves myk og 

behagelig. 

- SAP

I midten ligger et tynt sjikt med SAP (superabsorbent) for å 

kunne absorbere st0rre mengder med vreske. 

- Biofilm

I bunn ligger plasten (bio-plast som er 100% komposterbart), 

som en barriere mot fukt og vreskegjennomtrengning. Plasten 

er pustende for å unngå svette og klamhet for brukeren. 
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