Unibag
- en ny måde at arbejde på

En miljøvenlig, hygiejnisk & lethåndterlig
substitut for både det gængse bækken
og kolbe.

Hvad går konceptet ud på?
• Unibag er en urinopsamlingspose med en lukke‐
mekanisme, der forhindrer tilbageløb af væsker og
dermed kontamination.
• Unibag kan anvendes liggende, siddende og stå‐
ende af både mænd og kvinder.
• Unibag har påtrykt måleenhed og kan rumme op til
1.500 ml.
• Unibag er et svensk produkt fremstillet i det miljø‐
venlige materiale polyeten.
• Unibag kan erstatte både bækken og platkolbe.
• Unibag er økonomisk besparende i såvel indkøb
som i brug.
• Unibag er en ny og lettere måde at arbejde på.

Vores krav til produktet
Produktet skal være enkelt at bruge til sammenligning
med andre produkter indenfor samme produktom‐
råde.
• Produktet skal bevare brugerens integritet.
• Produktet skal lette arbejdet, såvel i
praktisk brug som ud fra et hygiejne‐ o Unibag
pfylde
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rav!
• Produktet skal være miljøvenligt.
• Produktets pris skal være på niveau med
andre produkter indenfor samme produktkategori;
eller billigere.

Brugen af Unibag

1

2

3

4

Fordele i arbejdet
• Ingen svære løft og dårlige arbejdsstillinger.
• Ingen kontakt med urinen.
• Ingen rengøring af bækken eller kolbe.
• Ingen lugtgener.

Baggrundsviden
Firmaet Clean Analytical System AB blev etableret
af tidl. cheflaborant Bengt‐Inge Brodén i 1986.
Clean Lab System var navnet på en lukkemeka‐
nisme indbygget i proppen af reagensglas. Denne
lukkemekanisme eliminerede mulig kontamination
af væsker i det praktiske arbejde på sygehuslabo‐
ratorier. Systemet er siden videreudviklet til også
at omfatte andre produktkategorier; heriblandt
UNIBAG.
For yderligere information om Unibag; besøg:
www.casab.se

Forhandlerinformation
Unibag forhandles i Danmark af Bjørn Nielsen Rehab
& Hospitalsartikler, der med solide 50 år på markedet
har givet os en unik viden indenfor alle former for
hjælpemidler og hospitalsartikler til ældre og handi‐
cappede.
Foruden nøje udvalgte kvalitetsprodukter indgår den‐
ne viden som en del af den samlede pakke, når der
søges rådgivning, eller der bestilles varer til levering.
Ved spørgsmål vedrørende produktet og dets mulig‐
heder samt evt. bestilling af prøvepakke, kontakt da
venligst nedenstående.
Varenr.: P110
HMI‐nr.: 52940

Sønderbyen 7 · DK‐9510 Arden
Telefon: +45 8692 7955
Fax: +45 8692 7027
mail@bjoern‐nielsen.dk
www.bjoern‐nielsen.dk

