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Geen lucht uitpersen 

Pers tijdens het sluiten geen 
lucht uit de zak. Zo blijven de 

virusdeeltjes in de zak.

Gebruik kleurcodes

Gebruik kleurcodes om het 
type afval te herkennen en op 
de juiste manier te verwerken.

Betere hygiëne

Gebruik afvalbakken
met een deksel en 

voetbediening voor een 
betere hygiëne.

Leeg dagelijks

Leeg de afvalbakken dagelijks en 
voorkom dat micro-organismen 
zich kunnen vermenigvuldigen.

Voorkom rondslingerend afval

Plaats afvalbakken waar het afval 
ontstaat en voorkom rond-

slingerend afval.

Voorkom besmetting

Bewaar schoon en vuil textiel 
niet in dezelfde ruimte om 
besmetting te voorkomen.

Niet te vol

Zorg dat afvalzakken en 
waszakken niet te vol zijn, 
dan knoop je ze makkelijk 
dicht en wegen ze minder.
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Meer weten? Neem contact op
met het Abena Adviesteam
0485 34 3 4 44 | info@abena.nl

Door op de juiste manier afval te verzamelen kan je 
een belangrijke bijdrage leveren aan een schone en 
en veilige omgeving. Met deze tips verklein je de 
kans op overdracht van infecties, zorg je voor een 
opgeruimde omgeving en voorkom je onaangename 
geurtjes.



Saekko Boy
Ideale afvalzakhouder
voor het inzamelen van afval 
in ziekenhuizen en 
zorginstellingen. 
Artikelnummer: 2026 (40 liter) 
en 2060 (60 liter).

Een beschermzak met
een absorberende inlegger 
voor het opvangen van 
urine en/of ontlasting.

De absorberende inlegger 
zet het vocht om in gel
en absorbeert tot 600 ml.

Voorkomt direct contact
met urine en/of ontlasting
en daarmee de kans op 
besmetting en infectie.

Waszak met oplosbare 
naden
Handig voor het wassen 
van sterk vervuilde was, 
zoals beddengoed of 
kleding met urinevlekken.
Artikelnummer: 740288. 

Verrijdbaar en daardoor 
eenvoudig mee te

nemen tijdens rondes.

Combineer met gekleurde 
afvalzakken voor een 
goede afvalscheiding.

Geruisloos sluitend deksel
en voetpedaal voor hygiënisch 

werken conform de 
WIP-richtilijnen.

Glad oppervlak en 
daardoor eenvoudig 
schoon te houden.

Hygiënisch in gebruik 
door minimaal contact 
met de vervuilde was.

Voorkomt verspreiding 
van bacteriën en virussen 

tijdens vervoer.

Oplosbare naad bij 60°C. 

Abri-Bag:
Voor hygiënisch werken 
met postoel en bedpan 
conform WIP-richtlijnen 
urinelozing en stoelgang.
Abri-Bag voor postoel: 
artikelnummer 1000005113.
Abri-Bag voor bedpan: 
artikelnummer 1000005111.

Handige producten bij het omgaan met afval:
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Voor het beste advies & informatie
over onze producten, kijk op
zorg.abena.nl
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