
BRUKSANVISNING 24 utg. 5 SE 

BIMA PLASTTEKNIK AB | Trålvägen 5 | 432 74 Träslövsläge | Tel 0340‐41950 | Fax 0340‐41790 | info@bimaplastteknik.se 

 

Bima Dartex inkontinensöverdrag 

 

Överdraget är utformad som en hätta med resår, vilket förenklar t.ex. vid tvätt.  
HD-stol, heltäckande överdrag med dragkedja, fastsättning med kardborreband.  
Överdraget har en yta som är lätt att torka av och hålla ren. Undersida av polyuretan för  
att skydda mot inkontinens och smuts.  

Notera hur skyddsöverdraget ska placeras på dynan. 
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på överdraget. 
 

Kontrollera att storleken på överdraget överensstämmer med storleken på dynan. 
För skräddarsydda överdrag kontrollera att artikelnummer och artikeltext motsvarar rätt dyna. 
 

För bästa passform är det viktigt att montera överdraget rätt. Notera märkningen. Se till att ”peta ut” alla 
hörn och att överdraget passar bra på stommen. 

 
Art.nr, mått och ISO-kod 
Universella inkontinenshättor  Heltäckande inkontinensöverdrag till HD‐stolen 

Art.nr  Mått (cm)  Art.nr  Mått (cm) 

19‐1  25x25  190‐6  HD Sits smal 38 

19‐2  30x30  190‐7  HD Sits normal 45 

19‐3  30x35     

19‐9  35x40     

19‐4  40x40     

19‐5  40x45     

19‐6  50x45     

19‐7  50x50     

19‐8  55x50     

 

ISO-kod: 180942 AH Överdrag 
Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K. 

 
Rengöring och skötsel 
Överdraget tvättas i 60 grader, centrifugeras och lufttorkas. Mycket slitstark och tåligt, klarar även att 
rengöras med alkoholbaserade desinfektionsmedel.   

 
Målgrupp 
Komfortabelt och skyddande överdrag som används vid inkontinens. Det är enkelt och smidigt vid tvätt 
samt att ingen urindoft ”sätter sig” i dynan. 
 
Kvalitet, miljö och brandsäkerhet 
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.  
Uppfyller brandnorm EN1021-1, EN 1021-2. 

Tillverkning sker i Sverige av Weda Sytjänst. Om du behöver mer information är du välkommen att 
kontak ta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.  
 

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001. 
 

Företaget är anslutet till REPA-registret.  
Efter förbrukning lämnas överdraget till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. 
CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG. 

 


