
 

Inkontinensöverdrag till Golvsits 
 

42 utg1 SE 

Bruksanvisning        
Överdraget är utformad som en hätta, fastsättning med kardborreband.  

 
 
Dra isär kardborrebanden och placera inkontinensöverdraget på golvsitsen 
och passa in alla hörn. Sätt fast kardborrebanden på ryggsidan.  
Vänd golvsitsen så den ligger på sidan och sätt fast kardborrebanden 
längs underkanten. Fixera inkontinensöverdraget under golvsitsen med 
hjälp av de två kardborrebanden. Var noga med passformen.     

 
Viktigt! 
Var noga med att kardborrebanden häftar 
ihop med varandra på undersidan såväl 
som på sidorna. Detta för att brukaren inte 

ska kunna lösgöra inkontinensöverdraget.  Detta är viktigt då inkontinensöverdraget 
är helt tät och inte får komma över huvud med kvävningsrisk som följd.  

 
Art.nr och storlek       

Artikelnummer EAN-kod Storlek 

INKO910-439540 7340047312951 Inkontinensöverdrag Golvsits sb 25 svart Dartex 

INKO910-5010545 7340047312982 Inkontinensöverdrag Golvsits sb 30 svart Dartex 

INKO910-5511550 7340047313019 Inkontinensöverdrag Golvsits sb 35 svart Dartex 

INKO910-6012555 7340047312890 Inkontinensöverdrag Golvsits sb 40 svart Dartex 

INKO910-6513560 7340047312920 Inkontinensöverdrag Golvsits sb 45 svart Dartex 

     

Rengöring och skötsel        

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

 

Målgrupp        
Bima Dartex tillhör ISO-kod 180942 AH Överdrag. 

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      
Uppfyller brandnorm EN1021-1, EN 1021-2. 

Tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge. 
Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via  
e-post: info@bimaplastteknik.se 
 

Överdraget tillverkas av Dartex som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande. 
 

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.  

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. 
Företaget är anslutet till REPA-registret. 

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.   
CE-märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran 
om överensstämmelse finns för den registrerade produkten.  
 


