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Podložky  
a prostěradla
k ochraně čalouněného  
nábytku a postelí

Nepropustné 
podložky
a prostěradla

Nepropustné prostěradlo

Rozměr 90 x 200 cm. Prostěradlo 
pokrývá celý povrch, boky i část spodního 
dílu matrace. Tím pomáhá udržet 
v čistotě jak matrace, tak celé lůžko. 
Prostěradlo je napínací do gumy  
a nasazení na matraci je velice 
jednoduché.   
Vyrobeno z 100% froté.
Na spodní straně je nanesena 
polyuretanová nepropustná,  
ale prodyšná vrstva.

Nepropustná podložka

Rozměr 90 x 200 cm. Podložka pomáhá 
udržet v čistotě jak matrace, tak celé 
lůžko. Uchycení k matraci je možné 
gumou v rozích podložky.  
Vyrobeno z 100% froté.
Na spodní straně je nanesena 
polyuretanová nepropustná,  
ale prodyšná vrstva.

Objednací kód Název

5190200 Nepropustná podložka,  90 x 200 x 12, senior

5290200 Nepropustné prostěradlo, 90 x 200 x 12, senior

5170141 Nepropustná podložka, 70 x 140 cm, dětská

5270140 Nepropustné prostěradlo WP-TEX 2, 70 x 140 x 15, dětské

cena od

285,– Kč

Distribuce: Untraco, v.o.s., Ostrava, www.abena.cz



Svrchní vrstva

Kompaktní savá 
vrstva – jádro

Polyuretan

Nepromokavá bariéra

Obj. č. Název Rozměr Savost ks/bal.

4172 Abri-Soft pratelná podložka 75 x 85 cm 2000 ml 1

4173 Abri-Soft pratelná podložka se záložkami 75 x 85 cm 2000 ml 1

ABRI-Soft
pratelné podložky

Vlastnosti a výhody

•  Vysoká sací schopnost – díky kompaktní  
vnitřní savé vrstvě, tvořené netkaným 
materiálem, který je složen z 65 % 
z polyesteru a z 35 % z umělého hedvábí.

•  Rychlá absorpce – daná vlastnostmi 
povrchové vrstvy utkané ze 100 % 
polyesteru, který je nesmáčitelný 
a umožňuje zvýšenou rychlost průniku 
tekutiny do savého jádra.

•  Suchá svrchní vrstva – dosažená 
kombinací výše uvedené nesmáčivé 
polyesterové svrchní vrstvy 
a kompaktního savého jádra.

•  Jednoduše použitelné záložky – zasunou 
se pod matraci a drží podložku pevně 
na místě.

Abri-Soft pratelné podložky – novinka 
doplňující řadu podložek Abri-Soft, 
určených k dodatečné ochraně postelí 
a sedacího nábytku u klientů s inkontinencí.
Pratelné podložky Abri-Soft přinášejí 
klientům vysoký komfort díky technologii 
výroby, kdy 4 vrstvy jsou spojeny v celém 
rozsahu povrchu tak, že tvoří kompaktní 
celek a nedochází tak, ve srovnání s jinými 
podložkami pouze sešitými na hranách, 
k jejich zmačkání pod klientem – tím je 
zamezeno otlakům apod.

Praní podložky – Podložku je možno 
prát až 300 x, při teplotě do 95 °C. Díky 
unikátnímu spojení všech vrstev v celé 
ploše podložky neriskujete její sražení 
po vyprání.

•  Nepropustná bariéra – kombinace 
polyuretanu a polyesteru (světle modrá 
vrstva) zaručuje, že postel či sedací 
nábytek zůstanou suché.

•  Zaoblené rohy – snižují opotřebení 
podložky, obzvláště při praní a sušení 
a prodlužují tak její životnost.

cena od

261,– Kč

Kód VZP Název Rozměr ks
v bal.

Cena/bal.
v lékárně

Úhrada 
VZP % 1 měs.

bal./ks
2 měs.
bal./ks

3 měs.
bal./ks

0088142 Abri Soft Superdry 40 x 60 cm 60 280 Kč 75,00 X 1/60 X

0088143 Abri Soft Superdry 60 x 60 cm 60 401 Kč 75,00 X 1/60 X

0088145 Abri Soft Superdry 60 x 90 cm 30 283 Kč 75,00 1/30 2/60 3/90

                       Podložka se záložkami

0085836 Abri Soft Superdry se zál. 70 x 180 cm 30 432 Kč 49,13*) 1/30 2/60 3/90

Max. 30 ks/měsíc

Kód VZP Název Rozměr ks
v bal.

Cena/bal.
v lékárně

Úhrada 
VZP % 1 měs.

bal./ks
2 měs.
bal./ks

3 měs.
bal./ks

0005668 Abri Soft 40 x 60 cm 60 374 Kč 75,00 X 1/60 X

0005669 Abri Soft 60 x 60 cm 25 193 Kč 75,00 1/25 2/50 3/75

0005670 Abri Soft 60 x 90 cm 25 286 Kč 61,85*) 1/25 2/50 3/75

Podložka se záložkami

0087656 Abri Soft se záložkami 90 x 180 cm 25 340 Kč 52,02*) 1/25 2/50 3/75

Max. 30 ks/měsíc

Tyto výrobky nejsou, ani částečně,  hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

*) dle metodiky VZP – Volba ekonomicky nejvýhodnějšího modelu

*) dle metodiky VZP – Volba ekonomicky nejvýhodnějšího modelu

ABRI-Soft
podložky pod nemocné
Absorpční podložky pro inkontinentní pacienty všech stupňů, 
především jako ochrana čalouněného nábytku a postelí.

ABRI-Soft
podložky pod nemocné

ABRI-Soft
podložky pod nemocné se superabsorbentem
Absorpční podložky se superabsorbentem  pro inkontinentní 
pacienty všech stupňů.

Č. výrobku Název Rozměr Savost v ml ks/bal.

254116 Abri Soft ECO 40 x 60 cm   600 60 274,–

254117 Abri Soft ECO 60 x 60 cm   700 60 382,–

254118 Abri Soft ECO 60 x 90 cm 1000 30 256,–

254124 Abri Soft 60 x 60 cm 1300 10   83,–

254125  Abri Soft 60 x 90 cm 2100 10 123,–

NOVINKA

Doporučená cena
za bal. v lék. vč. DPH

novInkA


