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Hygie® braakbakje 

Het Hygie® braakbakje is de ideale oplossing 

voor het opvangen van lichaamsvloeistoffen. 

Door het gebruik van dit braakbakje hoeft er  

bovendien minder schoongemaakt te worden. 

Het braakbakje is geschikt voor gebruik in  

zorginstellingen, thuis of onderweg. 

 

De super absorberende pad in de braakzak 

kan in minder dan 30 seconden tot maar liefst  

700 ml lichaamsvloeistof in gel veranderen. Dit 

leidt tot minder lekkage en dus minder schoon- 

maakwerkzaamheden. Knoop de zak na gebruik  

dicht en deponeer bij het gescheiden afval. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
HY2000 Hygie® braakset (opvangbakje & 6 braakzakken) 
HY2500 Hygie® braakzakken 10 stuks                                                            
 
 
 
 
Medimpex Systems B.V. T.: 0344-615300 
Faradaystraat 14-01  E.: verkoop@medimpex.nl  
4004 JZ  Tiel   W.: www.medimpex.nl 

 

 

 

 

         

 

 

 

Hygie® hygiënische opvangsystemen   
 

Een vernieuwende productlijn op het gebied van 

hygiëne die het dagelijks leven vergemakkelijken. 

Het assortiment bestaat uit verschillende opvang- 

systemen en hygiënische zakken die lichaams- 

vloeistoffen kunnen opnemen.   

 

De voordelen van Hygie®: 

 Minder schoonmaakwerkzaamheden 

 Minder lekkage 

 Geen vervelende geurtjes 

 Minder snelle verspreiding van infecties 

 Latexvrij 

 Geen houdbaarheidsdatum 

 Absorbeert tot 700 ml in minder dan 30 seconden  

 Gemaakt uit gerecycled materiaal  
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Hygie® bedpan-toiletstoel 
 
De Hygie® bedpan-toiletstoel is zeer geschikt   
voor gebruik in de thuiszorg en bij personen 
met verminderde mobiliteit. Ideaal voor 
bedlegerige patiënten. Door het 
het ergonomische ontwerp is deze bedpan 
gemakkelijker en stabieler in gebruik.    
 
De super absorberende pad in de hygië- 
nische zak kan in minder dan 30 seconden 
tot maar liefst 700 ml lichaamsvloeistof in gel 
veranderen. Dit leidt tot minder urinelekkage 
en hierdoor is de Hygie® bedpan-toiletstoel  
sneller schoon te maken dan reguliere  
bedpannen. De risico’s op kruisbesmetting zullen door 
het gebruik van deze zakken aanzienlijk 
afnemen. Knoop de zak na gebruik dicht en 
deponeer bij het gescheiden afval. 
 
  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HY1000 Hygie® bedpanset (bedpan & 6 opvangzakken)     
HY1500 Hygie® bedpan-toiletstoel opvangzakken 10 stuks 
HYB20  Hygie® bedpan-toiletstoel opvangzakken 20 stuks 
 

 

Hygie® urinaal 
 
Met het Hygie® urinaal en de urinezakken kan 
op een eenvoudige manier urine opgevangen  
worden. Door de brede opening wordt knoeien 
of lekken voorkomen. Door het handvat is het urinaal 
eenvoudig te gebruiken en kan deze aan bed worden  
gehangen. Zo is het urinaal altijd binnen handbereik. 
Ideaal voor gebruik bij patiënten en personen met 
verminderde mobiliteit. Het Hygie® urinaal is geschikt 
voor zowel mannen en vrouwen. 
 
De urinezakken met absorberende pad kunnen op een 
discrete manier en onder alle omstandigheden worden 
gebruikt: in bed, in een rolstoel, op reis en in de auto. 
Het Hygie® urinaal is sneller schoon te maken dan 
reguliere urinalen door eenvoudig de urinezak via de  
open onderkant te verwijderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HY3000 Hygie® urinaalset (urinaal & 6 opvangzakken) 
HY3500 Hygie® urinaal opvangzakken 10 stuks 
HYP30   Hygie® absorberende inleggers 30 stuks 
HYU20   Hygie® urinaal opvangzakken 20 stuks 
 
               


