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Produktbeskrivelse
Bambo Nature er ikke kun en behagelig, absorberende ble til dit barn, men også en miljøvenlig ble. Baseret på nordiske traditioner for bæredygtighed 
producerer vi bleer med miljøvenlige fremstillingsprocesser, samtidig med at vi sikrer, at de er fri for farlige kemikalier og parfumer for at minimere 
risikoen for allergi og bleudslæt. Bleen er både certificeret af både Nordisk Svanemærkning, FSC, EU Ecolabel (gælder ikke for CE mærkede produkter) 
og Asthma Allergy Nordic. Derudover er bleerne også dermatologisk testet.

Specifikationer

Produktbetegnelse Børneble, tapeble

Varemærke Bambo Nature

Størrelse 6

Farve Hvid

Egenskaber Tall pack

Materiale Syntetisk gummi, ECF Fluff, elastan, nonwoven, PE, polyakrylat, PP

Længde/dybde 550 mm

Bredde 240 mm

Brugervægt 16+ kg

Vægt, netto 41 g

Tolerance +/- 10%

Certifikater Asthma Allergy Nordic, CE, Dermatologisk testet, FSC Mix Pulp, Svanemærket

CE-klasse (medicinsk udstyr) Klasse I

Produkt- eller teststandarder ISO 9001, ISO 14001, ISO 11948-1

Direktiver, lovgivning og regler 93/42/EEC

Sikkerhedsforskrifter og advarsler Bør opbevares utilgængeligt for børn.

Holdbarhed 5 år

Opbevaringsinstruktioner Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning
1. Rengør bleområdet. 2. Placer bleen under babyen og tilpas bleen under navlen. 3. Stram velcro tapen tilstrækkeligt og tilpas i en symmetirsk posi-
tion. 4. Hvis nødvendigt, tilpasses bleen yderligere, for at sikre komfortabelt pasform.

Bambo Nature, ECO bleer, 6, tall pack, 
16+ kg

 Designet til at minimere risikoen for allergi og bleudslæt
 Øko-venlige bleer
 Superbløde materialer
 Ydeevne i topkvalitet
 Godkendt af mødre og Asthma Allergy Nordic

Varenummer |  1000019266

DANIA NOVA varenr. 104060



Abena · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

  |  9.10.2020

Varenummer 1000019266   2/2
PR
O
D2

29
77

 
 
10

00
01

92
66

   
Forpakning

Enhed Indeholder Længde (cm) Bredde (cm) Højde (cm) EAN

kll 120 stk 36.1 22.6 46.2 5703538247194

pk 40 stk 5703538245305

stk

Svanemærket, også kendt som the Nordic Swan Ecolabel, er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med Svanemærket 
imødekommer strenge miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.  

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig 
skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. 
Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede 
produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. Se mere på www.fsc.org. 

Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkter er blevet testet for potentielle hudirritationer af et uafhængigt 
tredjepartslaboratorie. 
 

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at benytte og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for 
Conformité Européenne (den Europæiske Konformitetskomite) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, 
byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Asthma Allergy Nordic garanterer, at produkter er godkendt af eksperter fra Astma-Allergi Danmark. Produkter med mærket 
indeholder ikke parfume og farvestoffer og udgør en minimal risiko for udvikling af hudallergi. 

Produktet er fuldt åndbart, 
hvilket gør det behageligt og 
hudvenligt at anvende – også 
over tid.

Vådindikatoren er en 
væskefølsom strimmel, som 
skifter farve eller flyder ud, 
hvilket indikerer, hvor stor 
en del af produktet, der er 
udnyttet.

Speciel funktion i 
inkontinensprodukter og 
babybleer, der hjælper med at 
sprede væske og holder huden 
tør.

Produktet har elastiske og 
fleksible sidestykker, som 
giver en god pasform og 
komfort under brug.

Produktet har en meget 
blød overflade for en mere 
behagelig pasform. 
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