
HAPPY COVER PAD®

Šībera pārvalks

APRAKSTS 

Šībera pārvalks no balta polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

Tā iekšpusē atrodas pulverveida superabsorbējoša viela “SGAIEL®”, noslēgta ūdenī šķīstošā 

apvalkā, kas izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā. 

PIELIETOJUMS 

Vienreiz lietojams šībera pārvalks, izmantojams slimnīcās, aprūpes iestādēs, kā arī slimnieku kopšanai 

mājas apstākļos.

Uz šībera uzvelkams Happy 

Cover® pārvalks: pēc 

aptuveni 30 sekundēm

SGAIEL® molekula pārvērš 

urīnu un izkārnījumus 

gēlā, ko var izmest 

atkritumu konteinerā.

IZMĒRI 

600 x 500 mm

Iepakojumā 20 gab.

SGAIEL®

Superabsorbenta pulveris dispenseros

IZMĒRI 

200g/400g/1000g

Patentēta molekula - pulverveida absorbējoša viela “SGAIEL®”, kas pārvērš 

šķidrumu gēlā. 

Pulveris uz tīklveida nātrija poliakrilāta bāzes, kas nonākot kontaktā ar šķidrumu un 

ūdens bāzes šķīdumiem pārvērš tos gēlā. Daļiņu izmērs < 220µ. Bez smaržas. Gatavs 

lietošanai.  Spēj absorbēt 60-500 reizes lielāku šķidruma tilpumu nekā absorbenta 

apjoms.

Darbības mehānisms - gelifikācijas process 30 sekundēs, pārtrauc urīnvielas sadalīšanos 

amonjakā, tādējādi, novēršot smakas izdalīšanos, kā arī, fizikāla šķidruma izolēšana gēla

masā, pārtrauc tā oksidēšanās procesu gaisā, novēršot  baktēriju izplatīšanos.  

PIELIETOJUMS 

Izmantojams jebkurā slimnīcas nodaļā, kur notiek lielas šķidrumu noplūdes: operāciju 

zālēs, dzemdību nodaļās, ceļgala artroskopijas procedūru laikā u.c.

Praktiski un ērti lietojami,

nodrošina diskrētumu un 

komfortu

Novērš nepatīkamus 

aromātus, var utilizēt kā 

parastus atkritumus

Higiēniski un droši,
pasargā no infekcijām

Jauna patentēta 

noslēdzošā sistēma

Inovatīvi higiēniski tualetes maisiņi, 
gatavi lietošanai, praktiski, droši, ērti, neitralizē 

nepatīkamus aromātus
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HAPPY COVER PP®

Urīna savākšanas sistēma

APRAKSTS 

Urīna maisiņš no zaļa polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

Tā iekšpusē atrodas pulverveida absorbējoša viela “SGAIEL®”, noslēgta ūdenī šķīstošā apvalkā, 

kas izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā. 

PIELIETOJUMS 

Vienreiz lietojams urīna savākšanas maisiņš, paredzēts vīriešiem izmantošanai pisuāra vai pīles vietā. 

Pielietojams slimnīcās, aprūpes iestādēs, vietās, kur nav pieejama tualete, kā arī invalīdiem ar 

pārvietošanās problēmām un guļošiem slimniekiem.

IZMĒRI 

160 x 380 mm

Iepakojumā 20 gab.

HAPPY COVER RIG®

Atvemto masu savākšanas sistēma

IZMĒRI 

250 x 250 mm

Iepakojumā 20 gab.

APRAKSTS 

Vemšanas maisiņš no zila polietilēna, pēc lietošanas ērti un viegli noslēdzams.

Tā iekšpusē atrodas pulverveida absorbējoša viela “SGAIEL®”, noslēgta ūdenī šķīstošā apvalkā, kas 

izšķīst nonākot saskarē ar šķidrumu un pārvērš to gēlā. 

PIELIETOJUMS 

Vienreiz lietojams atvemto masu savākšanas maisiņš, paredzēts izmantošanai ātrās palīdzības mašīnās, 

slimnīcu uzņemšanas, gastroenteroloģijas, onkoloģijas u.c. nodaļās. Noderīgs arī bērniem un pieaugušajiem, 

kas cieš no sliktas dūšas, tai skaitā ceļojumu laikā.

Higiēniskais maisiņš Happy Cover P.P. ® satur 

superabsorbējošu vielu SGAIEL®, kas nonākot 

kontaktā ar šķidrumu, pārvērš to gēlā, tādējādi 

samazinot izšļakstīšanās risku un nepatīkamu 

aromātu.

Maisiņš ir gatavs lietošanai, absorbējošais 

pulveris pārvērš atvemtās masas cietā substancē, 

nodrošina lietošanas diskrētumu un ērtības, 

novērš nepatīkamu aromātu.

Tas arī atvieglo medicīnas personāla darbu, 

aizsargā no infekcijām un netīrumiem. 
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