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Curas Ltd.
Curas is een internationaal merk van disposable medische
hulpmiddelen en hygiënische producten voor de gezondheidszorg.
QRS is exclusief partner van Curas binnen Nederland. Producten
die op de markt worden geïntroduceerd voldoen aan alle wet- en
regelgeving.

Spuugzak (braken)
Braken is een veel voorkomend probleem bij patiënten. Vaak wordt er een kartonnen nierbekken schaaltje gegeven
als oplossing. De nierbekken zijn relatief klein en ondiep, dit is niet voldoende om de patiënt en zijn omgeving
schoon te houden. Daarnaast is het wegbrengen van een gevuld nierbekken een risicovol karwei. De inhoud kan
overlopen, met als gevolg risico op kruisbesmetting.
De spuugzak is een innovatie die snel, gemakkelijk, schoon, geurloos en goedkoop is. Allemaal voordelen om het
ongemakkelijke probleem van braken op te lossen. Ideaal voor gebruik onderweg, maar ook in de praktijk of kliniek.

Kenmerken en eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veilig en economisch alternatief voor gebruik van traditionele bekkens (bv nierbekken).
De wijde opening past uitstekend om de mond van de patiënt, om het braaksel op te vangen. Morsen en
naderhand moeten schoonmaken wordt hierdoor voorkomen.
Praktisch, discreet, handig en eenvoudig te gebruiken om ziekte te beheersen.
De stevige plastic ring maakt het product gemakkelijk vast te houden en vermindert hierdoor het risico op
besmetting.
Stevige en diepe zak met 1,5 liter capaciteit voorkomt overlopen.
Maatverdeling voor indicatie van de opgevangen hoeveelheid.
“Twist & Lock” systeem, houdt de geur vast en afsluiten gaat gemakkelijk.
De zak is bedrukt met een eenvoudige, geïllustreerde handleiding.
Zak is latexvrij en PVC-vrij.
Spuugzak met SAP (Super Absorbing Powder), bindt de vloeistof tot een gel. Dit maakt de handling van
potentieel besmet afval veiliger. (geldt alleen voor artikelnummer 03051)

Productbeschrijving

Disposable PE spuugzaak met stevige plastic ring. Beschikbaar zonder en met voorgevuld SAP sachet. Tevens
staat de spuugzaak ook bekend onder de naam van “vomit bag, sick-bag of braakzak”. Het biedt een grote
opvangmogelijkheid tot 1,5 liter, met maatverdeling voor een indicatie van de opgevangen hoeveelheid.

Gebruik

Een spuugzak biedt een handige en eenvoudige manier om braaksel en ander vloeibaar afval op een discrete en
hygiënische manier te beheren. Deze wegwerpzak is ideaal voor gebruik bij reisziekte, misselijkheid, hoogteziekte,
voedselvergiftiging, reizen, chemotherapie etc. Aanbevolen voor gebruik met SAP van Curas.
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Productspecificaties
Artikel

Omschrijving

Capaciteit

Materiaal

Kleur

Verpakking

03052

Spuugzak

1,5 Liter

LDPE & PP

Wit

Binnenzak

03051

Spuugzak met SAP by Curasᵀᴹ

1,5 Liter

LDPE & PP

Wit

Binnenzak

QRS is uw partner op het gebied van vloeistofmanagement. Wij bieden u oplossingen voor het managen van vloeistoffen
op iedere afdeling. Naast de spuugzakken, denken wij graag met u mee over hoe u de vloeistoffen op iedere afdeling kunt
managen. Voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden, de hoogste traceerbaarheid en slimme oplossingen. Wij helpen u graag!

Bestelinformatie
Artikel

Omschrijving

Binnenverpakking

Omdoos

Gewicht

03052

Spuugzak

50 stuks/zak

600 stuks/doos (12x50
stuks)

~10.2kg

03051

Spuugzak met SAP by Curasᵀᴹ

50 stuks/zak (+SAP:
50 stuks/zak)

600 stuks/doos (+SAP:
600 stuks/doos)

~13.5kg

Product Symbols

