HOE WERKT BIO SAC 200?
De techniek houdt in dat er, afhankelijk van hoe lang uw dierbare opgebaard blijft,
twee of meer zakjes direct op de droge huid van het lichaam van de overledene
worden gelegd. Daarover de kleding of een mooie lijkwade.
De Bio Sac 200 bestaat uit 2 hoofdbestanddelen; actieve koolstof en geïmpregneerde
klei. Actieve koolstof is een verbinding die specifiek geuren en vocht uit het lichaam
van de overledene absorbeert wanneer het lichaam zodanig van vocht is verzadigd dat
dit naar buiten treedt.
Ook de werking van de geïmpregneerde
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-  Wanneer een overledene reeds is gekleed door een externe partij, is het
raadzaam een Bio Sac 200 verzorging toe te passen.
Benodigdheden:
• Bio Sac 200 filters (minimaal 2)
• Flesje Chloorhexidine alcohol, bij voorkeur 96% (werkt goed in sprayvorm)
• Doekjes/gaasjes om de Chloorhexidine aan te brengen op buik en genitaliën
• Wattenstaafjes om
in de mond en neusholte de Chloorhexidine aan te brengen
GEEN
GEEN
• Juiste incontinentiemateriaal
KOELPLAAT
THANATOPRAXIE
• Schaar
• Tape verband
• Handdoeken
Vanaf half november 2017 tot en met half januari 2018 hebben er inmiddels ruim 60
(thuis) opbaringen plaats gevonden in Nederland.
Meer informatie over de bevindingen van de uitvaartondernemers en de families
vindt u op onze website: www.kooijmanconserfilenature.com of vraag het uw
uitvaartondernemer.
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nodig heeft, pas deze dan nu toe.

11) Haal de strip van de zelfklevende sticker af.
12)  Schud nogmaals de Bio Sac 200 filters goed, zodat de korrels goed verdeeld
zijn.
13)  Leg de twee Bio Sac 200 filters direct boven de schaamstreek en onder de navel
netjes naast elkaar.*
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18)  Zet duidelijk op de opdracht bon dat het een opbaring met Bio Sac 200 betreft,
dit in verband met het inkisten en uitdragen.
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