
9.7 g  
x 36,500 sondes

Actreen® Hi-Lite
Laat ontwerp en eco-innovatie samenkomen

Een minimalistisch ontwerp voor maximale milieuvriendelijkheid.2

Uit de laatste studie van PPMI naar consumentengedrag blijkt dat één op de vijf huishoudens
milieuvriendelijke verpakkingen tot hun belangrijkste aankoopcriteria rekent.1

B. Braun streeft naar minimalisatie van milieu impact tijdens de ontwikkeling en productie van 
een product.

Minder belastend voor het milieu door het eenvoudige ontwerp, de minimale recycleerbare verpakking en de 
lichtgewicht componenten van de sonde.

...is het lichtste 
product

vergeleken met de belangrijkste
Europese concurrenten.

...ontworpen met zo min mogelijk 
onderdelen:

Product en verpakking bestaan uit 3 
componenten. Actreen® Hi-Lite heeft 

minder componenten dan zijn 
belangrijkste concurrenten. 

Concurrent 1: 17 g
Concurrent 2: 19.2 g
Concurrent 3:  26.2 g
Concurrent 4: 29.7 g

Concurrent 1: 5 onderdelen
Concurrent 2: 3 onderdelen
Concurrent 3: 5 onderdelen
Concurrent 4: 5 onderdelen

Alle concurrenten:

0 
multifunctionele 

verpakking

B. Braun:

9.7 g
B. Braun :

3 onderdelen

B. Braun:

 1
 multifunctionele 

verpakking

20 patiënten

gebruiken 5  sondes per dag

23 g 
x 36,500 sondes

36,500
per jaar

Actreen® Hi-Lite

... beschikt over een multifunctionele 
verpakking: 

De folieverpakking beschermt de sonde 
voor inbrengen, houdt uw handen proper 
tijdens het inbrengen en de urine wordt 
eventueel opgevangen in een opvangzak. 

Concurrent 1: 27.5 g
Concurrent 2: 49.4 g
Concurrent 3: 38.8 g

Concurrent 1: 4 onderdelen  
Concurrent 2: 6 onderdelen
Concurrent 3: 3 onderdelen

Concurrent 1 / 
Concurrent 2 / 

0 
multifunctionele 

verpakking

B. Braun:

15.9 g
B. Braun:

4 onderdelen

B. Braun /  
concurrent 3: 

1 
multifunctionele 

verpakking
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MINDER AFVAL ...                           ... DAN CONCURRENTEN

VS

358   kg 840 kg

gem. concurrent

Bespaar 482 kg afval met Actreen® Hi-Lite Cath 

en bespaar afvalkosten voor je organisatie.



Deze analyse is uitgevoerd met behulp van SimaPro, een instrument voor levenscyclusanalyse. Er is rekening gehouden met de winning van materiaal en de fabricage van 
onderdelen en primaire verpakking. De secundaire verpakking en transportstadia zijn niet meegenomen. Wij raden niet aan de resultaten van de vergelijkende 
levenscyclusanalyse extern te delen, omdat concurrenten de resultaten en hypotheses in twijfel zouden kunnen trekken. De materiaal- en fabricagehypothesen van de drie 
belangrijkste Europese concurrent-producten zijn vertrouwelijk en zijn niet zo nauwkeurig als die van Actreen® Hi-Lite Cath.

Actreen® Hi-Lite heeft de laagste milieu-impact 
vergeleken met de belangrijkste Europese concurrenten, vanwege het lichtgewicht en 
eenvoudige ontwerp.

Concurrenten hebben een grotere impact op het milieu door 
hun aluminium verpakking. 
(Aluminium is verantwoordelijk voor 99 procent van de milieuvervuiling van de verpakking).

Actreen® Hi-Lite 
Laat ontwerp en eco-innovatie samenkomen

1: Latest research of customer preferences conducted by PPMI - https://pmmi.docsend.com/view/b7p5d6m
2: F. Bouton EVEA, 16 May 2017. Environmental comparison between Actreen® Hi-Lite range and main Concurrents products. External Report. Data on file.
3: compared to the average of the three main European Concurrents
4: Average bathroom waste per year per person in Europe is about 10 kg (Eco-emballages & EUROSTAT)
5: Mean weight of waste generated by the three main catheters CH16 of three main European Concurrents up to 5 catheterizations per day over 365 days.

Kies voor Actreen® en zorg voor minder plastiek afval –  
voor jouw patiënten, jouw organisatie en het milieu.

"Lets  for tomorrow!"

Meer weten? Ga dan naar www.bbraun.be/nl/actreen-actgreen of scan de QR code.
Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

B. Braun Medical N.V. | +32 (0)2 712 86 50 | customercare.be@bbraun.com | www.bbraun.be

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. 
Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan 
is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

V04/2021

http://www.bbraun.be/nl/actreen-actgreen
mailto:customercare.be%40bbraun.com?subject=Vraag%20Hi-lite%20ActrGreen%20BENL
http://www.bbraun.be
http://www.facebook.com/bbrauninternational
http://www.linkedin.com/company/bbraun-group
https://www.bbraun.be/nl/producten-en-therapieen/continentiezorg-en-urologie/actreen-actgreen.html

