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Sobre la 
higiene menstrual
El darrer mes de maig, el Consell de Ministres va aprovar un primer esborrany per 
reformar la llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs. 

Aquest projecte es basa en la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març i pretèn incorporar 
noves mesures, entre les que destaquem l’ obligatorietat de repartir productes 
d’higiene menstrual de manera gratuïta als organismes de caràcter públic, com és 
el cas dels centres educatius, centres socials o centres penitenciaris, entre d’altres.

Definim la higiene menstrual com l’accés a diferents recursos per a la higiene íntima 
durant la menstruació.

La higiene menstrual contempla, a més, aspectes com, per exemple, que els banys 
estiguin en bones condicions de neteja o l’accés a productes higiènics per a la 
menstruació.

Partint de la base de que la higiene menstrual és un dret, a continuació, exposem 
alguns avantatges o raons per oferir compreses, tampons i altres productes per a la 
higiene íntima als labavos col·lectius: 

Oferir productes per a la higiene menstrual ajuda a acabar amb 
els tabús que es formen en torn a la menstruació.

La nostra oferta
A Papelmatic disposem de dues línies de productes per a la higiene menstrual. 
Ambdues consten de:

Beneficis de promoure 
la higiene menstrual

Oferir productes per a la higiene menstrual ajuda a promoure 
la salut de les persones als lavabos col·lectius.

Oferir productes per a la higiene menstrual garanteix el dret a 
la intimitat i la igualtat de gènere.

DISPENSADOR COMPRESES TAMPONS



Línia convencional
La línia convencional està formada per un dispensador de doble canal que 
subministra compreses i tampons de primeres marques. 

A continuació, presentem les seves característiques principals:

Dispensador de doble canal

Dispensador per al subministrament gratuït de compreses i 
tampons.

Instal·lació senzilla i sense cables.

Disseny atractiu i intuïtiu.

Materials altament resistents.

Compreses Always Ultra

Compreses amb ales que ofereixen una alta protecció durant la 
menstruació.

Ultra lleugeres i suaus al tacte.

Absorbeixen fins a 10 vegades el seu pes.

200 unitats en cada caixa.

Tampons Tampax Super

Tampons d’un sol ús que ofereixen una gran capacitat 
d’absorció.

Nucli extra absorbent.

Fins a 8 hores de protecció.

288 unitats en cada caixa (packs de 3 tampons).

Marques 
reconegudes que 
són sinònim de 
qualitat.



Línia ecològica
La línia ecològica està formada per un dispensador de doble canal que subministra 
compreses i tampons fabricats en cotó ecològic i biodegradable. 

A continuació, presentem les seves característiques principals:

Dispensador de doble canal

Dispensador per al subministrament gratuït de 
compreses i tampons.

Instal·lació senzilla i sense cables.

Disseny atractiu i intuïtiu.

Materials altament resistents.

Compreses Ultra Dia Drywings

Compreses amb ales fabricades en cotó ecològic 
amb sistema anti-fuites.

Hipoal·lergèniques.

Alt nivell d’absorció.

Producte 100% biodegradable.

Tampons Cottonclock

Tampons fabricats en cotó ecològic pensats per fer-
los servir amb un aplicador reutilitzable.

Eviten els desequilibris del pH.

Prevenen les adherències a la pell.

Producte 100% biodegradable.

Productes per a 
persones menstrualment 
responsables.



Contribueix a la lluita contra 
la contaminació plàstica
Sabies que el 90% de la composició d’una compresa no ecològica és plàstic?

Segons dades de Greenpeace, Espanya és el quart país de la Unió Europea que més 
quantitat de plàstic consumeix.

Des de 1950 s’han produït 7 bilions de tones de residus de plàstic i només el 25% es 
recicla a nivell mundial.

Per aquest motiu, cada vegada resulta més habitual veure imatges dels nostres mars 
i oceans contaminats, arribant a posar en perill l’ecosistema marí. 

Els productes per a la higiene menstrual de la nostra línia ecològica es fabriquen 
amb materials sostenibles i biodegradables, evitant l’ús de plàstic tant en els 
consumibles com en els envasos. 

Amb la compra d’aquests productes contribueixes a la lluita de la contaminació 
plàstica.

Aplicador reutilitzable per a 
tampons
La línia ecològica de productes per a la higiene menstrual inclou un aplicador 
reutilitzable per a tampons que destaca per:

Propietats antimicrobianas.

Pètals ergonòmics per a una inserció fàcil.

Fàcil de rentar i reutilitzar.

Durada de fins a 10 anys.

La nostra oferta
A continuació, mostrem els productes d’higiene menstrual que tenim disponibles 
actualment:

Ref. Descripció Unidtats

EQP3384
Dispensador per a compreses i tampons 2 canals
Material: Acer inoxidable
Alt: 500mm / Ample: 282mm / Fons: 100mm

1

ACC0375 Compreses Always Ultra Plus 200

ACC0353 Tampons Tampax Super
Presentació en caixes de 3 864

Línia convencional

Ref. Descripció Unitats

EQP3820
Pack menstrual
1 dispensador + 45 compreses + 240 tampons + 15 kits amb aplicadors reutilitzables
Material dispensador: Ferro amb tractament antiòxid
Alt: 391mm / Ample: 328mm / Fons: 140mm

1

ACC3821 Compreses de dia ecològiques Drywings 240
ACC3822 Tampons ecològics digitals Super 700
KIT3823 Kit menstrual con aplicadores de tampones reutilizables 20

Línia ecològica
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