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SENI ACTIVE SUPER LARGE * 10 szt
 

Cena: 30,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Postać majt. chłon.

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Wyrób medyczny Seni Active Super, rozmiar L, 10 szt. jest polecany osobom aktywnym i uczestnikom rehabilitacji ruchowej ze średnim
stopniem nietrzymania moczu, u których wyciek moczu jest obfity oraz osobom, które potrzebują dodatkowego zabezpieczenia podczas
snu czy też dłuższej podróży.
Wygodne majtki chłonne, dobrze dopasowują się do ciała, zapewniają cyrkulację powietrza oraz neutralizują nieprzyjemny zapach.
Zakłada się je jak zwykłą bieliznę, a zdjąć można w prosty sposób, dzięki rozerwaniu bocznych szwów. Dodatkowo posiadają wskaźnik
wilgotności, który pokazuje, kiedy należy zmienić produkt.
Poziom chłonności 6/7 – drugi z trzech poziomów chłonności majtek z linii Seni Active.

Skład
Nie zawiera lateksu.

Zawartość opakowania
Seni Active Super, majtki chłonne, rozmiar L, 10 szt.

Działanie
Elastyczne majtki chłonne Seni Active Super dzięki włókninie rozprowadzającej dają poczucie suchości. Włóknina umożliwia szybsze i
dokładniejsze rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z dala od skóry.
Anatomiczny kształt wyrobu oraz wykonane z hydrofobowej włókniny elastyczne osłonki boczne sprzyjają odpowiedniemu dopasowaniu
się produktu do ciała i zapobiegają przeciekaniu.
Majtki chłonne zostały wykonane z materiału pozwalającego na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu minimalizują
prawdopodobieństwo powstawania odparzeń i podrażnień. Dodatkowo materiał wyrobu nie szeleści gwarantując komfort i dyskrecję
użytkowania.
Produkt został wyposażony w indykator wilgotności, w formie nadruku, który informuje o stopniu napełnienia wkładu chłonnego, a tym
samym sugeruje konieczność wymienienia wyrobu.
Superabsorbent, zawarty w majtkach chłonnych, nie tylko zwiększa ich właściwości chłonne, ale dodatkowo wykazuje właściwości
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antybakteryjne, hamując rozwój bakterii będących przyczyną przykrego zapachu.

Przeznaczenie produktu
Majtki chłonne Seni Active Super są przeznaczone dla osób ze średnim stopniem nietrzymania moczu. Polecane osobom, u których
wyciek moczu jest obfity oraz osobom, które potrzebują dodatkowego zabezpieczenia podczas snu czy też dłuższej podróży.

Charakterystyka produktu
Poziom chłonności 6/7 – drugi z trzech poziomów chłonności majtek z linii Seni Active.
Rozmiar L dedykowany jest dla osób o obwodach pasa i bioder mieszczących się w przedziale 100 cm - 135 cm.
Wyrób testowany dermatologicznie

Sposób użycia wyrobu medycznego
•Załóż majtki chłonne jak zwykłą bieliznę.
•W razie potrzeby, np. jeśli chcesz skorzystać z toalety, możesz je zdejmować i ponownie zakładać jak zwykłą bieliznę.
•Pamiętaj: aby zdjąć zużyte majtki chłonne rozerwij szwy boczne z obu stron majtek.
•Zwiń zużyte majtki chłonne i wyrzuć je do kosza na śmieci.
•Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Uwagi
Testowane dermatologicznie.
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