
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Seni Lady Plus, wkładki urologiczne, 15szt
 

Cena: 31,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Seni Lady Plus, wkładki urologiczne, 15szt

Seni Lady Plus, 15 szt.

Wyrób medyczny,
Wkładki urologiczne dla kobiet, do stosowania przy średniej inkontynencji (chłonność: 6/6). Wymiary wkładki - 20,5 x 42 cm.
Seni Lady Plus to najwyższej jakości wkłady urologiczne dla kobiet, które prowadzą aktywny tryb życia, szukające produktu skutecznego,
wygodnego i dyskretnego w stosowaniu. Są bardzo chłonne, a elastyczne brzegi zabezpieczają przed bocznym przeciekaniem.
Zapewniają długotrwałe uczucie suchości i ochronę przed przykrym zapachem. Ich anatomiczny kształt zapewnia komfort i dobre
dopasowanie do ciała.

Skład
Wyrób nie zawiera lateksu.

Działanie
Wkładki urologiczne Seni Lady Plus zostały zaprojektowane dla kobiet prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort i
bezpieczeństwo połączone z dyskrecją.

Zapewniają znacznie lepszą ochronę przy nietrzymaniu moczu, niż zwykłe podpaski, stosowane w czasie menstruacji.
Dzięki wyprofilowanemu kształtowi wkładki dobrze dopasowują się do ciała.
Szeroki pasek kleju zapewnia dobre mocowanie do bielizny.
Odpowiednie wytłoczenie powierzchni i wydajny wkład chłonny zapewniają szybkie i równomierne rozprowadzanie wilgoci i utrzymanie
jej z dala od skóry.
Boczne osłonki zabezpieczają przed przeciekaniem.
Paroprzepuszczalne materiały umożliwiają cyrkulację powietrza i minimalizują ryzyko podrażnień.
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Wkładki nie zawierają lateksu, dzięki czemu zmniejszają możliwość wystąpienia reakcji alergicznych.
Wskazania
Wkładki urologiczne Seni Lady Plus stworzone zostały z myślą o kobietach prowadzących aktywny tryb życia, ceniących sobie komfort i
bezpieczeństwo połączone z dyskrecją. Wkładki urologiczne dla kobiet Seni Lady Plus stanowią doskonałe zabezpieczenie przy średnim
nietrzymaniu moczu.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Wyjmij wkładkę z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczony na spodniej części wkładki.
Przyklej wkładkę do bielizny w odpowiednim miejscu.
Sprawdź, czy wkładka jest przyklejona prosto, aby zapewnić sobie komfort i wygodę podczas jej noszenia.
Nie wyrzucaj wkładki do toalety – zużytą wkładkę wyrzuć do kosza na śmieci.
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