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TENA PANTS ProSkin Normal M 30
 

Cena: 81,96 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent SCA HYGIENE PRODUCTS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Działanie 
Dla ochrony, komfortu, dyskrecji oraz dla wsparcia dla zdrowia skóry przy problemie nietrzymania moczu o stopniu średnim lub ciężkim
zaleca się stosować Majtki chłonne Tena Pants ProSkin Normal (poziom chłonności: 5,5/8). Jest to produkt stworzony specjalnie dla
osób, które są aktywne, chodzące mimo nietrzymania moczu. Komfortowe dla noszącego jest fakt, że majtki chłonne zakłada się jak
normalną bieliznę. Potrójna ochrona przed przeciekaniem oraz długotrwała suchość pomaga zachować skórze dobrą kondycję.
Technologia FeelDry Advanced przyczynia się do jeszcze szybszego absorbowania wilgoci oraz utrzymywania jej z dala od skóry.
Superabsorbent zaś aktywuje się w przypadku wycieku moczu i chłonie go do wnętrza wkładu i tam zatrzymuje. Należy dodać, że
produkt zabezpiecza nie tylko przed przeciekaniem, ale również przed wydostawaniem się nieprzyjemnego zapachu. Wyrób wykonany
został z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają komfort skóry poprzez swoją zdolność do przepuszczania powietrza.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Majtki chłonne Tena Pants ProSkin Normal przeznaczony do stosowania w przypadku średniego lub ciężkiego stopnia
nietrzymania moczu, odpowiedni dla osób chodzących. Rozmiar M: 80-110cm (obwód w pasie).

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Produkt z akredytacją Skin Health Alliance. Testowany dermatologicznie.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Sposób użycia
Zakładanie: stosować jak zwykłą bieliznę. Zdejmowanie: rozerwać szwy boczne, majtki zrolować, zakleić rzepem, wrzucić do kosza na
śmieci.
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