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Seni Active Plus, majtki chłonne, Extra Large, 120-160 cm, 10
sztuk
 

Cena: 37,46 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Majtki chłonne Seni Active Plus to elastyczne wyroby dla dorosłych, jednorazowego użytku. Przeznaczone przede wszystkim dla osób
prowadzących aktywny tryb życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej.

Dla kogo przeznaczony jest produkt?
Płeć:
  kobieta
  mężczyzna

Stan fizyczny:
  osoba aktywna, samodzielna

Rodzaj inkontynencji:
  inkontynencja moczowa
  inkontynencja kałowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności:
  inkontynencja: średnia / ciężka
  chłonność: 7/7

 Najważniejsze właściwości majtek chłonnych Seni Active Plus
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Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym
umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości.
Zapobieganie przeciekaniu – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu wilgoci na
zewnątrz pieluchy. Po założeniu majtek chłonnych osłonki idealnie dopasowują się do ciała.
Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej majtek umożliwia przepływ powietrza,
przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że
powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania odleżyn.
Informacja o konieczności zmiany majtek chłonnych - indykator wilgotności w formie nadruku informuje o napełnieniu pieluchy.
Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się. Rozmycie na 50-80% jego długości informuje o konieczności zmiany
pieluchy.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w majtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również właściwości
antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie przykrego zapachu.
Pozostałe właściwości majtek chłonnych Seni Active Plus
Lepsze dopasowanie do ciała - dzięki anatomicznemu kształtowi majtki chłonne dopasowują się do ciała zmniejszając tym samym
ryzyko otarć mechanicznych. Idealne dopasowanie możliwe jest również dzięki zastosowaniu elastycznej przędzy na całym obwodzie
majtek.
Zachowanie dyskrecji i wygody – majtki chłonne idealnie dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu
wysokiego poziomu chłonności. Wykonane są miękkiego i nieszeleszczącego materiału, który dodatkowo podnosi poczucie dyskrecji.
Podwyższony komfort użytkowania – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w trakcie
korzystania z majtek chłonnych.
Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu majtki Seni Active mają elementy z elastycznej przędzy, dzięki
czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórnego. Majtki chłonne Seni Active poddane zostały również niezależnym
testom dermatologicznym.

 Producent:

TZMO SA
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