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Seni Kids, pieluchomajtki Junior Extra, 15+, 30 sztuk
 

Cena: 33,65 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent TORUŃSKIE ZAKŁ.MAT.OPAT.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Seni Kids Junior Extra to oddychające, wygodne pieluchomajtki dla dzieci o wadze od 15 do 30 kilogramów. Sprawdzą się w sytuacji, w
której dziecko wyrosło już z pieluszek, jednak nadal potrzebuje dodatkowej ochrony przed wilgocią. Odpowiednie dla dzieci
samodzielnych oraz potrzebujących pomocy.
Seni Kids Junior Extra to klasyczne, oddychające pieluchomajtki zapinane na rzepy przeznaczone dla dzieci z inkontynencją, które
wyrosły już z tradycyjnych dziecięcych pieluszek, a wciąż potrzebują pewnego i komfortowego zabezpieczenia.

 Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Płeć:
  dziewczynka
  chłopiec
Stan fizyczny:
  dziecko aktywne, samodzielne
  dziecko niepełnosprawne, wymagające opieki
Rodzaj inkontynencji:
  inkontynencja moczowa
  inkontynencja kałowa
Przedział wagowy:
  waga dziecka: 15 - 30 kg

Najważniejsze właściwości pieluchomajtek Seni Kids Junior Extra

Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we wkładzie chłonnym
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umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym samym komfortowe poczucie suchości.
Skompaktowany wkład chłonny - nowe pieluchomajtki dla dzieci posiadają gęstszy wkład chłonny, dzięki czemu wyrób jest cieńszy i
bardziej komfortowy, zachowując przy tym wysokie właściwości.
Elastyczne panele boczne - pozwalają na doskonałe dopasowanie pieluchomajtek do ciała dziecka, zapewniając mu komfort
swobodnego poruszania się.
Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej pieluchomajtek umożliwia przepływ
powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w pieluchomajtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma również
właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie przykrego zapachu.
Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu pieluchomajtki Seni Kids mają elementy z elastycznej przędzy,
dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórnego. Pieluchomajtki Seni Kids poddane zostały również
niezależnym testom dermatologicznym.

 Aktywacja pieluchomajtek Seni Kids Junior Extra

Pieluchomajtki przed założeniem należy aktywować. Dzięki temu, staną się bardziej miękkie, a wkład bardziej chłonny.
1. Rozłóż pieluchomajtki, chwyć je za dwa końce i lekko pociągnij.
2. Złóż pieluchomajtki wzdłuż na pół i lekko rozciągnij.

Zakładanie pieluchomajtek Seni Kids Junior Extra

Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg dziecka. Obróć dziecko na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu
pod dziecko aktywowane wcześniej pieluchomajtki. Połóż dziecko z powrotem na plecach, wyprostuj jego nogi, a następnie wyciągnij
podwinięte skrzydło pieluchomajtek.
Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.
Zapnij pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia. Przyczep je lekko skośnie do góry.
Górne przylepcorzepy przyklej dopasowując pieluchomajtki do talii.
Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i odpowiednio przylega do ciała oraz czy osłonki boczne nie są
zwinięte. Ważne jest aby w żadnym miejscu pielucha nie wpijała się w ciało.
Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

 Producent:

TZMO SA
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