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PROTECTIVA SOFT SUPER 90 x 60 podkłady higieniczne 5
sztuk
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PHU INCOMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

PROTECTIVA SOFT SUPER 60x90 podkłady higieniczne 5 szt 

Podkład higieniczny PROTECTIVA SOFT 3-warstwowy zabezpiecza przed zabrudzeniem i przesiąkaniem. Świetnie sprawdza się
zarówno przy przewijaniu niemowląt, jak i w szpitalu oraz przy opiece nad chorym. Zewnętrzna warstwa podkładu jest chłonna i miękka,
absorbujące wilgoć granulki zamieniają ją w żel dając uczucie suchości. Zewnętrzna folia chroni przed przeciekaniem i utrzymuje
podkład we właściwym miejscu. System Odour Control eliminuje nieprzyjemny zapach. Zastosowany SUPER ABSORBENT sprawia, że
podkłady są cienkie i lekkie przy zachowaniu chłonności o 30% większej, niż inne podkłady celulozowe.

 

Wskazania

zabezpieczenie łóżka, materaca i pościeli dla osób z problemem nietrzymania moczu

ochrona przed zabrudzeniem krzesła, fotela czy wózka inwalidzkiego

w podróży jako zabezpieczenie fotela w aucie

ochrona osób chorych przy zmianie opatrunków lub innych procedur medycznych
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osłona przy zmianie pieluszki u dzieci

zabezpieczenie dla mam w okresie połogu

 

Medyczne podkłady chłonne z super absorbentem PROTECTIVA SOFT. Zawarte we wkładzie chłonnym specjalnie zaprojektowane mikro
granulki wiążą wilgoć w żel zatrzymując ją wewnątrz podkładu a warstwa wierzchnia pozostaje sucha. Ekstrakt z zielonej herbaty
zawarty w super absorbencie wykazuje właściwości bakteriobójcze, antyseptyczne, antyalergiczne. Bakteriobójcze działanie super
absorbentu sprawia, że zostaje wyeliminowany nieprzyjemny zapach. Poprawia komfort użytkowania podkładów.

 

Ważne

Zalety produktu

• Super warstwa chłonna–poprawia szybkość wchłaniania, zmniejsza ryzyko wycieku i zapewnia uczucie suchości. SAP zawarty we
wkładzie chłonnym wykazuje właściwości bakteriobójcze, antyseptyczne. Chroni skórę przed odparzeniami, odleżynami lub maceracją.

• Delikatna w dotyku warstwa wierzchnia zapewnia uczucie suchości i gwarantuje komfort użytkowania.

• Zewnętrzna warstwa z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii zabezpiecza przed przeciekaniem i zapewnia utrzymanie podkładu we
właściwym miejscu.

Chłonność 1150 ml
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