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Bielizna chłonna TENA Men Pants Normal Grey L/XL x 8 szt
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 szt

Postać Majtki

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
O nietrzymaniu moczu (inkontynencji) u mężczyzn mówi się niewiele. Wynika to głównie z tego, że panowie uważają przypadłość za
wyjątkowo wstydliwą i zazwyczaj wolą się do niej nie przyznawać. Tymczasem badania WHO wskazują, że nietrzymanie moczu stanowi
problem połowy mężczyzn po 70. roku życia. Zazwyczaj daje o sobie znać w dużo młodszym wieku, jednak panowie wybierają się do
lekarza dopiero wtedy, gdy kłopot zaczyna im uprzykrzać życie w dużym stopniu lub oddawanie moczu wiąże się z bólem. To błąd! Im
wcześniej zdiagnozuje się inkontynencję, tym łatwiej nad nią zapanować.

Męskie nietrzymanie moczu może mieć kilka przyczyn. Lekarze wyróżniają:

wysiłkowe nietrzymanie moczu
nietrzymanie moczu z naglącym parciem
nietrzymanie moczu z przepełnienia pęcherza

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u mężczyzn objawia się podobnie jak u kobiet. Do popuszczania moczu dochodzi przy kichaniu,
kasłaniu, śmianiu się czy większym wysiłku fizycznym. Najczęściej jest ono wynikiem starzenia się organizmu.
Nietrzymanie moczu z naglącym parciem, jak sama nazwa wskazuje, powoduje u mężczyzny silne parcie i potrzebę pójścia do toalety.
Jego powodem może być zespół nadreaktywnego pęcherza, zakażenie układu moczowego, choroba neuorologiczna, a nawet nowotwór.
Nietrzymanie moczu z przepełnienia pęcherza najczęściej jest skutkiem przerostu prostaty. Gruczoł ten uniemożliwia oddawanie
moczu, który zalega w pęcherzu. Strumień moczu jest dość słaby, a mężczyzna po opuszczeniu toalety ma wrażenie, że nie opróżnił
pęcherza do końca.

Problem nietrzymania moczu u mężczyzn może mieć też różne nasilenie. Specjaliści wyróżniają pięć stopni tej przypadłości, bazując na
ilości mimowolnie wydalanego moczu przez cztery godziny:

kropelkowe (do kilku kropli);
lekkie (do 100 ml, zazwyczaj przy kichaniu, śmianiu się, etc.);
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średnie (100-200 ml, popuszczanie moczu przy zwykłych codziennych czynnościach, np. wstawaniu z krzesła, wysiadaniu z
samochodu, etc.);
ciężkie (200-300 ml, niekontrolowane popuszczanie nawet bez wysiłku fizycznego, np. podczas stania);
bardzo ciężkie (powyżej 300 ml, całkowity brak kontroli nad oddawaniem moczu).

Majtki na nietrzymanie moczu TENA dla mężczyzn posiadają męski krój, który zapewnia niezawodną ochronę, dyskrecję i komfort
noszenia. Strefa chłonna znajduje się w przedniej części bielizny, tam gdzie mężczyźni potrzebują jej najbardziej, zapewniając
pochłanianie płynów i nieprzyjemnego zapachu.

Charakterystyka
TENA Men Pants Normal Grey to szare majtki na nietrzymanie moczu są jak zwykła bielizna, o męskim kroju, z elastycznym paskiem,
wykonane niczym z oddychającej bawełny. Bezpieczna strefa wchłaniania efektywnie pochłania mocz — masz pewność potrójnej
ochrony przed przeciekaniem, zapachem i wilgocią.

 TENA Men Pants Normal Grey L/XL przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze
95-130 cm w pasie.
Bielizna chłonna zalecana jest do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 5/8).

Instrukcja korzystania:
1. Włóż bieliznę chłonną TENA Men Pants jak zwykłą bieliznę.

Po wykorzystaniu:
2. Aby zdjąć, po użyciu rozerwij bieliznę chłonną wzdłuż szwów bocznych.
3. Po zdjęciu wyrzuć produkt do kosza na śmieci

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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