
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Canpol babies ultrachłonne, oddychające podkłady
poporodowe na noc x 10 szt (78/001)
 

Cena: 9,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Podkłady

Producent CANPOL BABIES

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Canpol Babies to ultrachłonne, oddychające podkłady poporodowe, przeznaczone do stosowania głównie w pozycji leżącej np. w nocy,
podczas snu. Podkłady Canpol Babies zwiększają komfort kobiet w czasie połogu. Materiały opatrunkowe tego typu zalecane są do
stosowania szczególnie podczas kilku pierwszych dni po porodzie.

Podkłady poporodowe Canpol Babies poprzez duży stopień chłonności, optymalny rozmiar i anatomiczny, dopasowujący się do ciała
kształt, skutecznie zatrzymują wilgoć przez całą noc. Dzięki temu Canpol Babies sprzyjają odpoczynkowi i regeneracji po porodzie,
zwiększając też uczucie komfortu. Chłonne, żelujące wilgoć wkłady pokryte są miękką, nierozwarstwiającą się powłoką, co zapobiega
przyleganiu do skóry materiału i ewentualnym podrażnieniom. Mimo zwiększonej chłonności, podkłady poporodowe Canpol Babies są
cienkie, pozwalając tym samym na dyskretną ochronę przed przeciekaniem i zabrudzeniami.

Jedno opakowanie produktu Canpol Babies zawiera 10 przepuszczających powietrze i zatrzymujących wilgoć i zapach podkładów
poporodowych.

Charakterystyka
Wysokochłonne podkłady poporodowe Canpol Babies przeznaczone są dla kobiet w okresie połogu. Ze względu na zwiększoną
chłonność i rozmiar idealnie sprawdzają się w nocy oraz w pierwszej dobie po porodzie.

WYPROFILOWANY ANATOMICZNY KSZTAŁT PODKŁADÓW CANPOL BABIES

Szeroki profilowany kształt oraz cienka struktura zapewniają dyskrecję noszenia i skuteczną ochronę w pozycji leżącej.

CAŁKOWICIE ODDYCHAJĄCE
SUPERCHŁONNE
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Superabsorbent, wkład o bardzo wysokiej chłonności zatrzymuje wilgoć wewnątrz podkładu i neutralizuje zapachy.

SZEROKI PASEK SAMOPRZYLEPNY UTRZYMUJE PODKŁAD W MIEJSCU
CANPOL BABIES - KOMFORTOWE I MIĘKKIE PODKŁADY POPORODOWE

Miękka powłoka zewnętrzna ściśle przylega do wypełnienia, nie rozwarstwia się zapobiegając przyleganiu do skóry i podrażnieniom.

Optymalny rozmiar podkładów Canpol Babies zapewnia jeszcze lepszą skuteczność:

38 x 19 cm
Grubość: 7 mm

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk podkładów Canpol Babies.
Szczególna higiena w szczególnym czasie
Poród i czas połogu to szczególny okres w życiu kobiety. Połogowi towarzyszy szereg naturalnych procesów, zachodzących w
organizmie i wymagających szczególnych reakcji. Jednym z naturalnych zjawisk poporodowych jest krwawienie z dróg rodnych,
przypominające na początku obfitą miesiączkę. Wydzieliny połogowe z czasem tracą na obfitości, stając się kolejno brunatne, żółte i w
końcowej fazie białe. Wydzielina prócz krwi zawiera złuszczoną błonę macicy wraz z pochwowymi bakteriami. Dlatego higiena w połogu
jest tak istotna. Krwawienie poporodowe trwa zazwyczaj około dwóch tygodni. Jeśli po tym czasie nie ustępuje - należy zgłosić się do
położnej lub do lekarza.
Pamiętaj, by w czasie połogu szczególnie dbać o higienę. Pomogą Ci w tym chłonne, oddychające i subtelne podkłady poporodowe
Canpol Babies. Należy wymieniać je co ok. 4 godziny, gdyż krew jest pożywką dla bakterii. Pamiętaj też o częstszym niż zwykle
podmywaniu się - najlepiej po każdej wizycie w toalecie.

Warto zaopatrzyć się w materiały opatrunkowe już na etapie przygotowania do porodu. Podkłady poporodowe Canpol Babies przydadzą
się już w pierwszej dobie po przyjściu na świat dziecka. By zagwarantować sobie możliwie najlepszy komfort pierwszej nocy, warto
wybrać podkłady przeznaczone właśnie na noc. Dopasowują się one do ciała i dzięki zwiększonej chłonności, chronią przed
przeciekaniem, sprzyjając odpoczynkowi i ułatwiając mamie spokojny sen.

Stosowanie
Podkłady poporodowe Canpol Babies przeznaczone są dla kobiet w czasie połogu, szczególnie w pierwszych dniach po porodzie.
Podkład należy przykleić do wewnętrznej strony bielizny. Dzięki szerokiemu paskowi mocującemu, podkład pozostanie na swoim
miejscu do czasu kolejnej wymiany. Materiały opatrunkowe, w tym również podkłady Canpol Babies należy wymieniać regularnie. Po
zużyciu podkładu, należy wyrzucić go do kosza.

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