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Majtki chłonne TENA Pants Proskin Normal S x 15 szt
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 szt

Postać Majtki

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nietrzymanie moczu jest to poważny problem , który dotyczy głównie populacji żeńskiej, około 25-45 % kobiet, w zależności od grupy
wiekowej. Schorzenie to występuje głównie u kobiet, jednak już co piąty mężczyzna obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym
oddawaniem moczu, w tym z jego utrzymywaniem. Częstość występowania tego schorzenia wzrasta z wiekiem. Nietrzymanie moczu
może występować pod wieloma postaciami.

Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji wyróżnia:

wysiłkowe nietrzymanie moczu (występuje, gdy wzrostowi ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej podczas kaszlu, kichania lub
pracy fizycznej towarzyszy mimowolne wyciekanie moczu, inaczej mówiąc jest to bezwiedne wypływanie niewielkich objętości
moczu bez towarzyszącego uczucia parcia, brak zwiększenia częstości mikcji podczas dnia, brak także potrzeby oddania moczu
podczas spoczynku nocnego)
nietrzymanie moczu z parcia (jest to mimowolne popuszczanie moczu pod wpływem przymusowego parcia na mocz i może być
spowodowane niestabilnością lub nadmierną pobudliwością wypieracza pęcherza moczowego. Najczęstszym objawem jest
bezwiedna utrata moczu poprzedzona silnym parciem, a także nietrzymanie moczu w spoczynku)
mieszane nietrzymanie moczu (rozpoznaje się, gdy współistnieją objawy wysiłkowego nietrzymania moczu i naglącego
nietrzymania moczu jednocześnie)
nietrzymanie moczu z przepełnienia (jest diagnozowane szczególnie u mężczyzn z powiększonym gruczołem krokowym,
charakteryzuje je stałe lub okresowe wyciekanie moczu z przepełnionego i rozciągniętego pęcherza, spowodowane jest
upośledzoną kurczliwością wypieracza, prowadzącą do nadmiernego wypełnienia pęcherza moczowego)

Jakie są przyczyny nietrzymania moczu?
Schorzenie ma najczęściej kilka przyczyn.

W przypadku kobiet występuje głównie w wyniku uszkodzenie mięśni dna miednicy mniejszej, mięśni Kegla, osłabienia mięśni
okalających cewkę moczową, ale także spowodowane porodem (34% przypadków). Pojawia się także wraz z menopauzą i
związaną z nią zmianą gospodarki hormonalnej.
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U mężczyzn nietrzymanie moczu wiąże się głównie z przerostem gruczołu krokowego. Wystąpieniu nietrzymania moczu sprzyja
również otyłość, częste zaparcia, infekcje i przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego, a także choroby układu
nerwowego.

Jeśli zdarza Ci się popuścić niewielką ilość moczu podczas wysiłku fizycznego, śmiechu, kichania czy kaszlu, sięgnij po specjalistyczne
produkty.

TENA posiada gamę miękkich i wygodnych jednorazowych majtek na nietrzymanie moczu dla kobiet i mężczyzn, które idealnie
sprawdzą się zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Zostały one zaprojektowane do noszenia jak zwykła, elastyczna bielizna. Polecane są
osobom chodzącym i samodzielnym. Uniwersalne majtki wykonane są z oddychających materiałów, które zapewniają komfort i
wspierają zdrowie skóry.

Charakterystyka
Majtki chłonne TENA Pants Normal S to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu
moczu (poziom chłonności 5,5/8).

TENA Pants Normal S przeznaczone są dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 65-85 cm w
pasie. TENA Pants dzięki systemom Feel Dry i Odour Neutralizer zapewniają suchość i neutralizują nieprzyjemny zapach.
TENA Pants są zakładane jak zwykła bielizna, zapewniają wysoki komfort i dyskrecję. Majtki chłonne TENA dobrze przylegają do
ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem.

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