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Pieluchomajtki Seni Active Normal S x 30 szt
 

Cena: 78,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Seni Active Normal to oddychające majtki chłonne stosowane zamiast zwykłej bielizny.
Stworzone zostały z myślą o osobach aktywnych ze średnim nietrzymaniem moczu.
Gwarantują dyskrecję i duży komfort użytkowania.
Zapewniają wysokie poczucie suchości, zapobiegają podrażnieniom i odparzeniom.
Seni Active Normal to elastyczne majtki chłonne jednorazowego użytku przeznaczone dla osób prowadzących aktywny tryb
życia oraz dla uczestników zajęć rehabilitacji ruchowej.
Właściwości majtek chłonnych Seni Active Normal

Zwiększone poczucie suchości - specjalna włóknina rozprowadzająca EDS (Extra Dry System) znajdująca się we
wkładzie chłonnym umożliwia szybsze i dokładniejsze rozprowadzanie wilgoci wewnątrz wkładu, zapewniając tym
samym komfortowe poczucie suchości.
Zapobieganie przeciekaniu – osłonki boczne wykonane ze specjalnej hydrofobowej włókniny zapobiegają przeciekaniu
wilgoci na zewnątrz pieluchy. Po założeniu majtek chłonnych osłonki idealnie dopasowują się do ciała.
Zapobieganie powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej majtek umożliwia
przepływ powietrza, przy jednoczesnym nie przepuszczaniu cieczy, dzięki czemu skóra może swobodnie oddychać.
Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień, zmniejsza się również ryzyko powstania
odleżyn.
Informacja o konieczności zmiany majtek chłonnych - indykator wilgotności w formie nadruku informuje o napełnieniu
pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się. Rozmycie na 50-80% jego długości
informuje o konieczności zmiany pieluchy.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w majtkach, obok silnych właściwości chłonnych, ma
również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie przykrego
zapachu.

Small (S) obwód w pasie 55 cm - 85 cm.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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