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Pieluchomajtki Seni Active Plus L x 10 szt
 

Cena: 45,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pieluchomajtki Seni Active Plus L to wyrób medyczny, który dedykowany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Pieluchomajtki w
rozmiarze L będą odpowiednie dla osób, które mają obwód w pasie mieszczący się w granicach 100-135 cm. Pieluchomajtki Seni Active
Plus L szczególnie polecane są osobom aktywnym, które potrzebują czuć się pewnie w każdych warunkach. Są bardzo dyskretne w
stosowaniu, poza tym posiadają krój wygodny, który zapewnia użytkownikowi komfort i jednocześnie poczucie bezpieczeństwa.

Na co są Pieluchomajtki Seni Active Plus L? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest nietrzymanie moczu w stopniu
średnim i ciężkim. Problem ten dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i pojawia się nie tylko w podeszłym wieku, ale również u osób
zdrowych i aktywnych na co dzień, w tym m.in. u sportowców czy pracowników fizycznych. Pieluchomajtki Seni Active Plus L chronią
przed przeciekaniem wilgoci na odzież, a także zabezpieczają skórę przed kontaktem z wilgocią.

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk Pieluchomajtek Seni Active Plus L. W skład opakowania wchodzą pieluchomajtki w rozmiarze L,
czyli takie, które odpowiednie będą dla pacjentów z obwodem w pasie od 100 do 135 cm. Pieluchomajtki posiadają specjalną włókninę
rozprowadzającą EDS (Extra Dry System), która bardzo szybko pochłania pojawiającą się wilgoć oraz jednocześnie dokładnie
rozprowadza ją wewnątrz wkładu, co pozwala zachować długotrwałe poczucie suchości. W pieluchomajtkach zastosowano również
specjalne osłonki boczne, które wykonane są z włókniny hydrofobowej. Dobrze przylegają one do ciała i jednocześnie chronią przed
przeciekaniem moczu bokami.

Materiał, z którego wykonane są Pieluchomajtki Seni Active Plus L, wyróżnia się natomiast dobrym stopniem przepuszczania powietrza,
przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu płynów. Sprawia to, że skóra w pieluchomajtkach może swobodnie oddychać, co znów
zapobiega podrażnieniom, odparzeniom czy też powstawaniu bolesnych odleżyn. Zadbano również o kwestię zapachu, a konkretnie o
eliminację nieprzyjemnego zapachu, który przy problemie nietrzymania moczu często się pojawia. Pieluchomajtki posiadają specjalny
superabsorbent, którego zadanie polega nie tylko na pochłanianiu wilgoci, ale również na działaniu antybakteryjnym, przez co
redukowany jest problem rozwoju bakterii, które odpowiadają za przykry zapach.

Jak stosować Pieluchomajtki Seni Active Plus L? Wyrób medyczny można zakładać zamiast zwykłej bielizny, przez co korzystanie z
niego na co dzień jest bardzo proste. Pieluchomajtki należy założyć na ciało dokładnie w ten sam sposób, co zakłada się codziennie
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bieliznę, a następnie na górę należy założyć odzież wierzchnią. Zużyte pieluchomajtki należy wymienić na nowe, wyrzucając stare do
kosza. O potrzebie zmiany pieluchomajtek na nowe informuje użytkownika specjalny indykator wilgotności. Ma on formę nadruku, który
w miarę kontaktu z wilgocią zaczyna się rozmywać. W ten sposób można szybko zauważyć, że pieluchomajtki wymagają wymiany na
nowe – w przypadku rozmycia sięgającego 50-70% długości nadruku niezbędne jest już wymienienie starych pieluchomajtek na nowe.

Charakterystyka

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

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.

Large (L) obwód w pasie 100–135cm

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

Galeria
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