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Pieluchomajtki Seni Kids Junior x 30 szt
 

Cena: 39,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Seni Kids Junior to oddychające pieluchomajtki zapinane na rzepy, przeznaczone dla dzieci o wadze od 11 do 25 kg, które nadal
potrzebują dodatkowej ochrony.
Zapewniają wysokie poczucie suchości, zapobiegają podrażnieniom i odparzeniom.
Gwarantują wygodę i duży komfort użytkowania.
Seni Kids Junior to klasyczne, oddychające pieluchomajtki zapinane na rzepy przeznaczone dla dzieci z inkontynencją, które
wyrosły już z tradycyjnych dziecięcych pieluszek, a wciąż potrzebują pewnego i komfortowego zabezpieczenia.
Właściwości pieluchomajtek Seni Kids Junior

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 powstawaniu odparzeń i podrażnień – specjalna struktura warstwy zewnętrznej pieluchomajtek
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. Specjalna oddychająca włóknina została również zastosowana w skrzydłach bocznych
pieluchomajtek, zapewniając w ten sposób swobodną cyrkulację powietrza w części biodrowej wyrobu.
Redukcja nieprzyjemnego zapachu - superabsorbent użyty w pieluchomajtkach, obok silnych właściwości chłonnych,
ma również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie
przykrego zapachu.
Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu pieluchomajtki Seni Kids mają elementy z
elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórnego. Pieluchomajtki Seni
Kids poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

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