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Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt
 

Cena: 44,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt to produkt wyróżniający się dużą chłonnością, a jednocześnie wysokim
poziomem dyskrecji stosowania oraz wygody.
Pieluchomajtki Super Seni Quatro w rozmiarze L (Large) będą odpowiednie dla pacjentów mających obwód w pasie mieszczący się w
granicach 100–150 cm. Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt zostały poddane niezależnym testom dermatologicznym. Na co
są Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt.? Wskazaniem do stosowania pieluchomajtek jest problem nietrzymania moczu w
stopniu bardzo ciężkim. Wyrób medyczny będzie również odpowiedni dla pacjentów zmagających się z inkontynencją kałową. Produkt
będzie odpowiedni dla osób aktywnych, jednak mogą również z niego korzystać pacjenci o ograniczonej mobilności.

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk pieluchomajtek Super Seni Quatro L x 10 szt. W skład opakowania wchodzą pieluchomajtki, które
będą odpowiednie dla pacjentów mających obwód w pasie wynoszący 100–150 cm. Pieluchomajtki mają specjalną włókninę
rozprowadzającą EDS, która pozwala szybko i dokładnie przemieścić ciecz wewnątrz wyrobu medycznego, tym samym zapewniając
pacjentowi długotrwałe poczucie suchości oraz komfort w każdych warunkach. Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt. zastały
wykonane w taki sposób, aby możliwie najbardziej zminimalizować ryzyko przeciekania moczu na odzież wierzchnią czy też pościel.
Wyrób medyczny ma też specjalne boczne osłonki, które zostały wykonane z włókniny hydrofobowej. Osłonki te chronią przed
przeciekaniem moczu bokami pieluchy i jednocześnie nie ograniczają komfortu osoby korzystającej z pieluchomajtek. Zadbano również
o redukcję problemu nieprzyjemnego zapachu. Pieluchomajtki mają superabsorbent, który wyróżnia się silnymi właściwościami
chłonnymi. Superabsorbent odznacza się też właściwościami antybakteryjnymi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko namnażania się bakterii,
które przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnego zapachu.

Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt bardzo dobrze dopasowują się do ciała pacjenta i jednocześnie pozostawiają mu swobodę
ruchu. Do ich produkcji wykorzystano specjalne przylepce oraz elastyczny ściągacz taliowy. W ten sposób udało się osiągnąć
elastyczność pieluchomajtek na całym obwodzie. Pieluchomajtki mają również anatomiczny kształt, dzięki czemu nie przyczyniają się
do otarć mechanicznych skóry pacjenta. Wyrób medyczny jest poza tym oddychający – nie przepuszcza cieczy, ale jednocześnie
pozwala na przepływ powietrza, co sprawia, że skóra może oddychać. W ten sposób zredukowano ryzyko pojawiania się podrażnień
oraz odparzeń. Pieluchomajtki nie mają również w składzie lateksu, tylko elementy z elastycznej przędzy. W ten sposób
zminimalizowano ryzyko pojawiania się u pacjentów reakcji alergicznych po zastosowaniu produktu.
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Jak stosować Pieluchomajtki Super Seni Quatro L x 10 szt? Produkt można używać zamiast zwykłej bielizny – idealne dopasowanie do
talii zapewniają jego specjalne przylepce. Pieluchomajtki należy zmieniać regularnie, dostosowując częstotliwość ich zmieniania do
indywidualnych potrzeb.

Charakterystyka
Super Seni Quatro to oddychające pieluchomajtki przeznaczone zarówno dla osób aktywnych jak i dla tych o ograniczonej mobilności z
bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości, zapobiegają podrażnieniom i odparzeniom. Gwarantują
wygodę i duży komfort użytkowania. Pieluchomajtki Super Seni Quatro przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim stopniem
nietrzymania moczu.

Właściwości pieluchomajtek Super Seni Quatro:
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 pieluchomajtek osłonki idealnie dopasowują się do ciała.
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.
Informacja o konieczności zmiany pieluchy - indykator wilgotności w formie nadruku lub kolorowych pasków informuje
o napełnieniu pieluchy. Indykator zmienia się w kontakcie z wilgocią – nadruk rozmywa się, a w przypadku pasków
zmienia się ich kolor na niebiesko-zielony. Rozmycie nadruku lub zmiana koloru indykatora na 50-80% jego długości
informuje o konieczności zmiany pieluchy.
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.
Lepsze dopasowanie do ciała i zwiększona swoboda ruchu - idealne dopasowanie do ciała możliwe jest dzięki
zastosowaniu przylepcorzepów i elastycznego ściągacza taliowego znajdującego się w przedniej i tylnej części
pieluchomajtek. Dzięki połączeniu tych cech pieluchomajtki są elastyczne na całym obwodzie, co zapewnia większą
swobodę ruchów oraz poczucie komfortu. Po odpięciu przylepcorzepy nie odkształcają się, więc możliwe jest ich
wielokrotne użycie. Dodatkowo dzięki anatomicznemu kształtowi pieluchomajtki dopasowują się do ciała użytkowania
zmniejszając tym samym ryzyko otarć mechanicznych.
Zachowanie dyskrecji i wygody – zwężony wkład chłonny w kroku z obrzeży do części środkowej sprawia, że pieluchy
lepiej dopasowują się do ciała i są mniej zauważalne przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu chłonności.
Podwyższony komfort użytkowania – wyjątkowo miękka i delikatna włóknina pozwala na zachowanie dużej wygody w
trakcie korzystania z pieluchomajtek.
Zmniejszone ryzyko powstawania reakcji alergicznych – zamiast lateksu pieluchomajtki Super Seni mają elementy z
elastycznej przędzy, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wystąpienia uczulenia skórnego. Pieluchomajtki Super
Seni poddane zostały również niezależnym testom dermatologicznym.

Super Seni Quatro mogą być stosowane zarówno przy nietrzymaniu moczu, jak i przy inkontynencji kałowej
Rozmiar L: obwód w pasie 100 cm - 150 cm.

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