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Pieluchomajtki Super Seni Quatro M x 10 szt
 

Cena: 35,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Pieluchomajtki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Wyrób medyczny Super Seni Quatro M w postaci pieluchomajtek jest produktem przeznaczonym zarówno dla pacjentów aktywnych,
jak i dla osób, których mobilność jest częściowo lub znacznie ograniczona. Produkt został opracowany w taki sposób, by zapewniać
pacjentom wysoki stopień suchości. Dodatkowo pieluchomajtki Super Seni Quatro M są bardzo wygodne oraz chronią wrażliwą skórę
pacjenta przed pojawianiem się podrażnień i odparzeń. Produkt został poddany niezależnym testom dermatologicznym.

Na co są pieluchomajtki Super Seni Quatro M? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest bardzo znaczny stopień
nietrzymania moczu. Wskazaniem do stosowania produktu jest również inkontynencja kałowa. Pieluchomajtki Super Seni Quatro M są
wyposażone w specjalny wkład chłonny z włókniną EDS (Extra Dry System), dzięki czemu szybko i dokładnie rozprowadzają mocz
wewnątrz produktu w taki sposób, aby zapewnić pacjentowi komfort i poczucie suchości.

Super Seni Quatro M to pieluchomajtki mające specjalne, doskonale przylegające do ciała boczne osłonki z hydrofobowej włókniny,
która zapobiega przeciekaniu cieczy z pieluchy na zewnątrz. W ten sposób produkt zabezpiecza przed pojawieniem się ewentualnych
przecieków czy też mokrych plam na odzieży wierzchniej. Warstwa zewnętrzna pieluchomajtek Super Seni Quatro M również nie
została wybrana przypadkowo. Zadbano o to, aby dobrze przepuszczała powietrze, ale jednocześnie blokowała przepływ cieczy. W ten
sposób wyrób medyczny Super Seni Quatro M pozwala skórze na swobodne oddychanie, a przy tym redukuje ilość odparzeń oraz
podrażnień, niwelując również ryzyko pojawiania się na ciele groźnych odleżyn. Do ich produkcji wykorzystano też superabsorbent, który
nie tylko mocno chłonie płyny, ale też działa antybakteryjnie, chroniąc przed nieprzyjemnym zapachem.

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk pieluchomajtek Super Seni Quatro M. W skład opakowania wchodzą pieluchomajtki w rozmiarze
M, które będą odpowiednie dla osób o obwodzie pasa wynoszącym 75–110 cm. Jak stosować pieluchomajtki Super Seni Quatro M?
Wystarczy założyć produkt na ciało i dopasować go, by dobrze do niego przylegał, a będzie dobrze zabezpieczać przed przeciekaniem
moczu czy kału. Pieluchomajtki Super Seni Quatro M zostały wyposażone w specjalny system informujący o konieczności zmiany
pieluchy na nową. Ma on postać kolorowego nadruku lub pasków, które zmieniają się po kontakcie z wilgocią. Gdy pieluchomajtki Super
Seni Quatro M muszą być wymienione, nadruk zaczyna się rozmywać, a paski zmieniają kolor na niebiesko-zielony.
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Pieluchomajtki Super Seni Quatro M są bardzo dobrze dopasowane do ciała, mają anatomiczny kształt i zapewniają pacjentowi pełną
swobodę ruchu. Zastosowano w nich system przylepcorzepów oraz elastyczny ściągacz taliowy, dzięki którym pieluchomajtki nie
uciskają pacjenta w obwodzie i jednocześnie się z niego nie zsuwają, a przy tym zapewniają dużą swobodę ruchów. Dobre dopasowanie
pieluchomajtek zmniejsza ryzyko podrażnień skóry i otarć.

Opis
Super Seni Quatro (chłonność 9/9 kropelek) to oddychające pieluchomajtki dla dorosłych zapinane na rzepy. To ostatni z czterech
poziomów chłonności, tzw. chłonność nocna, polecana przy nasilonym nietrzymaniu moczu, np. przy cukrzycy, przyjmowaniu leków
moczopędnych lub zwiększonej ilości płynów. Pieluchomajtki Super Seni Quatro przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim
nietrzymaniem moczu o ograniczonej mobilności (na stałe pozostających w łóżku lub poruszających się przy wsparciu opiekuna).
Dopasowanie do ciała - elastyczne elementy dopasowujące się do kształtu pleców oraz brzucha i dodatkowe osłonki boczne gwarantują
ochronę przed wyciekami i zatrzymują mocz wewnątrz pieluchy. Wysoka chłonność - wkład chłonny i specjalna włóknina dystrybucyjna
sprawiają, że pieluchomajtki Super Seni są w stanie wchłonąć większą ilość moczu i zatrzymać go wewnątrz. Kontrola zapachu - dzięki
superabsorbentowi zawartemu we wkładzie chłonnym pieluchomajtki Super Seni zapewniają nie tylko suchość, ale także neutralizację
nieprzyjemnego zapachu moczu. Wskaźnik wilgotności - oznaczenie umieszczone na zewnętrznej stronie pieluchomajtek Super Seni
informuje o stopniu napełnienia pieluchy i konieczności jej zmiany. Produkty Seni rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo
Gerontologiczne.

Cechy

oddychające

Producent
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

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

Galeria
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