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Podkłady higieniczne Bella Mamma x 10 szt
 

Cena: 7,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt.

Postać Podkłady higieniczne

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Podkłady higieniczne Bella Mamma to wyrób medyczny szczególnie zalecany pacjentkom w okresie połogu oraz po operacjach
ginekologicznych. Podkłady higieniczne Bella Mamma są produktem jednorazowego użytku, który wyróżnia się wysoką chłonnością i
komfortem stosowania. Mogą być noszone wraz ze zwykłą bielizną, chociaż szczególnie poleca się ich stosowanie wraz z bielizną
siateczkową, która dodatkowo zapewni odpowiedni przepływ powietrza do skóry. Podkłady higieniczne Bella Mamma zostały
przetestowane dermatologicznie.

Na co są Podkłady higieniczne Bella Mamma? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest zbieranie wydzielin
poporodowych, czy też usuwanych z organizmu po operacjach ginekologicznych. Podkłady higieniczne Bella Mamma ułatwiają
utrzymanie higieny w czasie regeneracji organizmu po porodzie lub operacji ginekologicznej, zwiększając jednocześnie poczucie
komfortu pacjentki oraz zabezpieczając ją przed ewentualnymi infekcjami. W czasie połogu dochodzi do obkurczania się macicy, poza
tym niejednokrotnie kobiety posiadają rany krocza, które powoli się goją i regenerują. W tym czasie intensywnie oczyszczają się też drogi
rodne z wydzieliny, co może trwać nawet przez 6 tygodni. Wydzieliny może być bardzo dużo, dlatego zwykłe podpaski zupełnie się w tym
przypadku nie sprawdzają i nie będą w stanie skutecznie zabezpieczyć kobiety przed przeciekaniem. Podkłady higieniczne Bella
Mamma są większe od podpasek i zdecydowanie bardziej chłonne, przez co idealnie wpisują się w potrzeby kobiet w czasie połogu. Z
tego samego powodu znajdują też zastosowanie po operacjach ginekologicznych, gdy również często obserwuje się w okresie
rekonwalescencji zwiększoną ilość wydobywających się wydzielin z pochwy.

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk Podkładów higienicznych Bella Mamma. W skład opakowania wchodzą podkłady o kształcie
prostokątnej pieluszki, które są większe od standardowych podpasek, poza tym wyróżniają się wysoką chłonnością, a przy tym są
miękkie i delikatne dla skóry, przez co nie powodują podrażnień również u kobiet po zabiegach ginekologicznych. Każdy podkład
higieniczny posiada specjalny wkład celulozowy, który pokryty jest delikatną włókniną. Wkład nie powoduje reakcji alergicznych.

Jak stosować Podkłady higieniczne Bella Mamma? Zaleca się umieszczenie pojedynczego podkładu higienicznego w wewnętrznej
części bielizny. Szczególnie polecanym rozwiązaniem jest korzystanie ze specjalnej bielizny siateczkowej, która zapewnia skórze
swobodny dostęp powietrza, co jest niezwykle ważne chociażby dla gojenia się ran poporodowych. Podkłady są jednorazowego użytku i
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należy wymieniać je w miarę zapotrzebowania. Nie należy jednego podkładu nosić dłużej niż kilka godzin. Zużyty podkład higieniczny
powinien zostać zawinięty w papier lub włożony do woreczka i w tej postaci należy wyrzucić go do kosza na śmieci. Podkłady
higieniczne Bella Mamma, podobnie jak wkładki higieniczne czy podpaski, nie powinny być wyrzucane do toalety.

Opis
Podkłady higieniczne Bella Mamma. Superchłonne, oddychające podkłady higieniczne przeznaczone dla kobiet w okresie połogu. Długi i
szeroki wkład chłonny zapewnia skuteczną ochronę nawet w pozycji leżącej. Delikatna i miękka powłoczka nie powoduje podrażnień
skóry, zapewniając poczucie wyjątkowego komfortu. Dyskretna folia oddychająca pomaga utrzymać właściwą higienę okolic intymnych i
zapobiega podrażnieniom skóry. Podkłady testowane dermatologicznie. Polecane do stosowania z majtkami siatkowymi bella mamma.

Wyrób jednorazowego użytku.
Produkt z atestem NIZP-PZH

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5386-5388, ważna do 15.05.2024 r.

Cechy

idealne podczas połogu

Producent
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA (TZMO SA)

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