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Specjalistyczne podpaski na noc TENA Lady Maxi Night x 12
szt
 

Cena: 28,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 szt

Postać Podpaski

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Specjalistyczne podpaski na noc TENA Lady Maxi Night to wyrób medyczny o poziomie chłonności 6/8, który będzie odpowiedni
szczególnie do stosowania w nocy. Wyrób medyczny jest przebadany dermatologicznie, poza tym jest bezpieczny dla skóry i przyjazny
dla niej. W podpaskach nie wykorzystano środków zapachowych, natomiast ich chłonność kilkukrotnie przewyższa chłonność
tradycyjnych podpasek, dzięki czemu zapewniają kobiecie maksymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa na długi czas.

Na co są Specjalistyczne podpaski na noc TENA Lady Maxi Night? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest problem
nietrzymania moczu u kobiet, a także czas połogu. Produkt wyróżnia się wysokim poziomem chłonności, dzięki czemu będzie
odpowiedni dla średniego i ciężkiego nietrzymania moczu. Problem nietrzymania moczu może dotyczyć ponad połowy pacjentek po 55.
roku życia, poza tym nie jest obcy również kobietom młodszym, w tym po porodach naturalnych. Podpaski mają wydłużoną część tylną,
dzięki czemu będą odpowiednie szczególnie do stosowania w czasie snu. Specjalistyczne podpaski na noc TENA Lady Maxi Night
zapewniają kobiecie całonocną ochronę przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem oraz wilgocią kontaktującą się ze skórą. Ich
maksymalna chłonność gwarantuje uczucie suchości na długi czas, zapewniając spokojny sen.

W opakowaniu znajduje się 12 sztuk Specjalistycznych podpasek na noc TENA Lady Maxi Night. W skład opakowania wchodzą
podpaski o specjalnie wydłużonej części tylnej dla jeszcze lepszej ochrony przed przeciekaniem moczu w nocy. Dodatkowo wkładki
mają specjalne, elastyczne falbanki po bokach, które chronią przed przeciekaniem bokami. Produkt doskonale izoluje wilgoć, ale
jednocześnie jest oddychający, więc jego stosowanie nie jest obarczone ryzykiem podrażnień wrażliwej skóry okolic intymnych.
Podpaski są poza tym jedwabiście miękkie w miejscu, gdzie stykają się ze skórą, a dodatkowo są dla niej bardzo delikatne. W
podpaskach wykorzystano specjalny system Fresh Odour Control, którego funkcją jest zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnego
zapachu. Podpaski są pojedynczo pakowane, dzięki czemu można je nosić przy sobie i wykorzystać w dowolnym momencie.

Jak stosować Specjalistyczne podpaski na noc TENA Lady Maxi Night? Korzystanie z wyrobu medycznego nie jest trudne i w zasadzie
nie różni się od stosowania normalnych podpasek czy też wkładek. Podpaskę należy wyjąć z opakowania zbiorczego, a następnie wyjąć
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z opakowania jednostkowego. W kolejnym kroku należy odkleić pasek zabezpieczający warstwę klejącą podpaski, po czym można
przykleić ją do wewnętrznej części bielizny. Podpaskę należy przykleić w taki sposób, aby jej dłuższa część znajdowała się z tyłu, dzięki
czemu zapewni odpowiednią ochronę przed przeciekaniem w nocy, gdy kobieta będzie spać. Podpaski mają tak wykonaną warstwę
klejącą, że nie trzeba martwić się ich przesuwaniem się po bieliźnie w nocy czy odklejaniem się od materiału. Zużytą podpaskę należy
wyrzucić do kosza – nie należy wyrzucać jej do muszli klozetowej.

Opis
TENA Lady Maxi Night zostały stworzone z myślą o komforcie kobiet podczas snu. Dzięki podwójnej strefie chłonnej i doskonałemu
dopasowaniu do ciała zapewniają całonocną ochronę i wygodę. Dodatkową ochronę przed przeciekaniem zapewniają elastyczne
falbanki po bokach i poszerzona część tylna.

poszerzona część tylna, dla lepszej ochrony w nocy
chłonność specjalistycznych podpasek TENA Lady jest kilka razy wyższa niż tradycyjnych podpasek
system Fresh Odour Control zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
mikroperełki wiążą płyn wewnątrz i skutecznie izolują wilgoć co zapewnia uczucie suchości
jedwabiście miękkie i delikatne dla skóry

Odpowiednie w nietrzymaniu moczu oraz w połogu. Poziom chłonności: 6/8.

Stosowanie
Sposób użycia wyrobu medycznego/ Stosowanie: Przyklejane do bielizny.

Przechowywanie
Temperatura pokojowa

Producent
Essity Poland Sp. z o.o.

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

Galeria
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