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Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini x 20 szt
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Wkładki

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini to wyrób medyczny przeznaczony dla kobiet, który jest dyskretny w stosowaniu, a
jednocześnie wyróżnia się wysoką chłonnością i komfortem użytkowania. Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini są przebadane
dermatologicznie. Jest to produkt przyjazny dla skóry i bezpieczny, pozbawiony dodatków zapachowych i drażniących. Każda wkładka
ma długość 21,9 cm i chłonność 2/8. Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini pakowane są pojedynczo, dzięki czemu można
nosić je zawsze przy sobie – są dyskretne i bez trudu zmieszczą się w torebce czy kieszeni.

Na co są specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest nietrzymanie moczu u
kobiet. Dolegliwość ta pojawia się niekiedy już w młodym wieku, a przyczyniać może się do niej wiele czynników. Specjalistyczne
wkładki TENA Lady Slim Mini zapewniają kobiecie potrójną ochronę. Przede wszystkim dbają o długotrwałe uczucie suchości,
zabezpieczając skórę przed skutkami kontaktu z wilgocią. Poza tym są bardzo chłonne, dzięki czemu zapobiegają przeciekaniu moczu
na bieliznę czy odzież wierzchnią. Ważną funkcją, jaką pełnią specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini, jest również regulacja
zapachu, czyli ochrona przed powstawaniem nieprzyjemnego odoru moczu, który często towarzyszy problemowi jego nietrzymania.

W opakowaniu znajduje się 20 specjalistycznych wkładek TENA Lady Slim Mini. W skład zestawu wchodzą wkładki pakowane
pojedynczo, które zapewniają kobiecie kompleksową ochronę przy problemie nietrzymania moczu. We wkładkach wykorzystano
specjalną technologię microProtex, która zapewnia kobiecie bezpieczeństwo i dyskrecję. Specjalny system Fresh Odour Control i
odświeżające mikroperełki to natomiast rozwiązania pozwalające na zamknięcie moczu wewnątrz wkładki i eliminację problemu
nieprzyjemnego zapachu. Wkładki działają w taki sposób, aby skóra okolic intymnych miała jak najkrótszy kontakt z wilgocią, co
zapobiega jej podrażnieniom i jednocześnie redukuje ryzyko infekcji układu moczowo-płciowego. Zwiększa także codzienny komfort i
poczucie pewności siebie oraz bezpieczeństwa w każdych warunkach.

Jak stosować specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini? Korzystanie z wyrobu medycznego jest bardzo proste i komfortowe.
Wkładki należy przykleić warstwą klejącą do wewnętrznej strony bielizny. W tym celu należy wyjąć wkładkę z opakowania zbiorczego,
rozwinąć ją z opakowania pojedynczego i zerwać pasek zabezpieczający warstwę klejącą, po czym ustawić wkładkę warstwą klejącą w
kierunku wewnętrznej części bielizny i lekko docisnąć. Po wykonaniu tych kroków można podciągnąć bieliznę i bezpiecznie korzystać z
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produktu. Specjalistyczne wkładki TENA Lady Slim Mini należy regularnie wymieniać, z częstotliwością dostosowaną do
indywidualnego zapotrzebowania. Produkt jest jednorazowy, więc zużytą wkładkę należy wyrzucić do kosza na śmieci. Nie należy
wyrzucać wkładek do otworu muszli klozetowej.

Opis
TENA Lady Slim Mini
Bezpieczna ochrona i najwyższa dyskrecja: TENA Lady Slim Mini z potrójną ochroną przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym
zapachem oferują niezawodne wsparcie przy lekkim nietrzymaniu moczu. Wkładka z technologią microProtex zapewnia optymalne
bezpieczeństwo przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Wkładka do majtek jest idealna dla kobiet z wrażliwymi pęcherzami. Dzięki
systemowi blokowaniu zapachów Fresh Odour Control, wkładki są wyposażone w zaawansowaną technologię z mikroperełkami Fresh,
które kontrolują zapachy. Zatrzymują ciecz i zapobiegają gromadzeniu się zapachów. TENA Lady Slim Mini są pakowane pojedynczo i
mieszczą się w każdej kieszeni. Oznacza to, że możesz je zabrać ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Ułatwia to również utylizację zużytego
produktu. Ważne: wszystkie materiały użyte do produkcji wkładek są testowane dermatologicznie i są bezzapachowe.

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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