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Wkładki urologiczne Seni Lady Normal x 30 szt
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 szt

Postać Wkładki

Producent TZMO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wkładki urologiczne Seni Lady Normal to wyrób medyczny o ergonomicznym kształcie i oddychającym wypełnieniu, który jest
przeznaczony dla kobiet. Na co są Wkładki urologiczne Seni Lady Normal? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest lekkie
nietrzymanie moczu u kobiet. Wbrew pozorom problem nietrzymania moczu nie jest jedynie przypadłością kobiet w podeszłym wieku.
Niejednokrotnie zmagają się z nim już kobiety młode – i to niekoniecznie schorowane.

Nietrzymanie moczu to problem, który pojawia się niejednokrotnie po ciężkim porodzie, wielu porodach lub urodzeniu dziecka z dużą
masą urodzeniową. Do problemu mogą przyczynić się też dolegliwości ginekologiczno-urologiczne, a także zaparcia i wiele innych
czynników. Z nietrzymaniem moczu można, a nawet trzeba walczyć. Jednym ze sposobów jest ćwiczenie mięśni dna miednicy. By
jednak zapewnić sobie komfort na co dzień, należy odpowiednio zabezpieczyć się przed niekontrolowanym wyciekiem moczu. Jest to
ważne nie tylko dla komfortu kobiety, ale również jej zdrowia – gromadzący się na bieliźnie mocz może przyczyniać się nie tylko do
uczucia wilgoci czy też nieprzyjemnego zapachu, ale także zwiększenia ryzyka poważnych infekcji skóry oraz układu moczowo-
płciowego. Wkładki urologiczne Seni Lady Normal są chłonniejsze od tradycyjnych podpasek, dzięki czemu lepiej chronią w przypadku
niekontrolowanego kropelkowania czy też niewielkiego przeciekania moczu w czasie śmiechu, kaszlu czy kichania.

W opakowaniu znajduje się 30 wkładek urologicznych Seni Lady Normal. W skład zestawu wchodzą wkładki wykonane z materiału
zapewniającego szybką i bardzo dokładną dystrybucję wilgoci oraz jednocześnie wysoce skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu.
Każda wkładka zapakowana jest w indywidualne, dyskretne opakowanie (saszetkę), dzięki czemu można je zabrać ze sobą, wychodząc z
domu, by w razie konieczności zawsze mieć je pod ręką, jeśli zajdzie potrzeba wymiany. Wkładki urologiczne Seni Lady Normal są
komfortowe i dyskretne, a poza tym pewnie mocują się do bielizny, dzięki czemu nie trzeba się obawiać, że w czasie codziennej
aktywności się przesuną czy odkleją, a mocz przecieknie na odzież. Wkładki bardzo dobrze dopasowują się do ciała, a oprócz tego
umożliwiają skórze swobodne oddychanie i minimalizują ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Jak stosować wkładki urologiczne Seni Lady Normal? Korzystanie z wyrobu medycznego jest bardzo proste i niewiele różni się od
korzystania z wkładek higienicznych czy podpasek. Pojedynczą wkładkę urologiczną należy wyjąć z saszetki i przykleić po
wewnętrznej stronie bielizny. Dzięki temu będzie mogła zbierać mocz, zapobiegając jednocześnie jego przeciekaniu na bieliznę oraz
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ubrania wierzchnie. Wkładki urologiczne Seni Lady Normal są dyskretne, więc nie odznaczają się pod ubraniem, a jednocześnie są
komfortowe – nawet podczas aktywności fizycznej. Wyrób medyczny, jakim są wkładki urologiczne Seni Lady Normal, wymaga
regularnego wymieniania z częstotliwością dostosowaną do indywidualnych potrzeb danej kobiety.

Opis
Seni Lady Normal - Oddychające anatomiczne wkładki urologiczne. Do ochrony przy lekkim i średnim nietrzymaniu moczu. Wyrób
medyczny.

Cechy

oddychalność
fioletowe osłonki boczne
anatomiczny kształt
każda wkładka w higienicznej saszetce
wysoka chłonność
szybkie rozprowadzanie wilgoci
miękkość i delikatność
kontrola zapachu
bez lateksu
testowane dermatologicznie
Polski Produkt
chłonność 3/6

Producent
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA

Ważne
FSC - www.fsc.org, Mieszany, Pulpa papiernicza z odpowiedzialnych źródeł, FSC C166518

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