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Wkładki urologiczne TENA Lady Slim Mini x 10 szt
 

Cena: 8,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Wkładki

Producent ESSITY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Czy pojawia się u ciebie problem nietrzymania moczu podczas kaszlu, kichania, skakania lub podnoszenia ciężkich przedmiotów?
Oznacza to, że cierpisz na wysiłkowe nietrzymanie moczu, które jest najczęstszym rodzajem nietrzymania moczu występującym u
kobiet. Problem ten dotyczy około 50% kobiet po 55. roku życia, ale także młodych kobiet po porodach, czy tych ciężko pracujących oraz
sportsmenek.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu objawia się popuszczaniem moczu w czasie wysiłku fizycznego, kaszlu czy kichania. Przyczyną jest
osłabienie mięśni dna miednicy, które niedostatecznie mocno zaciskają cewkę moczową. Problem dotyczy często kobiet po porodzie,
mających nadwagę i chorych na otyłość. Wysiłkowe nietrzymanie moczu można skutecznie leczyć, wykonując ćwiczenia wzmacniające
mięśnie Kegla. Na objawy wysiłkowego nietrzymania moczu można stosować specjalistyczne wkładki lub podpaski.

TENA dla kobiet na lekkie i średnie nietrzymanie moczu. Idealnie sprawdzają się w przypadku niespodziewanego nietrzymania podczas
ćwiczeń, śmiania się i codziennej aktywności. Dostępne są różnych wariantach: długościach, kolorach i poziomach chłonności –
wszystkie warianty z funkcją ochrony przed nieprzyjemnym zapachem.

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
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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.
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