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Tampon podpierający ProDry przy nietrzymaniu moczu -
1szt.
 

Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać
artykuł w
wygodnym
opakowaniu
zbiorczym kup

10 szt.

Producent Innocept

Opis produktu
 

Tampon podpierający ProDry opracowany został z myślą o kobietach cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Może być
stosowany podczas wysiłku fizycznego, takiego jak ćwiczenia, podnoszenie, noszenie, dźwiganie, czy nawet wchodzenie po schodach,
kaszel czy kichania.

Produkt ma owalny kształt, jest wykonany z delikatnej i elastycznej pianki PVA (polialkohol winylowy). Po wprowadzeniu do pochwy
dopasowuje się do jej kształtu i powoduje zwiększenie miejscowego fizycznego nacisku na mięśnie dna miednicy, sprzyja to zamknięciu
cewki moczowej i zapobiega mimowolnemu wydostawaniu się z niej moczu. Tampon po włożeniu podpiera narządy i stabilizuje cewkę
moczową, dzięki czemu zapobiega gubieniu moczu i eliminuje objawy obniżenia.

Jest łatwy w założeniu, nie utrudnia normalnego oddawania moczu i jest niewyczuwalny podczas aktywności. W celu wyjęcia tamponu
należy pociągnąć za sznureczek.

Wyrób medyczny jednorazowego użytku - może pozostawać w pochwie do 12 godzin. Nie należy go używać ponownie, ponieważ może
wystąpić zagrożenie zanieczyszczenia krzyżowego, ryzyka zakażenia, pogorszenia i zmiany właściwości wyrobu w wyniku pierwszego
użytkowania, a w następstwie od urazu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować podczas snu, w przypadku zapalenia pochwy, podczas menstruacji, w odbycie lub w cewce moczowej, w połączeniu z
jakimkolwiek innym wyrobem dopochwowym, w tym z tamponami menstruacyjnymi.

Długość: 57 mm
Średnica: 32 mm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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