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Podkłady higieniczne SENI Soft Super Dry 60x90 - 15szt.
 

Cena: 58,20 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 15 szt.

Producent SENI

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.100.PW, P.101.PW

Opis produktu
 

Podkłady higieniczne SENI Soft Super Dry to jednorazowe podkłady z wkładem chłonnym i chłonącym wilgoć do środka podkładu
superabsorbentem zapewniającym wyższy poziom chłonności i zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Produkt dzięki
swoim właściwościom jest odpowiedni do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem lub ubrudzeniem materaca
i łóżka. Jest przeznaczone dla osób z problemem nietrzymania moczu i małych dzieci i stanowi doskonałą ochronę przed przeciekaniem
podczas zmiany pieluchy lub wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych przy pacjencie.

Zastosowanie:
- jako ochrona podczas zmiany pieluch u osób dorosłych i dzieci
- zabezpieczenie podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zmianie opatrunków
- dodatkowa ochrona materaca i pościeli w przypadku osób stale unieruchomionych
- dodatkowa ochrona wózków inwalidzkich, krzeseł i foteli

Właściwości:
Zewnętrzna warstwa z paroprzepuszczalnego laminatu zapobiega przeciekaniu wilgoci i przemieszczaniu się podkładu, jednocześnie
umożliwiając przepływ powietrza.
Specjalna struktura warstwy zewnętrznej podkładu umożliwia przepływ powietrza, przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, dzięki
czemu skóra może swobodnie oddychać. Oddychalność wyrobu sprawia, że powstaje mniej odparzeń i podrażnień.
Superabsorbent we wkładzie chłonnym obok silnych właściwości wchłaniania wilgoci zapewniającego wyższy poziom suchości, ma
również właściwości antybakteryjne, dzięki czemu redukuje rozwój bakterii odpowiadających za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.
Wyjątkowo miękka i delikatna włóknina „SuperSoft” pozwala na zachowanie dużej wygody i komfortu użytkowania.
Produkt poddany został niezależnym testom dermatologicznym i uzyskał pozytywną opinię specjalistów.
Zapewniają bardzo dobrą ochronę przed zabrudzeniem materaca lub łóżka pacjenta.

Chłonność: 3/3

Materiał: włóknina, laminat 

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.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
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Rozmiar: 60 x 90 cm

Opakowanie: 15 szt.
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