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Tampon Contam przy nietrzymaniu moczu, wielorazowy 1
MINI
 

Cena: 41,90 pln

Opis słownikowy

Aby otrzymać
artykuł w
wygodnym
opakowaniu
zbiorczym kup

5 szt.

Producent Albis

Opis produktu
 

Rozmiar 1 MINI (średnica 2cm)

Tampony Contam stosowane w:
• Nietrzymanie moczu przy bieganiu, ćwiczeniach fitness, jeździe na rowerze, tańcu, wchodzeniu po schodach, kichaniu, kaszlu
• Inne wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet
• Dolegliwości związane z obniżeniem narządu rodnego
• Nietrzymanie moczu podczas wzmożonego parcia
• Nawracające nietrzymanie moczu po przebytych zabiegach operacyjnych
• Nietrzymanie moczu podczas wstawania
• Zaleganie moczu

 

Właściwości tamponu Contam:

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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• wykonane z poliwinylu o medycznej czystości.
• wielorazowego użycia – do kilkunastu aplikacji.
• prosty sposób założenia, płytko przy nietrzymaniu moczu, głęboko w obniżeniu narządu rodnego.
• prosta higiena tamponu.

Opakowanie: 1 szt.

Tampony dostępne również w innych rozmiarach:

1 MINI (⌀ 2 cm), 2 NORMAL (⌀ 2,5 cm), 3 EXTRA (⌀ 3 cm), 4 EXTRA PLUS (⌀ 3,5 cm), 5 SUPER PLUS (⌀ 4 cm)
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