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TENA pants SUPER NIGHT M - majtki chłonne na noc 10szt.
 

Cena: 47,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent TENA

Opis produktu
 

Majtki chłonne TENA Pants ProSkin Super Night to nowy produkt stworzony i zaprojektowany z myślą o potrzebach osób z problemem
nietrzymania moczu w czasie snu. Zalecane są przy średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu dla osób poruszających się, chodzących.

Przy stosowaniu majtek chłonnych TENA Pants ProSkin Super Night, skóra użytkownika w nocy jest lepiej chroniona i pozostaje bardziej
sucha, na co wpływ ma zwiększona chłonność w tylnej części wkładu. 

 

 

Rozmiar: M (obwód w pasie 80 - 110 cm)

Opakowanie: 10 szt

Chłonność: 7,5/8

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
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Właściwości:

 

Są łatwe z zakładaniu - zakłada się je tak jak zwykłą bieliznę.
W przypadku wycieku moczu, jest on wchłonięty i dzięki specjalnemu superabsorbentowi zatrzymany wewnątrz wkładu
chłonnego, który jednocześnie blokuje powstawanie i przedostanie się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.
Produkty TENA Pants ProSkin zapewniają użytkownikowi Potrójna Ochronę, na która składa się wsparcie zdrowia skóry, ochrona
przed przeciekaniem i suchość i miękkość.
W produkcji wykorzystano system Lie Down Protection, który zapewnia lepszą ochronę przed przeciekaniem w ciągu nocy i w
trakcie snu.
Produkt wykonano z zapewniających komfort użytkowania i wspierających zdrowie skóry, materiałów, które są w pełni
oddychające i przyjazne dla skóry.
Pieluchomajtki zostały przebadane dermatologicznie.
Posiadają akredytację instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry Skin Health Alliance, co świadczy o
spełnieniu wymagań dotyczących wpływu używania produktu na zdrowie i kondycję skóry.

 

Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki chłonne TENA Pants tak jak zwykłą bieliznę.

2. Po wykorzystaniu w celu zdjęcia majtek rozerwij je wzdłuż szwów bocznych, zroluj i zaklej rzepem.

3. Zużyty produkt wyrzuć do kosza na śmieci.

 

 

 

Polecamy również kosmetyki firmy TENA:

 

 

- TENA Soft Wipes - chusteczki do osuszania

- TENA Wet Wipe - chusteczki oczyszczające

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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- TENA Barrier Cream - krem ochronny

- TENA Skin Lotion - lotion do ciała

- TENA Skin Cream - krem do pielęgnacji ciała

- TENA Wash Mouse - pianka do mycia

- TENA Wash Cream - krem myjący, butelka 1000ml
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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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