MoliCare Mobile super
Bukseble til meget svær inkontinens
®

Sideåbning
Buksen kan åbnes i sidesømmen, hvilket sikrer et hurtigt og
hygiejnisk skift.

Farvede tråde
Antallet af farvede tråde
på buksens forside angiver produktets størrelse.
Trådenes farve angiver
absorptionsniveauet.

Air Active/Tekstilkomfort
Spærrelaget af mikroperforeret
plast, som er åndbart, sikrer
den bedste hudkomfort.
Ydersiden af tekstillignende
materiale forhindrer, at plasten
kommer i kontakt med huden,
og derved ikke knitre.

Vifteformede tråde
Vifteformede tråde gør, at
buksen sidder stramt om
enden og ved lysken, hvilket
giver en ideel pasform.

Lækagebarrierer
Bløde væskeafvisende lækagebarrierer yder en ekstra beskyttelse mod sidelækage.

Vådindikator
En vådindikator på langs af produktets
yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.

Tre-lags absorptionspude med Dry
Plus lag
Tre-lags absorptionspuden yder ekstra
stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt
væsken ind i absorptionskernen og
beskytter mod gennemvædning.

HighDry SAP
med Odour Neutralizer
Superabsorbenterne absorberer
væsken hurtigt og forhindrer
uønsket lugt.

MoliCare Mobile super er en absorberende inkontinensble med buks og ble i ét. Blebuksen anvendes som
almindelige underbukser og er let at tage af og på.
Kombinationen af buks og ble gør MoliCare Mobile super
ideel ved toilettræning og for mobile personer.

Inkontinens

helps healing.
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Inkontinensprodukter fra HARTMANN
er 100% latexfri.

Fordele:
Åndbart materiale, som lader
huden ånde
Vådindikator på langs
Sortiment

Varenr.

Taljemål

915 881

60-90 cm

Small

1 lilla tråd

Medium

2 lilla tråde 915 882

Vægt Abs.kap. (ISO) Antal pr. karton
88 gr

1 664 ml

4x14 stk

Væskeafvisende lækage-

80-120 cm 101 gr

1 896 ml

4x14 stk

barrierer

Large

3 lilla tråde 915 883 100-150 cm 121 gr

2 196 ml

4x14 stk

X-large

4 lilla tråde 915 875 130-170 cm 130 gr

2 250 ml

4x14 stk

Enkel håndtering

