MoliCare plus
Alt-i-én tapeble til middelsvær inkontinens
®

Velcrofiksering
Kombineret tape- og velcrobånd, forenkler hæftningen og fæstner sikkert på stoffets overflade. Velcrobåndet gør at tapen
kan genplaceres flere gange.

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

Åndbare sidestykker
Åndbare sidestykker af non-woven sikrer,
at huden kan ånde og minimerer risikoen for hudirritationer.

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

Lækagebarrierer
Bløde formede væskeafvisende lækagebarrierer yder ekstra beskyttelse mod sidelækage. Lommerne for og bag gør bleen
ideel ved store og hastige miktioner samt
ved fæcesinkontinens.
Diskret yderside
Ydersiden er diskret farvet med
produktnavn og dråbemarkering for
at lette valget af det rette produkt.

Tekstilkomfort
Den tekstilligende ydersiden
forhindrer at plasten komme i
kontakt med huden og derved
ikke knitre.

MoliCare plus er en absorberende inkontinensble
med fiksering og ble i èt. Bleen har en tekstil overflade og sidestykkerne fikseres enkelt med hjælp af
en kombineret tape- og velcrolukning. De kropsformede lækagebarrierer på langs af produktet gør den
til et sikkert valg.

Inkontinens

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Materiale:
Absorptionspuden: Cellulose og superabsorbenter
Barrierelag: Polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri
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Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og
er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordele:
Tekstil overflade
Åndbare sidestykker
Kropsformede lækagebarrierer
Sortiment

Varenr.

Mål

Vægt

Abs.kap. (ISO) Antal pr. karton

Small

169 136

60-90 cm

71 gr

1 370 ml

3x28 stk

Medium

169 236

90-120 cm

85 gr

1 620 ml

3x28 stk

Large

169 336

120-150 cm

106 gr

2 020 ml

3x28 stk

Genlukkelig med velcro

