MoliForm
Anatomisk formet beskyttelse ved middel til
meget svær inkontinens
®

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

Advanced Dry Zone
Advanced Dry Zone giver en unik
følelse af tørhed mod huden.
Overfladen er forbedret med
30%*, som selv under tryk
hjælper med at opretholde et
sundt hudklima.

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.

*Paul HARTMANN AG interne testmetode
”Fugte efter ABL”

Lækagebarrierer
Bløde væskeafvisende lækagebarrierer yder en ekstra beskyttelse mod
sidelækage.
Vådindikator
En vådindikator på langs af
produktets yderside indikerer,
hvor stor en del af absorptionspuden som udnyttes.

Diskret yderside
Ydersiden er diskret hvid med pastelfarvede streger, produktnavn og
dråbemarkering for at lette valget af
det rette produkt.

Tekstilkomfort
Ydersiden af tekstillignende
materiale forhindrer plasten
i at komme i kontakt med
huden og bevirker, at det ikke
knitrer.

MoliForm er en anatomisk formet inkontinensble,
som fikseres ved hjælp af en fikseringsbuks. Bleens
anatomiske pasform gør den behagelig at anvende,
og lækagebeskyttelsen rundt om hele absorptionspuden gør den til et sikkert valg. MoliForm findes i
syv forskellige absorptionskapaciteter for at kunne
tilbyde den mest optimale beskyttelse uanset
lækagens størrelse.

Inkontinens

helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Huginsvej 1F • 3400 Hillerød
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 : Polypropylen/polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri

PAUL HARTMANN A/S (2011-12)

Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og
er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.

Fordele:
Sortiment

Varenr.

Mål

Vægt

Abs.kap. (ISO)

Antal pr. karton

Light

168 118

52,5 cm

51 gr

1 200 ml

4x28 stk

Normal

168 018

62 cm

60 gr

1 350 ml

4x28 stk

Plus

168 218

62 cm

65 gr

1 600 ml

4x28 stk

Extra

168 318

69 cm

96 gr

2 300 ml

4x28 stk

Maxi

168 718

69 cm

101 gr

2 450 ml

4x28 stk

Super

168 918

69 cm

108 gr

2 700 ml

4x28 stk

Super plus

168 619

69 cm

127 gr

3 000 ml

4x14 stk

Advanced Dry Zone
Tekstillignende barrierelag
Lækagebarrierer på langs
Komplet sortiment

