MoliForm for men
Anatomisk formet beskyttelse ved middel til svær
inkontinens
®

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

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.
*Paul HARTMANN AG interne testmetode
“Genvædning jf. ABL”

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.

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

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.

MoliForm for men er en anatomisk formet inkontinensbeskyttelse, som er specielt designet til at passe
mandens anatomi. Bleen har en større absorberende
overflade fortil og formede lækagebarrierer, som
holder penis og pung på plads. MoliForm for men er
den optimale løsning til mænd med middel til svær
inkontinens.

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 : Polypropylen/polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri

PAUL HARTMANN A/S (2011-11)

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

Fordele:
Specialdesignet til mænd
Advanced Dry Zone
Tekstillignende barrierelag
Lækagebarrierer på langs
Sortiment

Varenr.

Mål

Vægt

Abs.kap. (ISO)

Antal pr. karton

For men

168 818

69 cm

95 gr

2 300 ml

4x28 stk

