MoliMed
Beskyttelse ved let til middel inkontinens
®

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.
Skumelastik i siden
Skumelastikken i siden er blød mod huden. Dette giver en mere kropsformet ble
med bedre pasform samt mindre risiko
for lækage.

HighDry SAP
med Odour Neutralizer
Superabsorbenterne absorberer
væsken hurtigt og forhindrer
uønsket lugt.
Mønstret absorptionspude
Den mønstrede* absorptionspude yder
bedre stabilitet og pasform, hvilket beskytter mod lækage.

WhiteDry Zone
WhiteDry Zone leder hurtigt
væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

Individuelt pakket
Bindene er individuelt pakkede* for
diskret og hygiejnisk håndtering.
* Gælder kun micro light, micro og mini.

* Gælder kun micro light, micro og mini.

Sikker fiksering
Selvhæftende tape på bagsiden
sikrer fikseringen og holder
bindet på plads.

MoliMed er et bind til let inkontinens, som fikseres
i tætsiddende underbenklæder ved hjælp af tape
på bindets yderside. Bindets tekstillignende yderside gør det blødt og behageligt at anvende, mens
den mønsterprægede overflade og sideelastikken
gør bindet til et sikkert valg. MoliMed findes i seks
forskellige absorptionskapaciteter og tilbyder en
optimal beskyttelse uanset lækagens størrelse.

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 (2014-05)

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

Ultra micro

168 627

18,5x8 cm

4 gr

65 ml

8x28 stk

Micro light

168 132

22x10 cm

9 gr

160 ml

12x14 stk

Micro

168 626

27x10 cm

13 gr

220 ml

12x14 stk

Mini

168 636

26,5x11 cm

16 gr

301 ml

18x14 stk

Midi

168 646

33,5x13 cm

21 gr

453 ml

12x14 stk

Midi plus

168 684

43x16 cm

33 gr

700 ml

12x14 stk

Maxi

168 656

43x16 cm

39 gr

850 ml

12x14 stk

Air Active tekstilkomfort
Sikker lækagebeskyttelse
Komplet sortiment

