Netti Combi Aqua
Badebukser
®

Ben og talje
Inderbuksens kant i talje og benudskæring er belagt med
silikone, hvilket bevirker, at
badebuksen sidder tæt til huden
og minimerer dermed lækage.

Materiale
Inderste buks er fremstillet af blødt
Polyuretan, som er helt tæt. Yderste
buks er vævet i et højelastisk tekstil,
som fikserer den inderste trusse tæt
til kroppen.

Vandafvisende
Yderbuksens materiale
absorberer ingen væske, hvilket
modvirker gennemvædning.

Farvemærkning
Sømmens farve på indersiden
af inderbuksens kant indikerer
størrelsen på buksen.

Netti Combi Aqua badebukser er udviklet i samarbejde med
personale og bruger. Produktet bygger på en kombination
af to enkelte bukser, som til sammen yder en fortræffelig
beskyttelse. Inderbuksen kan ved behov anvendes sammen
med en ble. Yderbuksen, der med sit højelastiske og vandskyende materiale, forstærker inderbuksens tætsluttende
egenskaber. Princippet med to enkelte bukser gør på- og
afklædning nemmere for både bruger og personale.

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

Målanvisning:
For at sikre at brugeren får den rigtige størrelse, er det vigtigt at tage de rette mål.

Materiale:
Inderbuks: 100 % polyuretan
Ydersiden er belagt med 100 % polyester

1. Måle taljens omfang
2. Måle lårets omfang højest oppe

Yderbuks: 80 % Tactel microfiber
20 % Lycra
Latexfri
Vaskeanvisning:
Inderbuks: Max 950C
Yderbuks: Max 600C
Skyld begge bukser grundigt efter brug.
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Begge bukser kan tørrebumbles (undgå høje
temperaturer).

Udfra tabellen er det hurtigt og nemt at finde frem til den størrelse, som bedst
passer til brugerens mål. Målene, som er angivet i tabellen, angiver buksernes
størrelse i ikke-udstrækt til udstrækt tilstand (f.eks. Barn 1 er inderbuksens
taljemål 37 cm i ikke-udstrækt mål og 51 cm i udstrækt mål). Hvis brugerens mål
stemmer overens med flere størrelser, vælges den mindste. For at undgå lækage
er det meget vigtigt, at buskerne slutter tæt om huden. Anvend en så lille ble som
muligt og ungå at anvende en fikseringsbuks under badekukserne, da denne kan
rykke sig ind mellem huden og kanten på inderbuksen, hvorved lækage kan opstå.

Fordele:
Enkel og let at anvende
Materialet yder god
komfort og beskyttelse
Inderbuks

Yderbuks

Sortiment

Varenr.

Taljemål

Benomfang

Taljemål

Benomfang Farvekode Antal

Barn 1

260 002

37-51 cm

20-28 cm

44-60 cm

20-32 cm

Grøn

1 par

Barn 2

260 003

42-56 cm

26-36 cm

48-70 cm

23-36 cm

Rød

1 par

Barn 3

260 004

48-62 cm

32-44 cm

48-70 cm

23-36 cm

Gul/Sort

1 par

Latexfri

