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Attends - numerointijärjestelmä kertoo imukyvyn

Valkoinen, hengittävä
ja tekstiilimäinen tausta
lukitsee nesteen.

Kosteusindikaattori tukee
hyvää hoitoa osoittaen
milloin tuote tulisi vaihtaa.

Uudelleen kiinnitettävät tarrat
voidaan asettaa etuosassa mihin
kohtaan tahansa. Tarroja voidaan
tarpeen mukaan avata, sulkea ja
uudelleen säätää, jotta saadaan
paras mahdollinen istuvuus
käyttäjän tarpeisiin.

Superabsorbenttiydin yhdessä
levityskerroksen kanssa edistävät
pintakuivuutta ja ehkäisevät
reunavuotoja sekä hajujen
syntymistä.

Pehmeiden joustovöiden
säädettävissä oleva kiinnitys
antaa yksilöllisen istuvuuden
ja parempaa suojaa ohivuotoja
vastaan. Mukavuutta ja
huomaamattomuutta.

Halutessanne lisätietoa, vierailkaa www.attends.fi

Attends Adjustable - tuotetietolomake - lokakuu 2016

Attends Adjustable on uusi vaikeaan inkontinenssiin suunniteltu
all-in-one -tuote, jossa on tarrakiinnitteinen joustovyö.

Kiinnitysteipit

Natural Odour Protection

Hengittävä

Quick-Dry

Kuitukangas

Kyllä
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3
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100 - 140

Kaksoisimuydin
yhdessä sellun ja
superabsorbentin
sekä Quick Dryteknologian kanssa

Laminoitu kuitukangas
ja hengittävä kalvo

Synteettinen

Kuitukangas

Kyllä

3

3

3

3

206461
206652
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Hengittävä

™

Natural Odour
Protection

™

®
pH-arvo

Imuytimen teknologian
kiharat kuidut auttavat
säilyttämään alhaisen
pH-arvon, joka on
samanlainen kuin ihon
luonnollinen pH-arvo.
Tämä suojaa ihoa ja
edistää sen hyvinvointia.

®

™

Hengittävä materiaali
antaa ihon hengittää, mikä
parantaa ihon hyvinvointia.

Natural Odour Protection
-hajunesto vähentää
epämiellyttävien hajujen
syntymisen riskiä.
™

Pintamateriaali
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Active™Zone

™

®

Active Zone -alue suojan
keskellä tarjoaa nopeaa
imeytymistä juuri siellä missä
sitä todella tarvitaan. Tämä
tarjoaa käyttäjälle erityistä
kuivuutta iholle ja parempaa
suojaa ohivuotoja vastaan.

Attends Adjustable- teippivaipat on
testattu ja hyväksytty dermatologista
tutkimusta tekevän instituutin toimesta.

Quick-Dry
Quick-Dry -levittävä
kerros on sijoitettu
suoraan pintamateriaalin
alle, kohtaan johon urea
suojassa tulee. Se imee
urean nopeasti pois iholta
ja sisälle suojaan ehkäisten
ureaa palaamasta takaisin
tuotteen pintaan. Levittävä
kerros käsittelee tehokkaasti
useita virtsauskertoja ilman,
että se vaikuttaa suojan
kapasiteettiin, mikä takaa
käyttäjälle poikkeuksellisen
kuivan ihon ja hyvän suojan
ohivuotoja vastaan.

Nämä symbolit ovat Attendsin tuotemerkkejä.

Vuotosuojat
Synteettinen

Joustopanelit sivuilla

Taustapinta
Laminoitu kuitukangas
ja hengittävä kalvo

Imuytimen materiaali

Ympärysmitta cm

Kaksoisimuydin
yhdessä sellun ja
superabsorbentin
sekä Quick Dryteknologian kanssa

Pakkauskoko kpl/pss
Pakkauskoko pss/ltk

80 - 110

Attends Adjustable

10 L

®
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206447
206454
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Attends Adjustable

10 M

™

™

EAN 7332152
Pusseja / Laatikko
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