MoliCare super
Allt-i-ett skydd vid mycket stor inkontinens
®

Kardborrefästen
Kombinerade tejp- och kardborrefästen
förenklar hanteringen och fäster säkert på
det textila ytskiktet. Kardborrefästena gör
att skyddet kan fixeras många gånger om.

HighDry SAP med
Odour Neutralizer
Superabsorbenterna
absorberar vätskan
snabbt och förhindrar
oönskad lukt.

Luftgenomsläppliga vingar
Luftgenomsläppliga vingar av nonwoven runt höfterna låter huden andas
och minskar risken för hudirritationer.

Läckagebarriärer
Formade mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot sidoläckage.
Fickorna fram och bak gör skyddet idealiskt
vid stora och hastiga miktioner samt vid
avföringsinkontinens.

Dry Plus skikt
Dry Plus skiktet leder vätskan
snabbt in i absorptionskärnan
och skyddar mot återvätning.

Längsgående våtindikator
Längsgående våtindikator på
produktens utsida visar hur
stor del av absorptionsdynan
som utnyttjats.

Diskret utsida
Utsidan är diskret vit med lila
ränder, produktnamn och droppmarkeringar för att underlätta
val av rätt produkt.

Textilkomfort
Det textila ytskiktet förhindrar
att plast kommer i kontakt
med huden och gör att
skyddet inte prasslar.

MoliCare super är ett absorberande inkontinensskydd
med fixering och skydd i ett. Skyddet har textilt
ytskikt och fixeras enkelt med hjälp av kombinerade
tejp- och kardborrefästen. De formade längsgående
läckagebarriärerna gör skyddet till ett säkert val.

Inkontinens

helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Material:
Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen
Elastik: Lycra
Latexfri

HARTMANN-ScandiCare AB 8802386 (2010-10)

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril
och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:
Textilt ytskikt
Luftgenomsläppliga vingar
Sortiment

Art.nr.

Midjemått

Vikt

Abs.kap. (ISO)

Förp.

Small

169 196

60-90 cm

87 gr

1 980 ml

3x28 st

Medium

169 296

90-120 cm

112 gr

2 800 ml

3x28 st

Large

169 396

120-150 cm

128 gr

3 020 ml

3x28 st

X-large

169 496

150-175 cm

163 gr

3 300 ml

4x14 st

Formade läckagebarriärer
Återförslutningsbara kardborrefästen

