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Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader

Hvit pustende tekstillignende
bakside som holder væsken inne.

Våtindikator som brukes som
en indikasjon for når produktet
bør skiftes.

Justerbar festeanordning som
gjør at produktet kan tilpasses,
åpnes og lukkes flere ganger
for best mulig passform.

Superabsorberende kjerne
med Odour Protection gir
økt lekkasjesikkerhet, tørrhet
i overflaten og reduserer
risikoen for ubehagelig lukt.

De myke og elastiske
sidebåndene kan justeres for
individuell tilpasning av størrelse.
Dette gir ekstra lekkasjesikkerhet,
komfort og diskresjon.

For mer informasjon, besøk www.attends.no

Faktablad Attends Adjustable - oktober 2016

Attends Adjustable er et fleksibelt og justerbart
produkt for tung inkontinens.

™

®

Bakside

Lekkasjesperre

Overflatemateriale

Elastiske sidebånd

Fikseringstape

Odour Protection

Pustende

Quick-Dry teknologi

21
4

977160
206454

80 - 110

Doble absorpsjonslag
med fluff og
superabsorbenter med
Quick-Dry teknologi

Laminat av nonwoven
og pustende film

Syntetisk

Nonwoven

Ja

3

3

3

3

21
4

966977
206652

100 - 140

Doble absorpsjonslag
med fluff og
superabsorbenter med
Quick-Dry teknologi

Laminat av nonwoven
og pustende film

Syntetisk

Nonwoven

Ja

3

3

3

3

Materiale i
absorpsjonskjernen

Livviddemål i cm

™

NAF-nummer
Artikkelnummer

™

Antall pr. pose
Antall poser pr. kartong

™

Attends Adjustable

10 M

10 L

™

Naturlig Odour
Protection

™
Pustende

™

®
pH-verdi

™

Kjerneteknologien med
de spiralformede fibrene
i distribusjonslaget
garanterer en lav pH-verdi
som ligner hudens. Dette
beskytter huden og bidrar
til god hudomsorg.

®

™

Det pustende materiale
tillater huden å puste,
noe som bidrar til
god hudomsorg.

Naturlig Odour Protection
reduserer risikoen for
ubehagelig lukt.

™

™

™

Active™Zone

™

Active Zone er et område
midt i produktet, med
høy absorpsjonsevne der
det virkelig trengs. Høy
absorpsjon her gir optimal
tørrhet og lekkasjesikkerhet
for brukeren.

Attends Adjustable er testet og
godkjent av proDERM, institutt
for dermatologisk forskning.

®

Quick-Dry
Quick-Dry er
distribusjonslaget som
er plassert rett under
overflaten hvor væsken
trekkes inn i produktet.
Dette laget absorberer
væsken raskt bort fra
huden og inn i produktet,
og hindrer at væsken
returnerer til overflaten.
Distribusjonslaget kan
håndtere flere urinavganger
uten å miste effektiviteten
i særlig grad. Dette fører
til optimal tørrhet mot
brukerens hud samt
lekkasjesikkerhet.

Disse symbolene er varemerker som tilhører Attends.

Attends Adjustable

