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Attends - et inkontinenssystem i 10 ulike absorpsjonsgrader

Attends Pull-Ons Discreet er en serie høyabsorberende bleiebukser
som lett kan trekkes opp og ned som vanlig undertøy, og
som er utviklet for lett inkontinens.
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Hvit tekstillignende bakside
for økt komfort og diskresjon.

Det brede, pustende og
elastiske materialet rundt livet
gir en optimal passform, for økt
lekkasjesikkerhet og komfort
for brukeren.

Om nødvendig kan
bleiebuksen rives opp i
sidene for et enkelt skift.

Formet benelastikk gir god
passform og reduserer
risikoen for lekkasje.

Anatomisk formet
kjerne gir en tett og
komfortabel passform.

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

Informasjon om produktets
størrelse og absorpsjonsnivå
er trykket på baksiden av
bleiebuksen for enkel håndtering.
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Våtindikatoren gir en indikasjon
på når bleien bør skiftes.
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Den fargede elastikken viser hva
som er bak på produktet.

For mer informasjon, besøk www.attends.no
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Nonwoven

3 3 3 3

Attends Pull-Ons
Discreet
Large
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914526
205051

95 - 125

Laminat av polypropylen
nonwoven og vanntett
polyethylen film

Fluff og superabsorbent med
Quick-Dry spredningssjikt

Nonwoven

3 3 3 3

Quick-Dry

Fluff og superabsorbent med
Quick-Dry spredningssjikt

Pustende

Laminat av polypropylen
nonwoven og vanntett
polyethylen film

Odour Protection

Overflatemateriale

75 - 110

Elastikk

Materiale i
absorpsjonskjernen

922649
205037

Bakside

NAF-nummer
Artikkelnummer
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Hofte- og livviddemål
(cm)

Antall pr. pose
Antall poser pr. kartong

Attends Pull-Ons
Discreet
Medium

Discreet

Quick-Dry

Odour Protection

Pustende

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.

Naturlig Odour Protection
reduserer risikoen for
ubehagelig lukt.

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

Symbolene er varemerker som tilhører Attends.
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