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Pieluchomajtki Super Seni Quatro M, 10 sztuk
 

cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sztuk

Postać pieluchomajtki

Producent TZMO

Rejestracja wyrób medyczny artykuły higieniczne

Opis produktu
 

Pieluchomajtki Super Seni Quatro przeznaczone są dla osób z bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu o ograniczonej mobilności (na stałe
pozostających w łóżku lub poruszających się przy wsparciu opiekuna).

Dopasowanie do ciała - elastyczne elementy dopasowujące się do kształtu pleców oraz brzucha i dodatkowe osłonki boczne gwarantują
ochronę przed wyciekami i zatrzymują mocz wewnątrz pieluchy.

Wysoka chłonność - wkład chłonny i specjalna włóknina dystrybucyjna sprawiają, że pieluchomajtki Super Seni są w stanie wchłonąć
większą ilość moczu i zatrzymać go wewnątrz.

Kontrola zapachu - dzięki superabsorbentowi zawartemu we wkładzie chłonnym pieluchomajtki Super Seni zapewniają nie tylko
suchość, ale także neutralizację nieprzyjemnego zapachu moczu.

Wskaźnik wilgotności - oznaczenie umieszczone na zewnętrznej stronie pieluchomajtek Super Seni informuje o stopniu napełnienia
pieluchy i konieczności jej zmiany.

Sposób użycia

Zakładanie na stojąco – samodzielnie lub z pomocą opiekuna

Aktywowane pieluchomajtki włóż między nogi trzymając produkt ułożony w formie łódki. Uwagi dla opiekuna: możesz włożyć
pieluchomajtki od przodu lub od tyłu – aby odciążyć plecy, wybierz sposób, który jest dla Ciebie wygodniejszy w danej sytuacji.

Dopasuj pieluchomajtki z tyłu i z przodu tak, aby dokładnie przylegały do ciała. Uwagi dla opiekuna: Zwróć uwagę, aby indykator
wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Podopieczny może pomóc w zakładaniu pieluchomajtek przytrzymując je z
przodu na podbrzuszu.
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 Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do
góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.

Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu
pielucha nie wpija się w ciało.

5. Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Zakładanie na osobę leżącą

Stań z brzegu łóżka i zegnij w kolanie jedną z nóg chorego. Uwaga: jeśli stoisz po prawej stronie chorego, zegnij jego lewą nogę, jeśli
stoisz po jego lewej stronie – zegnij nogę prawą.

Obróć chorego na bok i po dokonaniu czynności pielęgnacyjnych podłóż z tyłu pod chorego aktywowane wcześniej pieluchomajtki.
Uwaga: Pamiętaj o tym, aby podwinąć skrzydło pieluchomajtek, co umożliwi wyjęcie ich spod chorego po jego obróceniu na plecy. Zwróć
uwagę, aby indykator wilgotności znajdował się na przedłużeniu linii kręgosłupa. Połóż chorego na plecach, wyprostuj jego nogi i
wyciągnij podwinięte skrzydło pieluchomajtek.

Wyciągnij przednią część pieluchomajtek i dopasuj ją do krocza.

Umocuj pieluchomajtki za pomocą elastycznych przylepcorzepów, zaczynając od dolnego zapięcia, które przyczep lekko skośnie do
góry. Po umocowaniu dolnych zapięć, umocuj górne przylepcorzepy, dopasowując pieluchomajtki do talii.

Po zapięciu pieluchomajtek upewnij się, czy pielucha dobrze leży i przylega do ciała, czy osłonki nie są zwinięte i czy w żadnym miejscu
pielucha nie wpija się w ciało.

Zużyte pieluchomajtki zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytego wyrobu do toalety.

Ostrzeżenia

Produkt jednorazowego użytku.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TZMO

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Pozwolenie: CE*
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