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Attends - de oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends For Men zijn anatomische, bladvormige inleggers
speciaal ontwikkeld voor incontinentie bij mannen.
Level 1 en 2 zijn ontwikkeld
voor druppelincontinentie
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Anatomische pasvorm voor een perfecte aansluiting
voor de mannelijke anatomie zodat lekkage
wordt voorkomen.

Anatomische pasvorm voor een perfecte aansluiting
voor de mannelijke anatomie zodat lekkage
wordt voorkomen.

Dankzij de fixatie plakstrips kunnen de inleggers perfect
gedragen worden in het eigen (goed aansluitend)
ondergoed zodat het risico op doorlekken wordt
verminderd en de inlegger goed op zijn plaats blijft.

Dankzij de fixatie plakstrips kunnen de inleggers perfect
gedragen worden in het eigen (goed aansluitende)
ondergoed zodat het risico op doorlekken wordt
verminderd en de inlegger goed op zijn plaats blijft.

Dankzij de zachte en ademende katoenachtige
buitenlaag zijn de inleggers uiterst discreet en
zorgen voor een prettig draagcomfort.

Dankzij de zachte en ademende katoenachtige
buitenlaag zijn de inleggers uiterst discreet en
zorgen voor een prettig draagcomfort.

Een speciale ‘Airlaid’ kern technologie zorgt ervoor
dat de inleggers uiterst dun zijn en tegelijkertijd veel
kunnen opnemen zodat de huid comfortabel droog
blijft en het risico op het ontstaan van nare geurtjes
sterk verminderd.

Een Superabsorberende kern zorgt voor maximale
veiligheid tegen doorlekken, het behoud van
een comfortabel droge huid en Natuurlijke
Geurbescherminig.
Zachte opstaande randjes zorgen voor een betere
pasvorm en aansluiting op het lichaam wat het
risico op doorlekken verminderd.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl
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Level 3 en 4 voor mannen met
licht tot matig urineverlies

Verpakkingsinhoud
Doosinhoud

EAN 7332152
Zakken / Doos

Materiaal buitenlaag

Materiaal absorptiekern

Materiaal bovenlaag

Anti-lekrandjes

Fixatie tape

Natuurlijke
geurbescherming

Ademend
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Non-woven (zacht textiel)
luchtdoorlatende laag

Airlaid kern met superabsorberende korrels

Nonwoven
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Non-woven (zacht textiel)
luchtdoorlatende laag

Airlaid kern met superabsorberende korrels

Nonwoven
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Non-woven (zacht textiel)
luchtdoorlatende laag

Vezels met superabsorberende korrels
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Non-woven (zacht textiel)
luchtdoorlatende laag

Vezels met superabsorberende korrels

Nonwoven
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Natuurlijke
Geurbescherming
De absorptiekorrels in de
kern zetten vocht om in
een gel-achtige massa. Dit
heeft een neutraliserende
werking, zodat de kans
op onaangename geurtjes
vermindert.

Ademend
Luchtdoorlatende onderlaag. Deze voelt zacht en
comfortabel aan en zorgt
er ook voor dat de huid kan
blijven ademen. Dit zorgt
voor een goede conditie
van de huid.
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