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Attends - De oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Een discreet witte en ademende,
textiel-achtige buitenlaag voor
een comfortabel en veilig gevoel.

Een vochtindicator geeft
aan wanneer het product
verschoond moet worden en
helpt tevens het product op de
juiste manier aan te leggen.

De plakstrips kunnen op elke
gewenste positie op de voorzijde
gefixeerd worden zodat er altijd
een optimale pasvorm is voor
de gebruiker. Eenmaal bevestigd
bieden de plakstrips een veilige
fixatie en kunnen op elk gewenst
moment worden geopend en
herbevestigd.

Een Superabsorberende
dubbele kern zorgt voor
maximale veiligheid tegen
doorlekken, het behoud van
een comfortabel droge huid en
Natuurlijke Geurbescherming.

Attends Adjustable heeft sterke en
comfortabel zachte heupbanden
van elastisch materiaal. Dankzij de
rekbaarheid van de banden sluiten
deze nauwkeurig en discreet aan
op het lichaam.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl

Attends Adjustable Fact Sheet - 55975 04/19

Attends Adjustable zijn unieke verstelbare producten ontwikkeld
voor matige tot zware urine en/of fecale incontinentie.

Materiaal bovenlaag

Rekbare heupbanden

Fixatie tape

Natuurlijke
Geurbescherming

Ademend

Quick-Dry Technologie
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Dubbele kern
met vezels,
Superabsorberende
polymeer korrels
met Quick-Dry
absorptielaag

Non-woven
(zacht textiel)
luchtdoorlatende
buitenlaag
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Natuurlijke
Geurbescherming

™
Ademend

De absorptiekorrels in de
kern zetten vocht om in een
gelachtige massa. Dit heeft
een neutraliserende werking
en vermindert de kans op
onaangename geurtjes.

™

™

®
pH waarde

De kerntechnologie met
absorptielaag bestaande
uit krulvormige vezels
garandeert een lage pH
waarde die gelijkwaardig
is aan de pH waarde van
de huid. Dit beschermt
en draagt bij aan de
huidgezondheid.

™

™

®

™

Luchtdoorlatende
buitenlaag. 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.

™

™ Zone
Actieve

™

De Actieve Zone bevindt
zich in de kern van het
product en garandeert een
hoge absorptiecapaciteit
daar waar het daadwerkelijk
nodig is. Hierdoor blijft de
huid comfortabel droog en
zorgt voor extra veiligheid
tegen doorlekken.

Attends Adjustable is getest en
goedgekeurd door proDERM,
Instituut voor toegepast
dermatologisch onderzoek.

®

Quick-Dry
Quick-Dry is de
aquisitielaag en bevindt
zich direct onder de
zachte bovenlaag. Deze
laag absorbeert de urine
snel en zorgt ervoor dat
het vocht niet meer in
aanraking komt met de
huid. Hierdoor blijft de
huid comfortabel droog
en wordt het risico
op lekkage aanzienlijk
verminderd. De vezels
hebben de capaciteit
meerdere scheuten urine
met dezelfde efficiëntie te
verwerken.

De symbolen zijn Trademarks van Attends.

Anti-lekrandjes

Non-woven
(zacht textiel)
luchtdoorlatende
buitenlaag

Materiaal buitenlaag

80 - 110

Attends Adjustable

10 L

®

™

Materiaal absorptiekern

206447
206454

™

Heup / Middel omvang
(cm)

EAN 7332152
Zak / Doos

Verpakkingsinhoud
Doosinhoud
21
4

™

Dubbele kern
met vezels,
Superabsorberende
polymeer korrels
met Quick-Dry
absorptielaag

Attends Adjustable

10 M

™

