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Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens

Andningsbart textilliknande
spärrskikt ger ökad komfort,
diskretion och god hudvård.

Information om skyddets storlek
och absorptionsnivå finns tryckt
tillsammans med våtindikatorn
för enkel hantering av skydden
på vårdhem och avdelningar.

Mjuka, breda och elastiska
sidoband som kan justeras
vilket ger en personlig passform
för optimal läckagesäkerhet,
komfort och diskretion.

Återförslutningsbar kardborre/
tejp som kan placeras var som
helst på produktens främre del.
Den kan öppnas, stängas och
justeras för en optimal passform.

Superabsorberande kärna
med spridningsskikt för ökad
läckagesäkerhet, torrhet och
minskad lukt.

Läckagebarriärer reducerar
risken för läckage.
Benelastik för optimal passform.

För mer information besök www.attends.se

Produktfaktablad Attends Adjustable - november 2016

Attends Adjustable är ett allt-i-ett skydd med elastiska
sidoband framtaget för att hantera
tung urin- och/eller avföringsinkontinens.

Absorberande kärna

Spärrskikt

Läckagebarriär

Ytskikt

Vikt (gram)

Abs. enligt ISO Rothwell (ml)

Dubbla absorptionslager med
fluff och superabsorbenter med
spridningsskikt Quick-Dry

Andningsbar
nonwoven

3

Nonwoven

Ja

3

108

2616

21
84

206652

100 - 140

Dubbla absorptionslager med
fluff och superabsorbenter med
spridningsskikt Quick-Dry

Andningsbar
nonwoven

3

Nonwoven

Ja

3

162

3896

Kardborre/tejp

Höftmått/Midjemått
(cm)
80 - 110

Elastiska sidoband

Attends Artikelnummer
206454

Antal/Avd.förp
Antal/Trp.förp
21
84

Attends Adjustable

10 M

Attends Adjustable

10 L

™
™
Andningsbar

™

Naturlig Odour
Protection

Andningsbart textilliknande
spärrskikt ger ökad
komfort, diskretion
och god hudhälsa.

Naturlig Odour Protection
minskar risken för
otrevlig lukt.

™

™

®
pH Värde

™

Kärnteknologin med de
spiralformade fibrerna i
spridningsskiktet hjälper till
att garantera ett lågt pHvärde likt hudens naturliga
pH. Detta hjälper till att
skydda huden och bidra till
god hudhälsa.

®

™

™

Active™Zone

™

Active Zone är ett område
centrerat i mitten av
skyddet som erbjuder
hög absorption där det
verkligen behövs. Hög
absorption ger torrhet
och ökad läckagesäkerhet
för användaren.

Attends Adjustable är testade och
godkända av proDERM, institutet
för dermatologisk forskning.

®

Quick-Dry
Quick-Dry är det
spridningsskikt som är
placerat direkt under
ytskiktet där urinen först
når skyddet. Det leder
snabbt bort urinen från
ytan och ner i skyddets
kärna och förhindrar
samtidigt återvätning.
Det kan hantera flera
urintömningar utan
att påverka skyddets
kapacitet, vilket resulterar
i bästa förutsättningen
för god hudvård och
läckagesäkerhet.

Symbolerna är varumärken tillhörande Attends.

Våra produkter är CE-märkta, latex -och parfymfria

