MoliCare Mobile
Skydd i byxmodell vid stor inkontinens
®

Sidoöppning
Byxan kan öppnas i sidosömmen
för snabbt och hygieniskt byte
av använt skydd.

Färgade trådar
Antalet färgade trådar
på byxans framsida visar
produktens storlek. Färgen
visar dess absorptionsnivå.

Air Active / Textilkomfort
Spärrskiktet av microperforerad
plast som andas ger bästa
hudkomfort. Det textila
ytskiktet förhindrar att plast
kommer i kontakt med huden
och gör att skyddet inte
prasslar.

Solfjäderformade trådar
Solfjäderformade trådar gör
att skyddet smiter åt under
rumpan och vid ljumskarna
och ger en idealisk passform.

Läckagebarriärer
Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer ger extra skydd mot
sidoläckage.

Längsgående våtindikator
Längsgående våtindikator på produktens
utsida visar hur stor del av absorptionsdynan som utnyttjats.

Tre lagers absorptionsdyna
med Dry Plus skikt
Tre lagers absorptionsdyna ger skyddet
extra stabilitet. Dry Plus skiktet leder
vätskan snabbt in i absorptionskärnan
och skyddar mot återvätning.

HighDry SAP
med Odour Neutralizer
Superabsorbenterna absorberar
vätskan snabbt och förhindrar
oönskad lukt.

MoliCare Mobile är ett absorberande inkontinensskydd
med byxa och skydd i ett. Byxan bärs som vanliga
underkläder och är lätt att ta på och av. Kombinationen
av byxa och skydd gör MoliCare Mobile idealisk vid
toaletträning och för mobila personer.

Inkontinens

helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se
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Inkontinensprodukter från HARTMANN
är 100 % latexfria.

Fördelar:
Luftgenomsläppligt material som
låter huden andas
Sortiment

Art.nr.

Midjemått

Vikt

Abs.kap. (ISO)

Förp.

Vit

915 840

45-70 cm

72 gr

1 287 ml

4x14 st

1 blå tråd

915 841

60-90 cm

75 gr

1 284 ml

4x14 st

Vätskeavvisande läckage-

Medium

2 blå trådar

915 842

80-120 cm

85 gr

1 564 ml

4x14 st

barriärer

Large

3 blå trådar

915 843

100-150 cm

103 gr

1 713 ml

4x14 st

X-large

4 blå trådar

915 844

130-170 cm

113 gr

1 862 ml

4x14 st

X-small
Small

Längsgående våtindikator

Enkel hantering

