1-delig systeem
Deze producten zijn geschikt voor matige tot zware incontinentie.
Dankzij hun zeer hoog absorptieniveau, biedt het 1-delig systeem SUPREM fit
een oplossing voor maximale zekerheid en comfort.
Zij worden specifiek aanbevolen voor minder mobiele en bedlegerige personen.

De “+” punten van het product
Breathable

Lekvrij

De ”ademende” waterdichte buitenzijde
zorgt voor een beter comfort.

Anti-lekranden :

Hoge discretie

Hulp bij verschonen

hydrofoob en rekbaar, vergemakkelijken het
aanbrengen en voorkomt lekkages.

Buitenste “stille” omslag :

Vochtindicator :

Geen geluidshinder bij bewegen.
De discretie blijft behouden.

Deze kleurt blauw bij contact met urine.
Gekoppeld aan een tijdschaal, zodat men exact
de saturatie-graad kan zien.

Hogere absorptie

Geurcontrole

Dubbel kussen :

Super absorberend

Verhoogt de absorptiecapaciteit op de plaats
waar nodig namelijk in de centrale zone en aan
de achterzijde van de luier.

Nieuwe generatie :
De geurtjes worden geneutraliseerd.

Geen “vochtig” gevoel

Hypoallergisch product

“droge laag” :

Dermatologisch getest door een gespecialiseerd
labo om een optimale veiligheid voor de gebruiker
te garanderen.

Deze dubbele laag verdubbelt de absorptiesnelheid waardoor het “vochtig aanvoelen”
wordt vermeden.

Eenvoudig herkenbaar
Kleurcode / Absorptiegraad

Overleven van de Candida Albicans op de huid
bij het gebruik van incontinentiemateriaal
% aantal patienten

In deze studie werd vastgesteld dat bij het dragen van “ademende” producten
het aantal infecties door met 50% daalt in vergelijking met het dragen van
Polyethyleen-producten.

De kleurcode, zowel gebruikt voor de verpakking als voor
de luier, laat toe de absorptiegraad te herkennen.
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1-delig systeem
Buikomtrek:
XS: > dan 60 cm
S: 60 - 100 cm
M: 80 - 130 cm
L: 105 - 150 cm
XL: 110 - 160 cm
XXL: tot 240 cm

Een aangepast gamma voor elk type van incontinentie
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