Inkontinencia betétek
Valamennyi urológiai betét légáteresztő. Anatómiailag formált urológiai betétek a könnyű és
közepes inkontinenciában szenvedő nők számára. Az urológiai betétek tökéletes megoldást
nyújtanak az aktív életmódot folytató nőknek, akik értékelik a biztonságot, a kényelmet és a
diszkréciót. Annak ellenére, hogy az urológiai betétek alakja az egészségügyi betétekhez
hasonló, funkciójuk egészen más. Tökéletes védelmet nyújtanak vizelettartási problémák
esetén. Az urológiai betétekben alkalmazott nedv- és szagmegkötő szuperabszorbensnek
köszönhetően ezek nedvszívó képessége többszöröse az egyszerű egészségügyi betétek
nedvszívó kapacitásának. Minden termék légáteresztő, anatómiailag formált és széles
hosszirányú ragasztófelülettel rendelkezik, amelynek köszönhetően a betétek könnyen és
biztonságosan rögzíthetők. A nagyobb méretű betétek kiegészítésként elasztikus Netz
nadrággal rögzíthetők.
A különböző méretek nagyság és forma tekintetében eltérőek. Mindegyik termék komfort biztonságérzetet garantál, és mindenekelőtt diszkréciót. Valamennyi termék különleges
hidrofób, oldalsó védőgáttal ellátott, amely megakadályozza az oldalirányú szivárgást. A
védőgát puha, nem szőtt anyagból készül és latexmentes rugalmas rostokkal rendelkezik.
Tökéletes kiegészítő védelmet biztosít.

Seni Lady inkontinencia betétek
A viselési komfort érdekében a Seni Lady inkontinencia betétek mindegyik változata
szagsemlegesítő Odour Stop rendszerrel rendelkezik, így egész nap a frissesség érzetét
biztosítja viselőjének. Az oldalsó védőgátak (Mini, Mini Plus, Normal és Extra méret)
megakadályozzák a vizelet oldaliránti kiszivárgását. Az EDS (Extra Dry System) fejlesztés
segíti a nedvesség gyors felfogását és annak elosztását a betét teljes hosszában. A betét
hatékony nedvszívó rétege szuperabszorbenst tartalmaz, ami a felfogott nedvességet azonnal
zselévé alakítja, így meggátolja a vizelet visszaszivárgását. Az AIR termékjelöléssel ellátott
inkontinencia betétek légáteresztő termékek, a betét külső borítása lehetővé teszi a levegő
szabad áramlását, így a bőr természetesen lélegezhet.

Mini 198 ml

Normál 264 ml

Seni Control Inkontinencia betétek
Urológiai betét hölgyeknek, az enyhe és középsúlyos inkontinencia kezeléséhez. A termék hidrofób
álló védőgátjának köszönhetően megelőzi a szivárgást. A betét nedvszívó ultramagja szuper
abszorbenssel van ellátva, így rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadék felszívására képes. Ezen felül
a szuper abszorbens antibakteriális tulajdonsággal bír, ami redukálja a kellemetlen szagokat.
Anatómiailag formált, széles ragasztófelülettel ellátott. Légáteresztő laminátumból készül, ennek
köszönhetően viselésekor a bőr szabadon lélegzik. A betét használója számára diszkréciót és
komfortérzetet biztosít. OEP támogatott termék.

Extra 524 ml

Normál 395 ml
Urológiai betét hölgyeknek, az enyhe és középsúlyos inkontinencia kezeléséhez.A termék hidrofób
álló védőgátjának köszönhetően megelőzi a szivárgást.A betét nedvszívó ultramagja szuper
abszorbenssel van ellátva, így rövid idő alatt nagy mennyiségű folyadék felszívására képes.Ezen felül a
szuper abszorbens antibakteriális tulajdonsággal bír, ami redukálja a kellemetlen
szagokat.Anatómiailag formált, széles ragasztófelülettel ellátott. Légáteresztő laminátumból készül,
ennek köszönhetően viselésekor a bőr szabadon lélegzik. A betét használója számára diszkréciót és
komfortérzetet biztosít.

Super 910 ml

Seni San Inkontinencia betétek
Légáteresztő anatómiailag formált betét középsúlyos és súlyos inkontinencia kezeléséhez. A betét
dupla nedvszívó magja szuper abszorbenssel ellátott, amely rövid idő alatt nagy mennyiségű
folyadékot képes felszívni. Ezen felül a szuper abszorbens antibakteriális tulajdonságokkal bír, ami
redukálja a kellemetlen szagokat. A terméken található nedvesség indikátor jelzi a betét cseréjének
szükségességét. Hidrofób, álló védőgáttal ellátott, "nyitott rendszerű" termék, a csípőt szabadon
hagyja. Rögzítéséhez Seni Netz nadrág viselete javasolt. Diszkréciót és a mozgás szabadságát
biztosítja. Latexmentes, így csökkenti az allergiás reakciók kialakulásának kockázatát. Légáteresztő
laminátumból készül, ennek köszönhetően viselésekor a bőr szabadon lélegzik. A termékek OEP
támogatottak.

Maxi 1496 ml

Normál 1180 ml

Tena Comfort Inkontinencia betétek
A TENA Comfort betéteket kifejezetten súlyos inkontinens betegek számára ajánljuk. A betét
használatával az inkontinens egyén önellátó képessége, mobilitása fenntartható és javítható. A TENA
Comfort termék használatával az inkontinencia előfordulásakor gyakran tapasztalt súlyos
életminőség csökkenés elkerülhető. Használata ajánlott:
Aktív, mozgásában önálló és részlegesen korlátozott, illetve kerekesszékes betegeknek, nagy
mennyiségű vizeletvesztés és székletinkontinencia esetén. Használata javasolt azoknál a betegeknél,
akik inkább elfogadják a betétet, mint a pelenkát. A termékek OEP által támogatottak.

Mini Extra 500 ml
Mini Plus 381 ml
Extra 1125 ml

Mini Super 920 ml

Maxi 1782 ml
Comfort Super 1470 ml

Tena Lady Inkontinencia Betétek
Hasznos tulajdonságok és előnyök:
Az öntapadó csík segítségével a betét biztonságosan a fehérneműhöz rögzíthető. A Fresh Odour
Control rendszer a frissesség és a diszkréció érdekében meggátolja a kellemetlen szagok
kialakulását. Szövetszerű felület érintkezik közvetlenül a bőrével. A kényelmes és diszkrét használat
érdekében a betétek egyenként vannak csomagolva. A Dry Fast Core belső mag kiváló nedvszívó
képességgel rendelkezik, és gyorsan magába zárja a folyadékot. A Body Shape kialakítás tökéletes
illeszkedést biztosít. A lélegző szövet külső borítás lehetővé teszi a levegő áramlását, és garantálja a
frissesség érzését. Kiváló nedvszívó képesség a szivárgás elleni védelem érdekében.

Lady Extra 4 cseppes
Formájában megegyezik a TENA Lady Normal típussal, azonban még nagyobb nedvszívó képességet
biztosít a nagyobb mennyiségű vizelet megtartása érdekében.

Lady Extra 279 ml
Kiváló nedvszívó képesség a szivárgás elleni védelem érdekében. Középsúlyos incontinenciára.

Lady Mini 2 cseppes
A TENA Lady Mini betét hossza 219 mm, vagyis nagyjából megegyezik a többi női betétével, azonban
mindössze 5 mm vastag Enyhe incontinenciára javasolt.

Lady Normál 3 cseppes
Középsúlyos incontinenciára.

Lady Normál 335 ml
Középsúlyos incontinenciára.

Lady Ultra 1 cseppes
A betét 19 cm hosszú és 3 mm vastag, tehát ugyanolyan kicsi és diszkrét, mint egy normál méretű
tisztasági betét. Nedvszívó képessége azonban jóval nagyobb, így tökéletes megoldást jelent az
akaratlan vizeletcsepegést tapasztalók számára.

For Men Level (Férfi inkontinencia betét)
Aktív, mozgásában önálló, részlegesen korlátozott és ágyban fekvő betegeknek egyaránt, enyhe és
középsúlyos vizeletvesztés esetén. Férfiak számára lett kifejlesztve, prosztata betegségek, műtétek
következtében kialakult inkontinencia fennállásakor javasolt a használata. A termék OEP támogatott.

Tena Fix Rögzítő nadrágok
Ennek a mosható, rugalmas anyagból készült rögzítőnadrágnak a kialakítása lehetővé teszi, hogy a
TENA Comfort betét biztonságosan a helyén maradjon. A puha, elasztikus szélek és a latexmentes
anyag garantálja a kényelmet, és a nadrágpelenkák többszöri mosás után is megtartják a formájukat.
Férfiak és nők egyaránt használhatják. XS-S-M-L-XL-XXL-es méretekben kapható. OEP által nem
támogatott termék.

Abri San Inkontinencia betétek
Az Abri-San magas nedvszívó képességgel rendelkező inkontinencia betétcsalád, amely közepes és
súlyos mértékű inkontinencia esetén nyújt megbízható védelmet. Az anatómiai forma, a szivárgás
elleni védelem és a puha, rugalmas szélek gondoskodnak a tökéletes illeszkedésről, kényelemről és
biztonságról. Az Abri-San inkontinencia betétekhez javasolt speciális rögzítő nadrág viselése. A
termékek OEP támogatottak.

Abri San Midi 1200 ml

Abri San 7 Super 2100 ml

Abri San 2 Micro 375 ml

Abri San 3 Mini 500 ml

Abri San 4 Normál 800 ml

Abri San 6 Plus 1600 ml

Abri San 8 Super Maxi 2400 ml

Abri San 10 Extra 2800 ml

Abri San 3A 650 ml

Abri-Pants Rögzítőnadrágok
Az Abena rögzítőnadrágok széles méretválasztékban kaphatóak, alkalmazkodva az extra méretű
igényekhez is. Összehasonlítva a hagyományos alsóneművel az Abri-Pants termékek láb közötti része
szélesebb és rugalmasabb, segítve ezzel a betét biztonságos rögzítését és a szivárgás
megakadályozását. Az optimális rögzítő funkció elérése érdekében a termékek méretezése a csípő
méretéhez igazodik. S-M-L-XL OEP által támogatott termék.

Attends Inkontinencia betétek
Soft Inkontinencia betétek
Az új Attends Soft betétek vékonyak és diszkrétek. Anatómiai kialakításuknak köszönhetően tökéletes
illeszkedést biztosítanak, a kényelem és a szivárgás-védelem elérésének érdekében. Bőrbarát, nemkötött felsőrésszel és légáteresztő hátsó borítással rendelkeznek az egészséges bőr és a kényelem
érdekében. A ragasztószalag biztosítja, hogy a betét a helyén maradjon és általa csökken a szivárgás
esélye. A Soft 1-3 betétek már egyesével csomagoltak a magasabb fokú higiénia érdekében,
különösen akkor, amikor nem tartózkodik otthon.

Mini 239 ml

Mini Long 280 ml

Normál 413 ml (OEP támogatott)

Extra 455 ml (OEP támogatott)

5 Soft 1101 ml (OEP támogatott)

6 Soft 1301 ml (OEP támogatott)

Attends Contours Inkontinencia betétek
Az Attends Contours betétek anatómiailag formáltak, speciálisan a középsúlyos és a súlyos
inkontinenciára lettek kifejlesztve. A betéteknek nagyon puha a fedőrétege és az alatta lévő Quick
Dry réteg gyorsan, nagy területen teríti szét, megköti és magába zárja a folyadékot, így biztosít
maximális szárazságot a bőrnek. A lágy kifolyásgátló csíkok különleges védelmet nyújtanak a szivárgás
ellen és kényelmessé teszik a betét viselését. Az Attends Contours "Odour Protection" rendszer
megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását. A beépített nedvességindikátor segít
megállapítani a betét cseréjének szükségességét. Az Attends Contours betétek 5 különböző nedszívó
kapacitással kaphatók (5, 6, 7, 8 és 9). Használatát az Attends rögzítőnadrágokkal kombinálva
javasoljuk.

5 Plus Contours Regular 909 ml (OEP támogatott)

6 Contours Regular 1414 ml (OEP támogatott)

7 Super Contours 1700 ml (OEP támogatott)

8 Super Plus Contours Regular 2000 ml (OEP támogatott)

9 Maxi Contours Regular 2480 ml (OEP támogatott)

For Men 55 ml Férfi inkontinencia betét (OEP támogatott)

Attends Rögzítő nadrágok
Az Attends rögzítőnadrágokat kifejezetten a Contours, illetve a Soft betétekkel való együttes
használatra ajánljuk. E termékek kombinációjának köszönhetően megfelelő az illeszkedés, ezáltal
biztosított a folyadék gyors felszívódása és a szivárgás megelőzése. A rögzítőnadrágok puhák,
kényelmesek és fehér színűek a diszkréció érdekében. Az Attends rögzítőnadrágok maximum15
alkalommal moshatóak (40-85 Celsius fokon). 5 méretben kapható, melyek a csípőn és a lábrészen
színekkel vannak jelölve: S-M-L-XL-XXL méretekben kapható. Az XXL-es méret az OEP által támogatott
termék.

