MoliForm
Kroppsformat skydd vid medelstor till mycket stor
inkontinens.
®

HighDry SAP med
Odour Neutralizer
Superabsorbenterna absorberar
vätskan snabbt och förhindrar
oönskad lukt.
Advanced Dry Zone
Advanced Dry Zone ger en unik
känsla av torrhet mot huden.
Yttorrheten förbättras med 30%*
även under tryck vilket hjälper till
att bibehålla ett hälsosamt hudklimat.

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

*Paul HARTMANN AG intern testmetod
”Återvätning efter ABL”

Läckagebarriärer
Mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer
ger extra skydd mot sidoläckage.

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

Diskret utsida
Utsidan är diskret vit med
pastellfärgade ränder, produktnamn och
droppmarkeringar för att
underlätta val av rätt produkt.

Textilkomfort
Det textilliknande ytskiktet
förhindrar att plast kommer i
kontakt med huden och gör att
skyddet inte prasslar.

MoliForm är ett kroppsformat inkontinensskydd som
fixeras med hjälp av fixeringsbyxa. Skyddets textilliknande spärrskikt gör det bekvämt att bära och den
optimerade absorptionsdynan hjälper till att bibehålla
ett hälsosamt hudklimat. MoliForm finns i sju olika
absorptionskapaciteter för att erbjuda ett optimalt
skydd oavsett läckagets storlek.

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

Material:
Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polypropen/polyetenlaminat
Ytskikt: Polypropen
Elastik: Lycra
Latexfri

HARTMANN-ScandiCare AB 8802211 (2014-01)

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt klass I, osteril
och är CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Fördelar:
Sortiment

Art.nr

Längd

Vikt

Abs.kap. (ISO)

Förp.

Light

168 118

52,5 cm

51 gr

1 200 ml

4x28 st

Normal

168 018

62 cm

60 gr

1 350 ml

4x28 st

Plus

168 218

62 cm

65 gr

1 600 ml

4x28 st

Extra

168 318

69 cm

96 gr

2 250 ml

4x28 st

Maxi

168 718

69 cm

101 gr

2 450 ml

4x28 st

Super

168 918

69 cm

108 gr

2 700 ml

4x28 st

Super plus

168 619

69 cm

127 gr

3 000 ml

4x14 st

Advanced Dry Zone
Textilliknande spärrskikt
Längsgående läckagebarriärer
Komplett sortiment

