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Protectiva Soft jednorazowy podkład
chłonny 5w 60cm x 60cm 800ml 30
szt.
Cena brutto

27,99 zł

Cena netto

25,92 zł

Cena poprzednia

29,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

IMPS668

Producent

Incomed

Opis produktu
Podkłady higieniczne Protectiva Soft 60cm x 60cm
(chłonność do 800ml cieczy)
Protectiva Soft to miękkie w dotyku i super chłonne podkłady higieniczne z ekstraktem z zielonej herbaty,
renomowanego polskiego producenta.
Podkłady chłonne Protectiva Soft to praktyczne wsparcie przy pielęgnacji dzieci i osób starszych. Wielowarstwowa
struktura podkładu o wysokim stopniu chłonności sprawia, że już w kilka sekund wilgoć wsiąka do środka zamieniając ją w żel.

5-cio warstwowa struktura podkładów Protectiva Soft
Warstwa wierzchnia zapewnia uczucie suchości. Zewnętrzna antypoślizgowa powłoka nie przepuszcza wilgoci chroniąc
otoczenie i utrzymując podkład we właściwym miejscu. Zastosowanie w granulkach absorbujących ekstraktu z zielonej
herbaty nie tylko chroni skórę przed odparzeniami i odleżynami, ale również eliminuje nieprzyjemny zapach.
Higieniczne podkłady chłonne Protectiva Soft wyposażone są w super absorbent - zawarte we wkładzie chłonnym specjalnie
zaprojektowane mikro granulki wiążą wilgoć w żel zatrzymując ją wewnątrz podkładu, a warstwa wierzchnia pozostaje sucha.
Ekstrakt z zielonej herbaty zawarty w super absorbencie wykazuje właściwości bakteriobójcze, antyseptyczne, antyalergiczne.
Bakteriobójcze działanie super absorbentu sprawia, że zostaje wyeliminowany nieprzyjemny zapach,
poprawiając komfort użytkowania podkładów.

Podkłady higieniczne - Protectiva Soft - zastosowanie

Podkłady higieniczne, jednorazowe Protectiva Soft zabezpieczają przed zabrudzeniem i przesiąkaniem. Świetnie
sprawdza się zarówno przy przewijaniu niemowląt jak i w szpitalu oraz przy opiece nad chorym. Zewnętrzna warstwa podkładu
jest chłonna i miękka, absorbujące wilgoć granulki zamieniają ją w żel dając uczucie suchości. Zewnętrzna warstwa foliowa
chroni przed przeciekaniem. System Odour Stop eliminuje nieprzyjemny zapach.

Jednorazowy podkład wysoko chłonny Protectiva Soft może być stosowany jako:
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zabezpieczenie łóżka, materaca i pościeli dla osób z problemem nietrzymania moczu lub w okresie rekonwalescencji
pozabiegowej;
ochrona przed zabrudzeniem materaca, krzesła, fotela czy wózka inwalidzkiego dla seniorów;
w podróży lub w czasie transportu jako zabezpieczenie fotela w samochodzie;
podkład medyczny przy zmianie opatrunków lub w czasie zabiegów medycznych;
podkłady zabezpieczające dla niemowląt;
zabezpieczenie dla mam w okresie połogu.
Protectiva Soft certyfikaty i zgodność
Podkłady higieniczne Protectiva Soft posiadają certyfikat zgodności CE. Posiadają również certyfikację niemieckiego
instytutu Hygiene Technologie GmbH, Schillerstrasse 14, 42781 Haan, potwierdzającą spełnienie wymogów chłonności
stawianych przez niemiecką Kasę Chorych. Dodatkowo podkłady chłonne Protectiva Soft posiadają rejestrację wyrobu
medycznego w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Protectiva Soft 60 dane techniczne:
Materiał: struktura 5-cio warstwowa
Kolor: biały
Długość: 60 centymetrów
Szerokość: 60 centymetrów
Chłonność: do 800 ml cieczy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Ilość w pakiecie: 30 szt. , 60 szt. , 120 szt. , 240 szt. , 720 szt. , 1440 szt.

Pakiety – jak kupić taniej?
Pakiety produktów nie są ani nowym, ani naszym pomysłem, jednakże były obecne w
om.sklep.pl od zawsze. Pakiety umożliwiają zakup towaru w większej ilości, przy
korzystniejszej cenie jednostkowej, przez co zdecydowanie są warte uwagi. Pozornie
pakiety zniknęły, ale na szczęście to tylko złudzenie. Dowiedz się, jak kupować w niższych
cenach, korzystając z pakietów produktów.
Przejdź do artykułu

Czym są podkłady chłonne?
Jednorazowe, wysoko chłonne podkłady medyczne (zwane również podkładami chłonnymi, higienicznymi lub matami
absorpcyjnymi) to podstawowe wyposażenie każdej placówki leczniczo-opiekuńczej, jak również niezbędne akcesoria w
codziennej opiece nad osobami obłożnie chorymi, seniorami oraz niemowlakami.
Głównym zadaniem podkładów chłonnych jest przyjęcie, zatrzymanie i zaizolowanie wydzielin i płynów. Dzięki
zatrzymywaniu płynów wewnątrz podkładu, wilgoć nie ma kontaktu z ciałem pacjenta, co zapobiega ryzyku powstawania
odparzeń, a za razem zwiększa jego komfort. Wysoka chłonność podkładów higienicznych (od 400ml do 2100ml)
gwarantuje wysoką elastyczność ich użycia oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb.
Specjalna struktura mat absorpcyjnych umożliwia ich stosowanie jako zabezpieczenie łóżek i łóżeczek, stołów zabiegowych,
przewijaków czy innego wyposażenia, narażonego na zabrudzenie, wszędzie tam, gdzie pojawia się ryzyko wystąpienia
niepożądanych płynów.
Podkłady higieniczne klasy medycznej mogą być wykorzystywane we wszelkich placówkach medycznych,
zabiegowych, opiekuńczych, jak również do użytku domowego.
Podkłady chłonne mogą być również z dużym sukcesem wykorzystywane w celach niemedycznych – jako maty
treningowe do nauki czystości dla zwierząt, maty techniczne do przechwytywania płynów czy wilgoci, jako
zabezpieczenie powierzchni przy różnego rodzaju pracach - zakres wykorzystania jednorazowych podkładów chłonnych jest
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uzależniony jedynie naszą wyobraźnią.
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