
 
MoliCare Premium Slip extra plus är ett 
absorberande inkontinensskydd med 
fixering och skydd i ett. Skyddet har ett 
textilliknande ytskikt och fixeras enkelt 
med hjälp av kombinerade tejp- och 
kardborrefästen. De formade längsgående 
läckagebarriärerna gör skyddet till ett 
säkert val.
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MoliCare® Premium Slip
extra plus
Allt-i-ett skydd vid medelstor inkontinens

Luftgenomsläppliga vingar
Luftgenomsläppliga vingar av 
non-woven runt höfterna låter huden 
andas och minskar risken för 
hudirritationer.
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1 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.

Formade läckagebarriärer
Formade mjuka vätskeavvisande 
läckagebarriärer ger extra skydd mot 
sidoläckage. Fickorna fram och bak 
gör skyddet idealiskt vid stora och 
hastiga miktioner samt vid avförings-
inkontinens.
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Diskret utsida
Utsidan är diskret färgad med 
produktnamn och droppmarkeringar 
för att underlätta val av rätt produkt.
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Längsgående våtindikator
Längsgående våtindikator på 
produktens utsida visar hur stor del av 
absorptionsdynan som utnyttjats.
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Textilkomfort
Det textilliknande ytskiktet är mjukt 
mot huden och ger en hög komfort.
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4 HighDry SAP med Odour Neutralizer
Superabsorbenterna absorberar och 
kapslar in vätskan snabbt och 
förhindrar oönskad lukt.

Kardborrefästen
Kombinerade tejp- och kardborre- 
fästen förenklar hanteringen och 
fäster säkert på det textila ytskiktet. 
Kardborrefästena gör att skyddet kan 
fixeras många gånger om.
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Material:
Absorptionsdyna: Cellulosa och superabsorbenter
Spärrskikt: Polyeten
Ytskikt: Polypropen non-woven
Resår: Lycra

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

Fördelar:
Skonsam mot huden
Luftgenomsläppliga vingar
Formade läckagebarriärer
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Storlek Art.nr. Midjemått Vikt Abs.kap. (ISO) Förp.

X-small 169 056 40-60 cm 64 gr 1 365 ml 4x28 st

Small 169 156 60-90 cm 75 gr 1 643 ml 3x28 st

Medium 169 256 90-120 cm 94 gr 2 190 ml 3x28 st

Large 169 356 120-150 cm 112 gr 2 382 ml 3x28 st

X-large 169 456 150-175 cm 126 gr 2 669 ml 4x14 st

28 pcs


