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Attends - Systemet med 10 absorptionsnivåer för inkontinens

Attends For Men är anatomiskt utformade skydd
utvecklade för män med urininkontinens.
Nivå 1 och 2 är designade
för män med efterdropp.
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Antatomisk form speciellt framtagen för män för
ökad komfort, diskretion och läckagesäkerhet.

Antatomisk form speciellt framtagen för män för
ökad komfort, diskretion och läckagesäkerhet.

Fästyta som ser till att skyddet sitter säkert på
plats för användning tillsammans med tätt åtsittande
underkläder eller fixeringsbyxa. Enkla att applicera
och byta. Storlek finns angivet på releasepappret.

Fästyta som ser till att skyddet sitter säkert på
plats och möjliggör användning tillsammans
med tätt åtsittande underkläder eller fixeringsbyxa.
Enkla att applicera och byta. Storlek finns angivet
under releasepappret.

Den mjuka och andningsbara baksidan i
textilliknande material ökar komforten och minskar
risken för prassel.
Torrformerad kärna ger ett tunt och diskret
men ändå högabsorberande skydd för ökad
läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.

Den mjuka och andningsbara baksidan i
textilliknande material ökar komforten och minskar
risken för prassel.
Superabsorberande kärna för ökad
läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt.
Läckagebarriärer ger en optimal passform
och minskar risken för läckage.

För mer information besök www.attends.se
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Nivå 3 och 4 för män med lättinkontinens
och medelinkontinens.

Längd (cm)
Bredd utvikt (cm)

Spärrskikt

Absorberande kärna

Ytskikt

Läckagebarriärer

Fästyta

Natural Odour Protection

Andningsbar

Vikt (gram)

Abs. enligt ISO Rothwell (ml)

899561

18
18,6

Andningsbar
nonwoven

Torrformerad kärna
med superabsorbenter

Nonwoven









5

117

16
64

201794

18
18,6

Andningsbar
nonwoven

Torrformerad kärna
med superabsorbenter

Nonwoven









9

216

14
168

205952

29
23

Andningsbar
nonwoven

Fluff och
superabsorbenter

Nonwoven









23

584

14
168

205976

29
23

Andningsbar
nonwoven

Fluff och
superabsorbenter

Nonwoven









28

714

Antal/Avd.förp
Antal/Trp.förp

Attends Artikelnummer

25
100

Attends For Men

1

Attends For Men

2

Attends For Men

3

Attends For Men

Våra produkter är CE-märkta, latex -och parfymfria

Natural Odour
Protection
Naturlig Odour
Protection minskar
risken för otrevlig lukt.

Andningsbar
Andningsbart textilliknande
spärrskikt ger ökad
komfort, diskretion
och god hudhälsa.

Symbolerna är varumärken tillhörande Attends.
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