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BIELIZNA ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE
DLA OSOB Z LEKKIM NIETRZYMANIEM MOCZU

Ultra Chlonna \ \ Wielokrotnego Prania



Wyrob medyczny wielokrotnego uzytku

O PROTECHDRY
Co to jest ProtechDry?
ProtechDry® jest bielizna. chtonn^, wykonanq z wielo-
funkcyjnego, opatentowanego materiatu o duzej zdolnosci
absorpcji, stosowana^ w sposob zblizony do zwyktej bielizny.
Jest szczegolnie zalecana u osob z lekkirm nietrzymaniem
moczu (dzienny wyciek moczu do 60 ml dla kobiet i 90 ml
dla mezczyzn) spowodowanym wzmozonym wysitkiem,
stresem, problemami z uktadem moczowym, oraz po poro-
dzie lub po operacji. Dyskretne wzornictwo wraz z ochrona.
i komfortem oferowanym przez bielizne ProtechDry®
pozwalaj^odzyskac komfort zycia codziennego.

ProtechDry® jest bielizna. spetniaja.ca. funkcje zwyktej bie-
lizny. W przypadku wystapienia reakcji alergicznej podczas
uzywania wyrobu nalezy skontaktowac sie z lekarzem lub
farmaceuta.

Sprawdzona Technologia
Wiekszosc testow oc.eniaja.cych technologic- ProtechDry®,
w szczegolnosci dotycz^cych oceny chtonnosci oraz neutrali-
zacji zapachu zostata potwierdzona badaniami naukowymi.

100% Absorpcja Cieczy

100% absorpcja cieczy (60 ml/dzien dla kobiet i 90 ml / dzieri
dla mezczyzn), przy zachowaniu catkowitej suchosci warstwy
stykaj^cej sie ze skora..

Catkowita Neutralizacja Zapachow

Natychmiastowa i petna neutralizacja zapachu moczu (amo-
niak) oraz zapachu wydzielin z narz^dow ptciowych w
porownaniu do zwyktej wtokniny.1'2'3

Latwe w uzyciujak bielizna sportowa
Bielizna ProtechDry® powinna bye uzywana jak kazdy
inny rodzaj bielizny. Jednakze w celu osiqgniecia najwyzszej
skutecznosci dziatania nalezy zastosowac sie do ponizszych
zalecen:

Q) Wybierzodpowiedni dla siebie rozmiar;

\)j Strefa chlonna powinna stykac sie z obszarem
narza.dow ptciowych;

u; W praniu nie nalezy uzywac plyn6wzmiekczaja.cych,
poniewaz moze to spowodowac zmniejszenie efek-
tywnosci absorpcji;

^j Strefy chtonnej nie wolno prasowac;

Oj Brak szczegolnych zalecen dotycz^cych przechowy-

Specyfikacja materiatu ProtechDry
Sktad Produktu: 90% bawetna; 5% elastyna; 3% wiskoza; 2%
polipropylen.

Bielizna ProtechDry® jest dostepna dla kobiet i mezczyzn w
kilku modelach i rozmiarach, w kolorze czarnym lub bialym.
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Mozna prac w pralce, w temp. 60 ° (ponad 100 cykli
prania).

Ultra chtonne

Dzieki przestrzennej strukturze 3D wielofunkcyjna
strefa chtonna zapewnia skuteczna. absorpcj^.

Neutralizacja zapachow

Dzieki przestrzennej strukturze 3D wielofunkcyjna
strefa chtonna w petni neutralizuje nieprzyjemne
zapachy.

Komfort suchej bielizny kontakcie ze skora.

Technologia wielowarstwowa zapewnia suchosc, w
miejscu stycznosci ze skora..

Hipoalergiczna

Wyrob nie zawiera zadnych substancji stanowia.cych
zagrozenie dla zdrowia.

Poprawa jakosci zycia

Dyskretne wzornictwo wraz z ochronai komfortem
oferowane przez bielizne ProtechDry® poprawiaj^
jakosc wszystkich aspektow codziennego zycia.
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