
MoliMed®

Skydd vid liten till medelstor inkontinens

MoliMed är ett lättinkontinensskydd som fixeras i 
tätt sittande underkläder med hjälp av tejp på sky-
ddets utsida. Skyddets textila ytskikt gör det mjukt 
och behagligt att bära medan den mönsterpräglade 
ytan och grenelastiken gör det till ett säkert val. 
MoliMed finns i sex olika absorptionskapaciteter 
och erbjuder ett optimalt skydd oavsett läckagets 
storlek.

Inkontinens

Mönsterprägling
Den mönsterpräglade* absorptionsdynan 
ger bättre stabilitet och passform vilket 
skyddar mot läckage.
* Gäller endast micro light, micro & mini

Skumelastik i grenen  
Skumelastiken i grenpartiet är mjuk mot 
huden och skålformar skyddet för bättre 
passform och minskad risk för läckage. 

Säker fixering
Självhäftande tejp håller skyddet 
på plats för säker fixering.

HighDry SAP  
med Odour Neutralizer
Superabsorbenterna absorberar 
vätskan snabbt och förhindrar 
oönskad lukt.

WhiteDry Zone
WhiteDry Zone leder vätskan 

snabbt in i absorptionskärnan 
och skyddar mot återvätning.

Individuellt förpackade
Skydden är individuellt förpackade* 
för diskret och hygienisk hantering.
* Gäller endast micro light, micro & mini

Air Active / Textilkomfort
Spärrskikt av microperforerad plast som 
andas ger bästa hudkomfort. Det textila 

ytskiktet förhindrar att plast kommer i 
kontakt med huden och gör att skyddet 

inte prasslar.



Fördelar:

Air Active textilkomfort

Säkert läckageskydd

Heltäckande sortiment

Sortiment Art.nr. Mått Vikt Abs.kap. (ISO) Förp.

Ultra micro 168 627 18,5x8 cm 4 gr 65 ml 8x28 st

Micro light 168 132 22x10 cm 9 gr 160 ml 12x14 st

Micro 168 626 27x10 cm 13 gr 220 ml 12x14 st

Mini 168 636 26,5x11 cm 16 gr 301 ml 18x14 st

Midi 168 646 33,5x13 cm 21 gr 453 ml 12x14 st

Midi plus 168 684 43x16 cm 33 gr 700 ml 12x14 st

Maxi 168 656 43x16 cm 39 gr 850 ml 12x14 st

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
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helps healing.

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

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


