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Attends - de numerieke oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Slip Regular, het all-in-one product voor
zware urine en ontlastingsincontinentie.
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Een witte, ademende buitenlaag
biedt extra zekerheid, discretie
en het behoud van een gezonde
huid. Met uitzondering van
de Slip XS, deze heeft een
poly buitenlaag.

Een vochtindicator geeft
aan wanneer het product
verschoont moet worden en
helpt tevens het product op
de juiste manier aan te leggen.

Ademende katoenachtige
heupbanden bieden extra
comfort en het behoud van
een gezonde huid
(uitgezonderd Slip XS).

Rekbare heupband voor
een optimale pasvorm en
verminderd risico op doorlekken.
(uitgezonderd Slip XS)

Hersluitbare fixatie systeem met
4 plakstrips zodat de slip perfect
aansluit en goed blijft zitten.

Goed aansluitende beenopening
voor optimale pasvorm en
extra veiligheid.

Doorlopende anti-lek
randjes zodat vocht veilig
wordt ingesloten.

Anatomisch gevormde
absorptiekern voor een perfecte
aansluiting op het lichaam.

Een Superabsorberende dubbele
kern zorgt voor maximale
veiligheid tegen doorlekken, het
behoudt van een comfortabel
droge huid en Odour Protection.

De productmaat en absorptieniveau staat discreet vermeldt
op de achterzijde zodat deze
eenvoudig kan worden herkent.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.be
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201343
201350

40 - 70

Polythyleen laag

Fluff met Superaborberende
korrels in combinatie met
een Quick-Dry acquisitielaag

Nonwoven
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207772
207789

50 - 80

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff en
Superaborberende korrels
in combinatie met een
acquisitielaag

Nonwoven
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203316
203323

80 - 110

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff met
Superaborberende korrels in
combinatie met een QuickDry acquisitielaag

Nonwoven
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203330
203347

100 - 150

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff met
Superaborberende korrels in
combinatie met een QuickDry acquisitielaag

Nonwoven
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207796
207802

50 - 80

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff en
Superaborberende korrels
in combinatie met een
acquisitielaag

Nonwoven
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207680
207697

80 - 110

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff met
Superaborberende korrels in
combinatie met een QuickDry acquisitielaag

Nonwoven
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207659
207666

100 - 150

Ademende laag
van katoenachtig
materiaal

Dubbele kern met Fluff met
Superaborberende korrels in
combinatie met een QuickDry acquisitielaag

Nonwoven
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Quick-Dry
Direct onder de zachte
bovenlaag van Attends
bevindt zich een laag met
spiraalvormige vezels. Als
deze vezels in contact
komen met vocht dan
openen deze zich en
transporteren het vocht snel
en efficiënt naar de kern
van het product. Daar wordt
het vocht omgezet in gel,
wat het risico op lekkage
aanzienlijk vermindert. Deze
Quick Dry technologie zorgt
naast absorptiesnelheid
tevens voor een optimale
verdeling van het vocht. Dit
houdt de huid comfortabel
droog. De vezels hebben
de capaciteit meerdere
scheuten urine met dezelfde
efficiëntie te verwerken.

™

pH Waarde

Natuurlijke
geurbescherming

De unieke Attends
technologie resulteert
in een snelle opname en
verdeling van het vocht,
waarbij ammoniak veilig
ingesloten wordt. Dit
resulteert in een lagere
pH-waarde; dichter bij de
normale pH-waarde van
de huid (pH 4,5).

Ademend
Luchtdoorlatende
onderlaag. Deze voelt
zacht en comfortabel
aan en zorgt er ook
voor dat de huid kan
blijven ademen. Dit
zorgt voor een goede
conditie van de huid.

Attends Slips zijn getest en goedgekeurd
door proDERM, Instituut voor toegepast
dermatologisch onderzoek.

De absorptiekorrels in
de kern zetten vocht
om in een gel-achtige
massa. Dit heeft een
neutraliserende werking,
zodat de kans op
onaangename geurtjes
vermindert.

™

Actieve Zone
De Actieve Zone garandeert
een hoge absorptiecapaciteit
waar het daadwerkelijk
nodig is. Dit houdt de huid
comfortabel droog en zorgt
voor extra veiligheid tegen
doorlekken.

De symbolen zijn Trademarked van Attends.
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10M

Natuurlijke
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Hersluitbaar fixatie systeem
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Anti-lekrandjes

9L

Rekbare heupband
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Materiaal bovenlaag

9M

Materiaal absorptiekern
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Materiaal achterzijde
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Heup / Middel omvang
(cm)
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Zakken / Doos

9XS

Zakinhoud
Doosinhoud
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