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Az életminőség javítása
A HARTMANN átfogó bőrápoló koncepciójának
segítségével családtagja megőrizheti méltóságát
és javulhat az életminősége.

Beszéljünk az
inkontinenciáról!
A legtöbb országban a 65 év felettiek
körülbelül egyharmada, a szociális
otthonok lakóinak pedig nagyjából
fele érintett inkontinenciával – és ez
az arány egyre nő. Az inkontinenciát
társadalmunk mégis tabutémának
tekinti. Az érintettek közül sokan inkább
elfogadják életmódjuk súlyos korlátait,
mint hogy beszéljenek valakivel a
problémáról.
Családtagjainak vagy barátainak azzal
segíthet, ha elfogadja a helyzetet és
beszél velük a problémáról.
Mi partnerei leszünk az inkontinencia
kezelésében, és segítséget nyújtunk az
inkontinenciában érintett családtagjával
való kapcsolatának javításához.
Az általunk megalkotott „Aktív
bőrvédelem” koncepció az ápolási
tudomány legújabb eredményein alapul,
magában foglalja az inkontinenciához
társuló dermatitisz (IAD) elkerülését
célzó megelőző intézkedéseket,
és kiterjed az inkontinencia esetén
szükséges valamennyi teendőre.

Tartalom
Beszéljünk az inkontinenciáról!

3

Jó tudni

4

Teendők inkontinencia esetén

5

Segítsük a kontinenciát

6

Legnagyobb szervünk, a bőr

8

Miért fontos a bőr védelme?

10

Az inkontinenciához társuló dermatitiszről (IAD)

11

Egészséges bőr a MoliCare® Skin segítségével

13

MoliCare® Skin bőrtisztító termékek

14

MoliCare® Skin bőrvédő termékek

15

Egyéni igényekre szabott inkontinencia termékek

16

Inkontinencia termékek típusai

17

Bőrápolók: Hogyan rendeljünk?

18

MoliCare® nedvszívó termékek

20

MoliCare Lady Pad

24

MoliCare® Lady Pants

26

MoliCare® Men Pants

30

®

A brossúrában található tippek
segíthetnek, hogy az Önre és az
ápolószemélyzetre nehezedő terhek
enyhüljenek, és elősegítik családtagjai
életminőségének javulását.

HARTMANN – Az Ön partnere
2

3

Jó
tudni
Jó tudni
Amikor valaki nem képes teljes mértékben
kontrollálni húgyhólyagjának működését,
azt
vizeletvisszatartási
vagy
Amikor
valaki nem képesproblémának
teljes mértékben
inkontinenciának
nevezzük.működését,
Egyes nők
kontrollálni húgyhólyagjának
azt vizeletvisszatartási
problémának
vagy
szülés
után, mások stressz
hatására
vagy
inkontinenciának
Egyes nők
sportolás
közbennevezzük.
tapasztalhatják
szülésMinél
után,idősebb
mások stressz
vagy
ezt.
valaki,hatására
és minél
sportolás közben
tapasztalhatják
ezt. Minél
rosszabb
általános
fizikai állapotban
idősebb
valaki,
és minél
rosszabb
általános
van,
annál
nagyobb
nála
a vizeletvagy
fizikai
állapotban
van,
annál
nagyobb
székletinkontinencia kialakulásának
nála a vizelet- vagy székletinkontinencia
kockázata.
kialakulásának kockázata.

Teendők
inkontinencia esetén
Az olyan betegségek, mint a demencia,
a cukorbetegség vagy az elhízás,
egyes gyógyszerek
szedésea
Azvalamint
olyan betegségek,
mint a demencia,
szintén szerepet
probléma
cukorbetegség
vagyjátszanak
az elhízás,avalamint
egyes
gyógyszerek szedése szintén szerepet
kialakulásában.
játszanak a probléma kialakulásában.
Az inkontinencia tehát nem betegség,
Azhanem
inkontinencia
tehát nem okait
betegség,
tünet, amelynek
orvosnak
hanem
tünet,
amelynek
okait
kell feltárni. Az orvos tudjaorvosnak
ellátni a
kell
feltárni. Az orvos tudja
ellátni a legjobb
legjobbtanácsokkal
a kontinencia
tanácsokkal a kontinencia elősegítéséről
elősegítéséről és az inkontinenciában
és az inkontinenciában érintett személy
érintett személy életkörülményeinek
életkörülményeinek javításáról.
javításáról.

1. Segítsük a kontinenciát
Első lépésként meg kell próbálni elősegíteni a kontinenciát. Számos országban
folyamatos intézkedéseket tesznek a kontinenciát elősegítő szakértői irányelvek
frissítésében. Kérdezze róluk orvosát vagy kontinencia tanácsadóját. A következő
oldalon példákat fog találni arra, hogy milyen módon segítheti családtagjait.
2. Kíméletesen tisztítsuk és alaposan ápoljuk a bőrt
Felnőttkori inkontinencia esetén különösen fontos a bőr tisztítása és védelme,
mert ilyenkor a bőr folyamatos sérülésnek van kitéve és különösen magas a
bőrirritáció kockázata. Válasszon MoliCare® Skin bőrápoló termékeket erre a célra:
a MoliCare® Skin termékcsalád az inkontinencia miatt igénybe vett felnőtt bőr
egészségének megőrzésére lett kifejlesztve. A termékcsalád tökéletes kiegészítője
a HARTMANN nedvszívó inkontinencia termékeinek, és biztosítja, hogy azok
nedvszívó képessége ne csökkenjen a bőrápolók használata miatt.
3. Használjunk személyre szabott inkontinencia termékeket
A szakemberek olyan inkontinencia termékek használatát javasolják, amelyeket
kifejezetten az adott típusú inkontinenciára fejlesztettek ki, és nedvszívó
kapacitásuk igazodik a vesztett vizelet mennyiségéhez. Napjainkban már
különböző termékek kaphatóak férfiak és nők számára egyaránt, amelyek
tökéletes biztonságot nyújtanak, és védik a bőrt – amennyiben megfelelően
választjuk ki őket. A HARTMANN átfogó termékkínálattal rendelkezik, amely még
a különleges igényeket is kielégíti. Biztosak vagyunk benne, hogy teljesíteni tudjuk
Ön és családtagjai igényeit.

4

4

5

Segítsük a kontinenciát

A kiadós testmozgás
nagyon jó hatású.

Testmozgás és a medencefenék izomzatának erősítése
Célzott medencefenék-erősítő gyakorlatokkal mindenkinél
javítható a kontinencia. A kiadós mennyiségű testmozgás
általánosságban véve is nagyon jót tesz a testi egészségnek.
Ha lehetséges, sétáljon családtagjaival.
Toalett-tréning
A húgyhólyag „megtanítható” a rendszeres időközönkénti ürítésre.
Ennek eléréséhez a vizelést tudatosan késleltetni kell egy adott
időtartamig.
Környezet
Demenciában szenvedők esetében segíthet, ha környezetüket és
a mellékhelyiséghez vezető utat úgy alakítja ki, hogy az a lehető
legkönnyebben felismerhető és elérhető legyen, ehhez használhat
akár feltűnő színeket is.
Ruházat
A ruházat körülményes le- és felvétele könnyen vezethet apró
balesetekhez. Ügyeljen arra, hogy családtagja könnyen kezelhető
ruházatot viseljen (például belebújós nadrágot).
Folyadékbevitel
A csökkentett folyadékbevitel nem javítja az inkontinenciát –
éppen ellenkezőleg. Húgyúti fertőzést okozhat és súlyosbíthatja
a tüneteket. Tehát bátorítsa családtagját arra, hogy napközben
elegendő vizet, gyümölcslevet vagy édesítés nélkül készített
gyümölcsteát igyon. Tartózkodni kell a vízhajtó hatású italok,
például a kávé és a fekete tea fogyasztásától. Este érdemes
kevesebbet inni. Ha családtagja egy háztartásban él Önnel,
jegyezze fel, hogy mennyi folyadékot iszik, így számon tarthatja
a bevitt folyadék mennyiségét
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Legnagyobb szervünk, a bőr
A felnőttek bőrének felülete csaknem két négyzetméter nagyságú. Így
a bőr testünk legnagyobb szerve. Szőrtüszőket, verejtékmirigyeket,
vérereket, érzékelő sejteket, valamint idegsejteket tartalmaz, amelyek
információkat küldenek az agynak. Legfontosabb feladatai:

Mit jelent a „bőrsemleges pH-érték”?
Mit jelent a „bőrsemleges pH-érték”?
A kémiában megkülönböztetünk savakat és bázisokat. Az átlagértéket,
A kémiában megkülönböztetünk savakat és bázisokat. Az átlagértéket,
a 7,0 értékű pH-t tekintjük pH-semlegesnek. A bőr átlagos pH értéke
a 7,0 értékű pH-t tekintjük pH-semlegesnek. A bőr átlagos pH értéke
ezzel szemben
szemben 4,5–5,5,
4,5–5,5,azaz
azaztulajdonképpen
tulajdonképpensavas
savaspH-jú.
pH-jú.EzEzazazenyhén
enyhén
ezzel
savas
érték
szükséges
a
bőr
természetes
hámlási
folyamatához.
Éppen
savas érték szükséges a bőr természetes hámlási folyamatához. Éppen
ezért aa csupán
csupán pH-semleges
pH-semleges(azaz
(azazaabőr
bőrszámára
számáranem
nempH-semleges)
pH-semleges)
ezért
tisztálkodási
szerek
nem
ajánlottak,
mivel
ezek
jelentősen
megzavarjáka a
tisztálkodási szerek nem ajánlottak, mivel ezek jelentősen megzavarják
bőr regenerációs
regenerációs folyamatát.
folyamatát.
bőr

• Védelmi vonalat képez a környezeti hatásokkal szemben.
• Megakadályozza a kórokozók túlzott elszaporodását.
• Szabályozza a testhőmérsékletet.
• Megakadályozza a bőrön át történő vízvesztést, ezáltal a
kiszáradást.
Kénsav

Citrom

Kénsav

Bőr

Citrom

Víz

Bőr

Szappan

Víz

Lúgos oldat

Szappan

Lúgos oldat

Miért válik a bőr sérülékenyebbé a kor előrehaladtával?
pH-érték
0

1

1

Savköpeny

2

2

Szaruréteg

3

3

Bőrsejtek

Fiatal, egészséges bőr

0

1
2

3

Idős bőr

A bőr a korral veszít természetes ellenálló képességéből. A savköpeny és a bőr legfelső rétege, az
epidermisz (felhám) vékonyabbak lesznek, áteresztőképességük megnő, a sejtregeneráció pedig
A bőr a korral veszít természetes ellenálló képességéből. A savköpeny és a bőr legfelső rétege, az epidermisz
korlátozott
(felhám) vékonyabbak lesznek, áteresztőképességük megnő, a sejtregeneráció pedig korlátozott.
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pH-érték
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A bőr
bőr táplálása
táplálása
A
A bőr védőköpenye

A bőr védőköpenye

A test sok más anyagcsere-folyamatához hasonlóan, a bőr megújulása is
lelassul az életkor előrehaladtával: a fiatalok bőre körülbelül 28 naponta
újul meg, az idősebbeknél ez 40 napba telik. A bőr szárazabbá és
kevésbé ellenállóvá válik. Az alábbi ábrán a fiatal és idős bőr szerkezete
közti különbségek láthatóak.

A sok
sok friss
friss gyümölcs
gyümölcsés
észöldség,
zöldség,rostok
rostokéséstelítetlen
telítetlenzsírsavak
zsírsavakfogyasztása
fogyasztása
A
egészséges
–
bőrünk
számára
is,
hiszen
a
bőr
regenerációjához
szükség
egészséges – bőrünk számára is, hiszen a bőr regenerációjához szükség
van
tápanyagokra.
Az
életkor
előrehaladtával
van tápanyagokra. Az életkor előrehaladtával
egyre fontosabb,
fontosabb, hogy
hogyextra
extratápanyagokkal
tápanyagokkal
egyre
el aa bőrt,
bőrt, és
ésspeciálisan
speciálisanaz
azidős
idősbőr
bőr
lássuk el
kifejlesztetttermékek
termékeksegítségével
segítségével
számára kifejlesztett
állítsuk vissza
vissza aa nedvességtartalmát.
nedvességtartalmát.Az
Az
állítsuk
egészséges bőr
bőr megőrzése
megőrzésekülönösen
különösenfontos
fontos
egészséges
inkontinencia esetén.
esetén.AAcsecsemőknek
csecsemőknekszánt
szánt
inkontinencia
termékek nem
nem felelnek
felelnekmeg
megerre
erreaacélra.
célra.
termékek
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Miért fontos
fontos aa bőr
Miért
bőr védelme?
védelme?
Időskori
Időskoriinkontinencia
inkontinenciaesetén
esetén aa már
már eleve csökkent
ellenálló
ellenállóképességű
képességűbőr
bőraa vizeletben
vizeletben és az
emésztőenzimekben
emésztőenzimekbentalálható
található ammónia
ammónia hatásának
vankitéve.
kitéve.Ennek
Ennekeredményeképpen
eredményeképpen aa bőr pHértéke
pHvan
lúgos tartomány
felé tolódik
aértéke
lúgos atartomány
felé tolódik
el. Ezt ael. Ezt a
hatásttovább
továbbsúlyosbítja,
súlyosbítja, ha
ha minden
minden inkontinencia
hatást
epizódután
utánszappannal
szappannalés
és vízzel
vízzel mossuk
mossuk le a
epizód
bőrt,mert
mertez
eztovább
továbbgyengíti
gyengíti aa bőr
bőr természetes
bőrt,
savköpenyét.Ennek
Ennekkövetkeztében
következtében aa kórokozók
kórokozók
savköpenyét.
könnyebbenbehatolnak
behatolnakaabőrbe,
bőrbe, és
és fájdalmas
fájdalmas
könnyebben
gyulladástokoznak.
okoznak.Ilyenkor
Ilyenkor inkontinenciához
inkontinenciához társuló
gyulladást
társuló
dermatitiszről(IAD)
(IAD)beszélünk.
beszélünk. Az
Az inkontinenciában
inkontinenciában
dermatitiszről
szenvedőfelnőttek
felnőttekkülönösen
különösen gondos
gondos bőrápolásával
bőrápolásával
szenvedő
elkerülhetőaz
azIAD
IADkialakulása.
kialakulása. AA HARTMANN
HARTMANN Aktív
Aktív
elkerülhető
bőrvédelem
koncepciója
segíti
a
bőr
egészségének
bőrvédelem koncepciója segíti a bőr egészségének
megőrzésében.
megőrzésében.

Ammónia

Emésztő enzimek

Lúgos tisztítószerek

„Minélhosszabb
hosszabb ideig
„Minél
ideig érintkezik
érintkezik aabőr
bőr
vizelettel
annál nagyobb
nagyobb
vizelettelvagy
vagyszéklettel,
széklettel, annál
2
az IAD
kockázata2”
D.Z.)
az IAD
kockázata
” (Bliss(BlissD.Z.)

Az inkontinenciához társuló
dermatitiszről (IAD)
Az inkontinenciához társuló
dermatitisz egy irritatív kontakt
dermatitisz, amely vizelettel
vagy széklettel való érintkezés
következtében az intim területek
bőrének fájdalmas gyulladásához
vezet. Általában enyhe bőrpírral
(ún. erythema) kezdődik, ami
égő és viszkető érzést is okoz.
Ha a gyulladás súlyosbodik,
rendkívül fájdalmas hólyagok és
felmaródások alakulnak ki.
A nedves, meleg és már előzetesen
felsértett bőr emellett ideális
felületként szolgál a bakteriális és
gombás fertőzések terjedéséhez.
Ezek további bőr- és húgyúti
fertőzésekhez vezetnek.
Fontos: az IAD olyan bőrbetegség,
amelyet a túl sok nedvesség
okoz, és nem tévesztendő össze a
nyomás okozta bőrbetegségekkel
(felfekvés/dekubitusz).

Kiknél áll fenn az IAD
kockázata?
Nem minden inkontinens vagy
húgyhólyag problémában szenvedő
felnőttnél alakul ki IAD. A vizeletés
székletinkontinencián kívül a
szappanos vízzel végzett gyakori
mosakodás is érzékenyebbé
teszi a bőrt a nedvesség okozta
irritációkra. A száraz, hámló bőrű
emberek is érzékenyebbek és
megnövekszik náluk is az IAD
kialakulásának kockázata, csakúgy,
mint a cukorbetegeknél, a rossz
általános egészségi állapotú
egyéneknél, a rossz tápláltságú
személyeknél (alultápláltaknál,
túlsúlyosoknál, elhízottaknál), a
folyamatos gondozást igénylőknél
és a fekvőbetegeknél. Ezen kívül,
bizonyos gyógyszerek szedése is
gyengítheti a bőrt, és megnövelheti
az IAD-vel szembeni érzékenységét.
Javasoljuk, hogy beszéljen
orvosával erről a kérdésről.

Bliss D. Z., Zehrer C., Savik K., Smith G., Hedblom E.; An economic evaluation of four skin damage
prevention regimes in nursing home residents with Incontinence; in: Wound, Ostomy and Continence
Nurses Society, March/April 2007.
Bliss D. Z., Zehrer C., Savik K., Smith G., Hedblom E.; An economic evaluation of four skin damage
prevention regimes in nursing home residents with Incontinence; in: Wound, Ostomy and Continence
Nurses Society, March/April 2007.
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Egészséges bőr
a MoliCare® Skin
segítségével
Aktív bőrvédelem, mert a megelőzés a legjobb védekezés
A MoliCare® Skin bőrtisztító és bőrápoló termékcsaládot kifejezetten
az inkontinenciában szenvedő felnőttek bőrápolási igényeit és a
legfrissebb kutatási eredményeket szem előtt tartva fejlesztettük ki.
Ezek a termékek a természetes védőréteg megőrzésével óvják a bőrt.
A szakértők egyetértenek abban, hogy az összehangolt
inkontinenciakezelést alkalmazó megelőzésnek a következő lépéseket
célszerű magában foglalnia:
1. Ideális esetben az egyes inkontinencia epizódok után mielőbb
meg kell tisztítani a bőrt – nagyon kíméletesen, dörzsölés nélkül.
Használhat például előre nedvesített bőrápoló törlőkendőket
vagy bőrbarát (pH 4,5 és 5,5 közötti) tisztítószert.
Fontos: a szappannal és vízzel naponta többször végzett
lemosás vagy a fent leírtnál lúgosabb pH-értékű szappannal
végzett tisztítás károsítja a bőr természetes védőrétegét.
2. A bőr lemosása után minden esetben bőrvédő terméket kell
alkalmazni, amely hidratálja és táplálja a bőrt, és védőréteget
képez rajta. Lehetőség szerint azonos gyártótól származó
termékeket célszerű használni, mert ezeket úgy fejlesztették,
hogy a bőrvédő termék nem csökkenti az inkontinencia termék
nedvszívó képességét.
Fontos: a csecsemők számára kialakított termékek nem
alkalmasak a felnőtt bőr tisztítására és védelmére, mert nem
tartalmazzák azokat az összetevőket, amelyekre az inkontinencia
miatt igénybe vett felnőtt bőrnek szüksége van.
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MoliCare® Skin
bőrtisztító termékek

A MoliCare® Skin bőrtisztító termékek
víznélküli, kímélő tisztítást tesznek
lehetővé az inkontinencia epizódok után.
Normál esetben (vizelet lemosására)
használjon nedves törlőkendőt, erősen
(széklettel) szennyezett területek
tisztítására pedig használja a kellemetlen
szagokat is semlegesítő, rendkívül
kíméletes tisztítóhabot. Mindkét termék
bőrsemleges pH-értékű és megőrzi a bőr
ktív bőrvédelem
természetes védőrétegét.
Kreatint tartalmaznak, amely támogatja
a bőr természetes védekező funkcióját.

Tisztítóhab az erősen szennyezett
területekhez.

Hidratáló pantenolt tartalmaznak.

Modern tartósítószereket tartalmaznak,
amelyek feleslegessé teszik a káros
parabének használatát.

MoliCare® Skin
bőrvédő termékek

Aktív bőrvédelem
• Kreatint tartalmaznak, amely támogatja
a bőr természetes védekező funkcióját.
• Tisztítóhab az erősen szennyezett
területekhez.
• Hidratáló pantenolt tartalmaznak.
• Modern tartósítószereket tartalmaznak,
amelyek feleslegessé teszik a káros
parabének használatát.

MoliCare Skin
bőrvédő termékek

A MoliCare Skin termékcsalád cink-oxidos bőrvédő
kréme (ágyék területén alkalmazandó) és bőrvédő
habja (fartájék ápolása) a bőr regenerációját támogató
tápláló anyagokat tartalmaznak. Kiváló minőségű
összetételük révén e termékek hidratálják a bőrt és
átlátszó védőréteget képeznek rajta. Ennek köszönhetően a bőr állapota vizuálisan könnyen megfigyelhető az inkontinencia termék cseréje során. A
védőhabból képződő filmréteghez még az öntapadó
kötszerek is hozzátapadnak. Mi több, tökéletesen
Nedves mosdatókesztyű a fekvőbeteg teljes testének
a HARTMANN
inkontinencia
termékeit és
lemosásához,kiegészítik
nedves törlőkendő
és bőrtisztító
hab.
biztosítják azok teljes nedvszívó képességét.

A MoliCare® Skin termékcsalád cink-oxidos bőrvédő
kréme (ágyék területén alkalmazandó) és bőrvédő
habja (fartájék ápolása) a bőr regenerációját támogató
tápláló anyagokat tartalmaznak. Kiváló minőségű
összetételük révén e termékek hidratálják a bőrt és
átlátszó védőréteget képeznek rajta. Ennek köszönhetően
a bőr állapota vizuálisan könnyen megfigyelhető
az inkontinencia termék cseréje során. A
védőhabból képződő filmréteghez még az öntapadó
kötszerek is hozzátapadnak. Mi több, tökéletesen
kiegészítik a HARTMANN inkontinencia termékeit és
biztosítják azok teljes nedvszívó képességét.
A Nutriskin Protection Complex
megőrzi a bőr természetes védőrétegét, és az alábbi
összetevőinek köszönhetően védelmet nyújt az
agresszív anyagokkal szemben:
• Hidratáló aminosavak
• Nyugtató mandulaolaj
• A lenmagolaj tápanyagokban gazdag
esszenciális telítetlen zsírsavai
• Élénkítő kreatin

A Nutriskin Protection Complex
megőrzi a bőr természetes védőrétegét, és az alábbi
Aminosäuren
összetevőinek köszönhetően védelmet nyújt az
Essentielle
agresszív anyagokkal szemben:
ungesättigte
• Hidratáló aminosavak
Fettsäuren

MoliCare® Skin
bőrápoló termékek • Nyugtató mandulaolaj

E

CT

X

Essentielle
ungesättigte
Fettsäuren
(= Leinöl)

TRI SKIN
P LE

Kreatin

NU

IO N C O

M

X

P LE

Aminosäuren

M

Mandelöl

P RO T

• Élénkítő kreatin

Bőrvédő hab, Cink-oxid krém.

Aminosäuren
Mandelöl
Mandulaolaj
Essentielle
Esszenciális telítetlen zsírsavak
Kreatin
ungesättigte

Bőrápoló olaj és testápoló
14

(= Leinöl)

TRI SKIN

• A lenmagolaj tápanyagokban
gazdag
CT
IO N C O
esszenciális telítetlen zsírsavai
E

Az idős, száraz és igénybe vett bőr
intenzív ápolására a teljes test felületén
alkalmazható MoliCare® Skin bőrápoló
termékeket ajánljuk, mint például
a Nutriskin Protection Complex-et
tartalmazó testápolót.

NU

P RO T

mosdatókesztyű a fekvőbeteg teljes testének
ához, nedves törlőkendő és bőrtisztító hab.

Aminosäuren
Essentielle
ungesättigte
Fettsäuren

Kreatin

Fettsäuren
Aminosäuren
Aminosavak
(=
Leinöl)
Essentielle
Mandelöl
ungesättigte
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Egyéni igényekre szabott
inkontinencia termékek
Mindenki más típusú inkontinencia
terméket igényel:
olyat, ami megfelel fizikai igényeinek,
inkontinenciája súlyosságának, mobilitási
szintjének és nemének. Hibát követünk
el, ha e téren kompromisszumot
kötünk, hiszen az inkontinencia
termékek hatékony működéséhez
elengedhetetlen a megfelelő termék
kiválasztása. A termékválaszték a
különféle betétektől az ultramagas
nedvszívó képességű inkontinencia
pelenkákig terjed. Több termék az
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(régi OEP) által támogatott, háziorvos
receptre felírhatja, felírásuk előzetes
szakorvosi javaslatot igényel. De mitől
lesz jó egy inkontinencia termék?
Általános szabály, hogy a lehető
legvékonyabb, de megfelelő
nedvszívó képességű legyen.

t
t
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A jó inkontinencia termék:
• csak annyira vastag, ami ahhoz
szükséges, hogy a bőrt szárazon tartsa
• gyorsan a belső nedvszívó magba
vezeti a vizeletet, a bőrrel érintkező
felülete kényelmesen szárazon tartja
a bőrt
• megőrzi a bőr természetes pH-értékét
• légáteresztő, páraáteresztő, és
megelőzi a bőr bepállását
• könnyen felhelyezhető és levehető
• támogatja a bőr természetes
védőfunkcióját
• megakadályozza a szivárgást

Inkontinencia
Inkontinencia
termékek típusai
termékek
típusai
1.
nkontinencia betétek
betéteknők
nőkszámára:
számára:AzAzegészségügyi
egészségügyi
1.IInkontinencia
betéthez
nők számára
számárakészült,
készült,
betéthez hasonló,
hasonló, kifejezetten nők
anatómiailag
inkontinencia betétek
betétekenyhe
enyhe
anatómiailag formált inkontinencia
vizeletvesztés
bőrbarát fedőréteggel
fedőréteggelvannak
vannak
vizeletvesztés esetére. Puha, bőrbarát
ellátva,
és biztonságos.
biztonságos.Nemcsak
Nemcsakaa
ellátva, viseletük
viseletük kényelmes és
nedvességet,
kellemetlen szagokat
szagokat isismagukban
magukban
nedvességet, hanem a kellemetlen
tartják.
ragasztócsíkkalrögzíthetőek
rögzíthetőekaa
tartják. A
A hátoldalon széles ragasztócsíkkal
fehérneműhöz.
fehérneműhöz.
2.IInkontinencia
számára:
Férfiak
számára
2.
nkontinencia betétek
betétekférfiak
férfiak
számára:
Férfiak
számára
tervezett, anatómiailag
anatómiailag formált
tervezett,
formált betétek
betétek enyhe
enyhevizeletvesztésre.
vizeletvesztésre.
Puha fedőrétegük
fedőrétegük nem
nem irritálja
Puha
irritálja aa péniszt,
péniszt, így
ígynövelve
növelveaa
biztonság- és
és komfortérzetet.
komfortérzetet. Hátoldalukon
biztonságHátoldalukonaafehérneműhöz
fehérneműhöz
igazodó ragasztócsík
ragasztócsík segíti
igazodó
segíti az
az egyhelyben
egyhelyben maradást.
maradást.
3. Nagy kapacitású inkontinencia betétek rögzítőnadrággal:
3. N
 agy kapacitású inkontinencia betétek rögzítőnadrággal:
Nagy kapacitású inkontinencia betétek szuperabszorbens
Nagy kapacitású inkontinencia betétek szuperabszorbens
réteggel ellátva, középsúlyos inkontinencia esetére. Ezek
réteggel ellátva, középsúlyos inkontinencia esetére. Ezek
a betétek két belső védőgáttal vannak ellátva, hogy
a betétek két belső védőgáttal vannak ellátva, hogy
megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. A hátoldalon
megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. A hátoldalon
telítettségi indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a
telítettségi indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a
betétet. Többször mosható hálós neccnadrággal rögzíthetőek.
betétet. Többször mosható hálós neccnadrággal rögzíthetőek.
4. Nappali és éjszakai inkontinencia pelenkák: Nagy
4. N
nedv
appali
és éjszakaianatómiailag
inkontinencia
pelenkák:
szívóképességű,
formált
pelenkákNagy
nedv
szívóképességű,
anatómiailag
formált
pelenkák
visszanedvesedést gátló réteggel ellátva, súlyos
inkontinencia
visszanedvesedést
gátló
réteggel
ellátva,
súlyos
inkontinencia
esetére. Bőrbarát tulajdonságokkal rendelkeznek,
a
esetére.
Bőrbarát
tulajdonságokkal
rendelkeznek,
csípőrésznél
légáteresztő
anyagból készülnek,
hogya
csípőrésznél
készülnek,
hogy telítettségi
megelőzzék alégáteresztő
bőrirritáció anyagból
kialakulását.
A hátoldalon
megelőzzék
bőrirritáció
kialakulását.
hátoldalon
telítettségi
indikátorcsíka mutatja,
hogy
mikor kellAcserélni
a pelenkát.
indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a pelenkát.
5. Mobil inkontinencia nadrágpelenkák: Aktív életet élő
5. M
obil inkontinencia
nadrágpelenkák:
Aktív életet
érintettek
részére kifejlesztett
inkontinencianadrágok.
A élő
érintettek
részéreelőnyös
kifejlesztett
inkontinencianadrágok.
pelenkák összes
tulajdonságával
rendelkeznek. A
oldalt
feltéphető
a gyors
és higiénikus
csere érdekében.
Anadrág
pelenkák
összes
előnyös
tulajdonságával
rendelkeznek.
A
nadrág
oldalt
feltéphető
a
gyors
és
higiénikus
csere érdekében.
6. Alátét az ágynemű védelmére: Cellulózból készült
puha
alátétek,
védőfóliával
fedve
a hátoldalon,
az ágy
és
6. A
látét azpolietilén
ágynemű
védelmére:
Cellulózból
készült
puha
az ágynemű
védelmére.
alátétek,
polietilén
védőfóliával fedve a hátoldalon,
az ágy és az ágynemű védelmére.
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Bőrápolók
Cikkszám

Fotó

Bőrsemleges pH 5.5, megőrzik a bőr természetes, enyhén savas
védőrétegét. Parabénmentes, bőrgyógyászatilag tesztelt, bőrbarát
termékek.
Termék
megnevezés

Leírás

Kisz.

hartmannwebshop.hu
Javasolt

db/
bruttó
karton fogy. ár

Víznélküli bőrtisztítás
MoliCare
Skin
bőrtisztító
hab

MoliCare
Skin
nedves
törlőkendő

A szennyezett bőrfelület gyors és kíméletes tisztítására alkalmas, alkoholmentes nedves törlőkendő,
kamillakivonattal. Használatához nem szükséges víz
és szappan. Extra puha és nagy méretű, 20x30 cm-es
kendők visszazárható, praktikus csomagolásban.
Hűthető és mikrohullámmal melegíthető kendők.

50 lap/
csomag

MoliCare
Skin
nedves
mosdatókesztyű

Komplett megoldás a teljes test gyors és kíméletes
letisztítására. Használatához nem szükséges víz és
szappan. Alkoholmentes, higiénikus és bőrbarát
tisztítást tesz lehetővé. Tápláló és hidratáló hatású
aloe verát, glycerint és pantenolt tartalmaz.

8 db/
csomag

MoliCare
Skin
higiéniai
törlőkendő

Extra puha, kellemes illatú, impregnált törlőkendők,
kamillakivonattal. Praktikus és higiénikus tisztítást
tesz lehetővé bárhol és bármikor. Alkalmazza a test
bármely részének tisztítására vagy felfrissítésére.
Használatához nem szükséges víz és szappan. Visszazárható csomagolásban. Kellemes illatú

10 db/
csomag

9950301

MoliCare
Skin
sampon

Az érzékeny fejbőr és a haj kíméletes és alapos
tisztítására alkalmas sampon, ápoló pantenollal és
mandulaolajjal.

500 ml

12

1 690 Ft

9950281

MoliCare
Skin
ápolófürdő

Tisztító és bőrápoló fürdőkészítmény az érzékeny,
száraz és irritált bőrre, tápláló pantenollal és mandulaolajjal. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású.
Ideális egy relaxáló fürdőhöz.

500 ml

12

1 290 Ft

9950271

MoliCare
Skin
tusfürdő

Mindennapi kíméletes tisztítást és ápolást tesz
lehetővé pantenollal és mandulaolajjal. Pumpás
kiszerelésben az egyszerű használat érdekében.
Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Tusoláshoz
és lemosáshoz is alkalmas.

500 ml

12

1 290 Ft

9950820

9950830

9951382

400 ml

12

Leírás

Kisz.

Javasolt
db/
bruttó
karton
fogy. ár

12

24

Intenzív és hosszan tartó ápolást nyújt a nagyon száraz,
MoliCare
repedezett bőrnek, mindennapos használatra. A kreatin
Skin
támogatja a bőr természetes védőmechanizmusát.
kézkrém
Víz-az-olajban (W/O) emulzió.

200 ml

12

990 Ft

9950311

Megnyugtatja és enyhíti a feszes, fáradt izmokat,
MoliCare
ágyban fekvő betegek esetén is. A nyak, váll, kar és láb
Skin
masszírozására, ép bőrfelületen alkalmazandó. Tápláló
bőrfrissítő
pantenolt és mandulaolajat tartalmaz. Kellemes illatú,
gél
szagsemlegesítő hatású.

200 ml

12

1 290 Ft

9950321

Intenzív testápoló száraz, irritált vagy idős bőrre.
MoliCare Nutriskin Protection Complex, tápláló pantenollal
és természetes mandulaolajjal. Víz-az-olajban (W/O)
500 ml
Skin
testápoló emulzió. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Pumpás
kiszerelésben az egyszerű használat érdekében.

12

1 990 Ft

9950341

MoliCare
Skin
testápoló
olaj

Intenzív ápolást biztosít a nagyon száraz, irritált vagy idős
bőrnek. Kreatinnal és repceolajjal ápolja a bőrt. Vékony
500 ml
rétegben masszírozza be. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású.

12

2 790 Ft

9950352

Bőrvédő krém 20% cink-oxiddal, elősegíti az irritált,
gyulladt, kipirosodott bőr regenerációját. A Nutriskin
Protection komplex megőrzi a bőr természetes védőréMoliCare tegét és regenerálja azt, összetevőinek köszönhetően
Skin
védelmet nyújt az agresszív anyagokkal szemben. Ápoló
200 ml
Cink-oxid összetevőivel (kreatin, lenmagolaj, mandulaolaj, E-vitamin, arginin) extra védelemmel látja el a száraz, érzékeny,
krém
kidörzsölt bőrt. Méhviasszal (cera alba), amely enyhíti a
bőrproblémákat. Víz-az-olajban (W/O) emulzió. Könnyen
eloszlatható és dörzsölés nélkül letörölhető.

12

1 590 Ft

9950372

Megbízható, hosszan tartó, intenzív védelem az irritált
MoliCare
bőrre. Védőréteget képez a bőrön, amely engedi a bőrt
Skin
lélegezni. Nutriskin Protection komplex, hidratáló kreabőrvédő
tint, pantenolt, lenmagolajat és ureát tartalmaz. Nagyon
hab
gyorsan felszívódik.

100 ml

12

1 690 Ft

9950362

MoliCare
Skin
bőrvédő
spray

A nagyon száraz, vékony bőr (például könyök, sarok,
térd) speciális védelmére, tápláló pantenollal és mandula200 ml
olajjal. Védőréteget képez a bőrön és megelőzi a bőr
további kiszáradását. A gáttájék területén ne alkalmazza.

12

1 790 Ft

9950860

MoliCare
Skin
Barrier
krém

Átlátszó védőréteget képez a bőrön, amely engedi a bőrt lélegezni.
Nutriskin Protection komplex, hidratáló és tápláló argininnel, kreatin200 ml
nal, mandulaolajjal és lenmagolajjal ápolja a bőrt. Víz-az-olajban-avízben (W/O/W) emulzió. Nem tartalmaz cink-oxidot.

12

2 690 Ft

1 090 Ft

790 Ft

Bőrvédelem
20

255 Ft

Hogyan rendeljünk? Az alábbi HARTMANN termékek a gyógyszertárakban elérhetők
és a hartmannwebshop.hu oldalon megrendelhetők.

18

Termék
megn.

9950331
1 690 Ft

Bőrtisztítás

Házhozszállítás

Fotó

Bőrápolás
Intenzíven tisztító hab hidratáló és tápláló kreatinnal.
Támogatja a bőr természetes védőmechanizmusát.
Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Használatához nem szükséges víz és szappan. Praktikus, jól
adagolható és egyszerűen felvihető. Megkönnyíti a
szennyezett bőrfelület tisztítását, pl. székletinkontinencia vagy sztóma esetén.

9950293

Cikkszám

A HARTMANN a megrendelt inkontinencia termékeket
közvetlen az Ön otthonába vagy a kért címre szállítja!

19

Premium

ÚJ

Új, anatómiai kialakítású MoliCare® Lady
Pad és Pants nők részére

Új, anatómiai kialakítású MoliCare® Men
Pants férfiak részére

Az új MoliCare® Premium
termékekkel tegye azt,
ami boldoggá teszi!

Az új anatómiailag kialakított MoliCare® Premium Lady termékcsalád a szükséges
védelmet biztosítja egy új megjelenésben, speciálisan a nők részére tervezve.
Győződjön meg róla, hogy támaszkodhat a MoliCare® Prémium Lady nedvszívó
betétek és nadrágok gyors nedvszívására, az optimális védelmet nyújtó kifolyás elleni
rendszerre és a szagsemlegesítésre.
Tapasztalja meg az egészséges bőrt, amelyet a puha, légáteresztő rostok és az Aloe
Vera-val kezelt felső réteg biztosít, így a bőr megtartja természetes pH 5.5 értékét.

Mely MoliCare® termék a
megfelelő nekem?
Válassza ki az Önnek megfelelő nedvszívó kapacitást, amelyet
könnyen azonosíthat a színezett cseppek számával.
Minél több a cseppek száma, annál nagyobb a termék nedvszívó
kapacitása. Ne feledje, hogy a nap folyamán cserélgethet a termékek
közt.
Válassza ki a stílusát:
A nedvszívó betéteket saját alsóneműjébe rögzítve viselheti. A nedvszívó
nadrágot, mint fehérneműt viselheti.
Enyhe

Enyhétől
a közepesig

Közepes

Betétek

Betétek

Nadrágok

Ha húgyhólyag gyengeséget tapasztal, kérjen időben illetékes
és támogató orvosi tanácsot. A megfelelő nedvszívó betétekkel
vagy nadrágokkal, a kihívásokminimálisra csökkenthetőek, így ön
kényelmesen érezheti magát a saját bőrében!
Ezt megérdemli!
22
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MoliCare® Lady Pad
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SZATILAG
TESZTELT
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gy
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MoliCare® Lady Pad
1 csepp

MoliCare® Lady Pad
1.5 csepp

nagyon enyhe inkontinenciára

enyhe inkontinenciára

enyhe inkontinenciára

MoliCare® Lady Pad
2 csepp

MoliCare® Lady Pad
3 csepp

MoliCare® Lady Pad
3.5 csepp

enyhe inkontinenciára

enyhe inkontinenciára

közepes inkontinenciára

MoliCare® Lady Pad
4 csepp

MoliCare® Lady Pad
4.5 csepp

MoliCare® Lady Pad
5 csepp

közepes inkontinenciára

közepes inkontinenciára

közepes inkontinenciára

or
á
sn
edvszív

szags
e

or
á
sn
edvszív

vé

de

Puha légáteresztő
anyag

egesítés
ml

vé

SZATILAG
TESZTELT

s

egesítés
ml

MoliCare® Lady Pad
0,5 csepp*

s

szags
e

Anatomiailag formázott nedvszívó betétek
nőknek, enyhe és közepes inkontinenciára.

gy

bőrbarát

Aloe Verával kezelt
puha felület

ÚJ
3 rétegű nedvszívó párna a
nedvességet biztonságosan
magába zárja, így a bőr száraz és
egészséges marad
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* a felülete nem kezelt Aloe Vera-val
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gy
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MoliCare® Lady Pants
5 csepp
közepes inkontinenciára
Méret:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm

or
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sn
edvszív

szags
e

or
á
sn
edvszív

le m

s

vé

de

SZATILAG
TESZTELT

vé

SZATILAG
TESZTELT

egesítés
ml

s

Anatomiailag formázott nedvszívó
fehérneműk nőknek, közepes
egesítés
ml
inkontinenciára.

szags
e

MoliCare® Lady Pants

gy

Puha, légáteresztő
anyag az egészséges
bőrért
Fehérneműhöz
hasonló kialakítású

ÚJ
Fehérneműhöz hasonló, kényelmes viselet
bőrbarát

Aloe Verával kezelt
puha felület
Tökéletes védelem a gyors nedvszívásnak,
a kifolyás elleni védőgátaknak és a
szagsemlegesítésnek köszönhetően
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MoliCare® Lady Pants
7 csepp
közepes inkontinenciára
Méret:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm
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Az új MoliCare® Premium
termékekkel a biztos védelem
tudatában élheti életét!

A MoliCare® Premium Men termékek kényelmes, diszkrét viseletet és egyszerű
használatot biztosítanak. Az új anatómiailag kialakított nedvszívó betétek és
nadrágok a szükséges védelmet nyújtják Önnek.
A kényelmesre szabott, elülső részükön - ahol a férfiaknak leginkább szüksége van
rá - különösen megerősített nadrágok alsónadrágként viselhetőek, a betéteket a
fehérneműbe kell helyezni.
Őrizze meg bőre egészségét a MoliCare® Premium Men termékekkel, melyek puha,
bőrrel érintkező felső rétege megtartja a bőr természetes pH 5.5 értékét.

Mely MoliCare® termék a
megfelelő nekem?
Válassza ki az Önnek megfelelő nedvszívó kapacitást, amelyet
könnyen azonosíthat a színezett cseppek számával.
Minél több a cseppek száma, annál nagyobb a termék nedvszívó
kapacitása. Ne feledje, hogy a nap folyamán cserélgethet a termékek
közt.
Válassza ki a stílusát:
A nedvszívó betéteket saját alsóneműjébe rögzítve viselheti.
A nedvszívó nadrágot, mint fehérneműt viselheti.

Enyhe

Enyhétől
a közepesig

Közepes

Betétek

Betétek

Nadrágok

Sok férfit érint a húgyhólyag-gyengeség problémája. Kérjen időben
illetékes és támogató orvosi tanácsot! A megfelelő nedvszívó betétekkel
vagy nadrágokkal a kihívások minimálisra csökkenthetőek, így ön
kényelmesen érezheti magát a mindennapokban!
Ezt megérdemli!
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MoliCare® Men Pants
Anatomiailag formázott nedvszívó
fehérneműk férfiaknak, közepes
inkontinenciára.

MoliCare® Men Pants
5 csepp

gy

SZATILAG
TESZTELT

de

le m

or
á
sn
edvszív

szags
e

or
á
sn
edvszív

le m

egesítés
ml

vé

de

vé

Fehérneműhöz
hasonló
kialakítású,
szürke színű

SZATILAG
TESZTELT

s

egesítés
ml

s

szags
e

közepes inkontinenciára
Méretek:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm

gy

ÚJ
Fehérneműhöz hasonló, kényelmes viselet

MoliCare® Men Pants
7 csepp

Tökéletes védelem a gyors
nedvszívásnak, a kifolyás
elleni védőgátaknak és
a szagsemlegesítésnek
köszönhetően
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közepes inkontinenciára
Méretek:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm

Extra védelem elöl, a férfiak
igényeinek megfelelően
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