
PÆDIATRISK TØMBAR (volumen 135 ml) Beige med delt forside

STØRRELSE ANTAL VARENR

8-40 mm 30 CFP8

0-40 mm (UDEN HUL) 30 CFPNH

Naturlig form
Unik Flexifit® klæber, som bøjes, 
formes og følger kroppens form. Fem 
slidser i klæberen skaber fem fleksible 
vinger. Det gør at klæberen lettere kan 
følge kroppens naturlige former og 
forhindre utætheder og lækage. 

Sikker
Oval, meget hudvenlig klæber, der 
giver god komfort. Sikker og hudvenlig 
vedhæftning, selv når man bærer 
posen mere end én dag.

Filter
Den unikke placering af filtret giver 
ekstra komfort og sikkerhed.
Filtret beskyttes af et ekstra lag 
plastfilm. Denne plastfilm på posens 
inderside, har en lav friktion så posen 
ikke klapper sammen, men i stedet får 
afføringen til at glide ned  i posen.

Confidence®Comfort med Flexifit® 
poser findes i to størrelser. Neonatal 
til små babyer, og Pædiatrisk til lidt 
større babyer og små børn. Der er 
også mulighed for poser uden hul i 
klæberen. Hullet kan klippes så posen 
kan placeres, hvor det er bedst muligt 
på den lille mave.

Børne og Neonatal tømbar poser med Flexifit
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Krediteret af The British Skin 
Foundation
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Tømning og rengøring
Den indbyggede 
lukkemekanisme har en 
afrundet og behagelig form, 
som er nem at håndtere, 
tømme og rengøre.

Blød og støjsvag
Posen er lavet af silkeblødt 
non-woven materiale, med en 
ny og behagelig svejsekant. Der 
er anvendt støjsvag plastfolie, 
som også er med til at højne 
komforten.

Diskretion
Posens lukning kan bøjes op 
under den bløde 
stofbeklædning, derved bliver 
posen endnu mere diskret.

Naturlig beskyttelse
Hudvenlig hydrocolloid. 
Krediteret af The British Skin 
Foundation.

Børne og Neonatal tømbar poser med Flexifit

NEONATAL TØMBAR (volumen 85 ml) Klar

STØRRELSE ANTAL VARENR

8-40 mm 30 CFNT8

0-40 mm (UDEN HUL) 30 CFNTNH

NEONATAL TØMBAR (volumen 85 ml) Beige med delt forside

STØRRELSE ANTAL VARENR

8-40 mm 30 CFN8

0-40 mm (UDEN HUL) 30 CFNNH
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