
MoliForm® for men
Kroppsformat skydd vid medelstor till stor 
inkontinens

MoliForm for men är ett kroppsformat inkontinens- 
skydd som är speciellt framtaget för att passa 
mannens anatomi. Skyddets textilliknande spärr-
skikt gör det bekvämt att bära och den optimerade 
absorptionsdynan hjälper till att bibehålla ett 
hälsosamt hudklimat. MoliForm for men är den 
optimala lösningen för män med medelstor till stor 
inkontinens.

Inkontinens

Läckagebarriärer
Formade mjuka vätskeavvisande läckage-
barriärer ger extra skydd mot sidoläckage. 
Fickorna fram och bak gör skyddet  
idealiskt vid stora och hastiga miktioner 
samt vid avföringsinkontinens. 

Längsgående våtindikator
Längsgående våtindikator på 
produktens utsida visar hur 
stor del av absorptionsdynan 
som utnyttjats. 

HighDry SAP  
med Odour Neutralizer

Superabsorbenterna absorberar 
vätskan snabbt och förhindrar 

oönskad lukt.

Dry Plus skikt
Dry Plus skiktet leder vätskan snabbt 

in i absorptionskärnan och skyddar 
mot återvätning.

Textilkomfort
Det textilliknande spärrskiktet 
förhindrar att plast kommer i 
kontakt med huden och gör 
att skyddet inte prasslar. 

Advanced Dry Zone
Nya Advanced Dry Zone ger en 
unik känsla av torrhet mot huden. 
Yttorrheten förbättras med 30%* 
även under tryck vilket hjälper 
till att bibehålla ett hälsosamt 
hudklimat.
* Paul HARTMANN AG intern testmetod 
“Återvätning efter ABL”

Diskret utsida
Utsidan är diskret vit med silvergrå 
ränder, produktnamn och dropp-
markeringar för att underlätta val 
av rätt produkt.



Fördelar:

Specialdesignad för män

Advanced Dry Zone

Textilliknande spärrskikt

Längsgående läckagebarriärer

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21  ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

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

For men 168 818 69 cm 95 gr 2 300 ml 4x28 st

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: Lycra
Latexfri

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


