
 
 

CLINELL BARRIER CLOTH 

STOMAÁPOLÓ ÉS INKONTINENCIA TÖRLŐKENDŐ 
 

Dermatológiailag tesztelve 

Szabadalmazott technológiával készült 

Aprító berendezésben (macerátor) is megsemmisíthető 

 

7 az 1-ben hatása is következő: 

 Tisztít 

Hidratál 

Antibakteriális 

Csökkenti a viszketést 

Gondoskodik a bőr védelméről 

Dezodorál 

Enyhíti, nyugtatja a bőrt 

 

A CLINELL INKONTINENCIA TÖRLŐKENDŐ ELŐNYEI: 

- 7 az 1-ben hatásai a következők: tisztít, hidratál, antibakteriális, csökkenti a viszketést, 

gondoskodik a bőr védelméről, dezodorál, enyhíti, nyugtatja a bőrt. 

- Használata gyors, kényelmes és higiénikus. Helyettesíti a hagyományos időigényes 

ápolási módszereket (előkészíteni a vizet és a tisztítóhabot, szappant, száraz kendőt és 

védőkrémet). 

- Természetes növényi kivonatokat tartalmaz, mint pl. a varázsdió és a kamilla. 

- Orvosok által kifejlesztett szabadalmazott technológiával készült. 

- Bőrsemleges a pH értéke: 5.5. 

- Dermatológiailag tesztelt. 

- Alkohol- és lanolinmentes. 

- Aprító berendezésben is megsemmisíthető. 



 

Termék ismertetés:    Rendelési kód: Kiszerelési egység: 

Clinell Inkontinencia Törlőkendő  CCCW25  25 db-os csomagban 

200x300 mm         

OÉTI nyilv.tart.sz: 455/2009. 

Egyedülálló 7 az 1-ben hatás! 

 

A Clinell Inkontinencia Törlőkendő egy szabadalmazott eljárást rejt magában, amelynek 

segítségével megkönnyíthető és lerövidíthető a hagyományos idő- és munkaigényes tisztítás 

és ápolás az inkontinenciás betegeknél. A tradicionális hosszadalmas ápolási eljárást egyetlen 

mozdulattal helyettesíteni lehet a törlőkendő segítségével. A betegek és az ápoló személyzet is 

általában nagyon elégedett a kendővel, ráadásul segít lecsökkenteni a kórházban előforduló 

széklet inkontinencia fertőzéseket. Segít még csökkenteni a bőrhöz érő esetlegesen 

szennyezett anyagokból eredő fertőzéseket (mint pl. a tisztító hab kupakja). 

 

1.) Tisztítás 

Szappanmentes gyengéd tisztító formula, amely egyaránt hatékonyan megtisztítja a széklet 

és a vizelet inkontinenciás betegek bőrét. A hagyományos tisztítás és ápolás az érzékeny bőrt 

sokszor megviseli, a kendő használatakor az irritáció legtöbbször teljesen megszűnik. 

2.) Hidratálás 

A gyengéd tisztítókendő használatával megszűnik a bőrszárazság, amely elég gyakori a 

hagyományos tisztító eljárásoknál (pl. szappan használat), mivel ezek igénybe veszik az 

érzékeny bőrt. 

3.) Antibakteriális hatás 

Az antibakteriális összetevők minden baktériumot megölnek, amelyek gyakran 

megtalálhatók a székletben. 

4.) Viszketéscsillapító hatás 

 A természetes összetevők, mint pl. a kamilla és a varázsdió kivonat enyhítik, nyugtatják  

 az   irritált bőrt és csökkentik a viszketést, ezáltal elősegítik a bőr gyógyulási folyamatát. 

5.) Bőrvédelem 

Nincs szükség bőrvédő kenőcs használatára, mivel az inkontinencia törlőkendő gondoskodik 

a bőr védelméről, mintegy védőréteget képezve a bőrön. Gyorsítja a gyógyulást, 

megakadályozza a bőr túlzott kiszáradását és sérülését, amely hagyományos tisztításnál (pl. 

szappanos dörzsölés) elég gyakran előfordul. 

6.) Dezodorálás 

  A kellemes, lágy illat semlegesíti a kellemetlen illatot. 

7.) Nyugtatja a bőrt 

A növényi összetevők, mint pl. a kamilla és a varázsdió kivonat gyulladás csökkentő és 

bőrnyugtató hatású. Ezért a beteg bőre a kendő használata után felfrissül, kellemes érzés tölti 

el a termék használóját. 

 

 

Forgalmazza: 

Dispomedic Kft.  
1105 Budapest, Gitár u. 15. 

Tel/fax: (1) 262-4227, 06-20-9414-688, 06-20-9414-785 

E-mail: info@dispomedic.hu 

Weboldal: www.dispomedic.hu 
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