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Abdukční kalhotky
s ortopedickou vložkou

STEVIA
Sweetiva

SKINCARE
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cena od

speciální kosmetika 110,78
Kč/ks

Kvalitní, klinicky testovaná pomůcka zajišťující optimální polohu
kyčlí a správný vývoj kyčelních kloubů novorozenců a kojenců.
Oproti dosavadním pomůckám se vyznačuje menším objemem
abdukčního balení a umožňuje dítěti pohyb, který je pro správný
vývoj kyčelních kloubů žádoucí. Plně hrazeno zdravotními
pojišťovnami.

...pečujeme o Vás

cena od

108,15

cena

69 Kč

Kč/ks

cena od

balení

cena za ks od

290 Kč

94,39
Kč/ks

Blistr 200 tablet

NEJNIŽŠÍ
CENA
NA TRHU!!!
cena od

®

rakouský výrobek fy Instantina
přirozená chuť cukru
praktické balení
široká škála použití
velmi výhodná cena

DĚTSKÉ PLENKOVÉ KALHOTKY
BAMBO AIR PLUS - dětské plenkové kalhotky
se suchým zapínáním univerzální pro děvčátka
i chlapce.
cena od

165 Kč
/bal.

Nízkoenergetické
náhradní sladidlo
61 Kč

106 Kč

99,40
Kč/ks

Speciální kosmetika k péči o tělo i vlasy se stala neoddělitelnou
součástí péče o inkontinentní, pro které výrobce pod stejnou
značkou nabízí soubor savých pomůcek pro inkontinentní ABRI.

Skincare

speciální kosmetika

56 Kč

Private

dámské hygienické vložky

16 Kč

Savé pomucky

pro inkontinentní
muže a ženy
Dávkovač – 500 tablet
Blistr – 150 tablet
• 1 tableta
= 1 kostka cukru (6 g)

Vybrané položky hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Práškové sladidlo

• možno užít k vaření, pečení
i ve studené kuchyni
• 1 balení = 75 g práškového
sladidla = 750 g cukru

Tekuté sladidlo

• možno užít k vaření, pečení
i ve studené kuchyni
• 1 balení = 100 ml tekutého
sladidla = 1000 g cukru

K dostání v lékárnách
a výdejnách zdravotnických potřeb.
Více informací a další produkty naleznete na:
www.abena.cz | www.abenashop.cz | www.tvmedicina.cz

Pro vyšší kvalitu života
www.abena.cz | www.abenashop.cz | www.tvmedicina.cz

I. stupeň inkontinence

II. stupeň inkontinence

ABRI - Light

ABRI - San Air Plus

ABRI - Form Air Plus

Anatomicky tvarované vložky pro velmi lehkou
až střední stresovou inkontinenci, především u žen.

Anatomicky tvarované pleny s prodyšným
povrchem Air Plus pro střední a těžké stupně
inkontinence, především u mobilních pacientů.
Používáme pro ženy i muže, spec. fixace, např.
ABRI-FIX NET, ABRI-FIX PANTS, ABRI-FIX LEAF
nebo ABRI-FIX SOFT COTTON.

Plenkové kalhotky pro dospělé,
s prodyšným povrchem Air Plus,
vhodné pro střední a těžké případy inkontinence,
především u ležících pacientů. U středních stupňů
doporučujeme pro noční použití. Není nutná
následná fixace.
cena od

cena od

52 Kč

Unikátní boční bariéry.
Ochrana proti zápachu.

/bal.

cena od
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III. stupeň inkontinence

254 Kč

214 Kč

Symboly a grafické znaky
(piktogramy) používané
na výrobcích ABENA.
SWAN – prestižní
severská ekoznámka

AIR PLUS –
prodyšný povrch

ABRI - Man Formula
Absorpční vložky pro lehkou
až střední inkontinenci mužů.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami.

ABRI - Flex

Absorpční podložky pro inkontinentní pacienty
všech stupňů, především jako ochrana čalouněného
nábytku a postelí.

Navlékací plenkové kalhotky pro dospělé,
vhodné pro střední i těžké případy inkontinence,
především u chodících pacientů. Maximální komfort
při používání. Není nutná následná fixace.

Obsahují superabsorbent.

78 Kč
/bal.

CI

možno
bělit

postranní bariéry
proti protečení

možno
sušit
v sušičce

dokonalý rozvod
tekutiny – kanálky

možno
chemicky
čistit

Hrazeno zdravotními pojišťovnami.

ABRI - Soft Superdry

cena od

max. prací
teplota

/bal.

/bal.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami.

95°C

P

Odour System –
odstraňuje zápach

nesušit
v sušičce

Top Dry –
suchý povrch

nebělit

cena od

cena od

280 Kč

283 Kč
/bal.

/bal.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami.

nežehlit

Hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Úhrada zdravotními pojišťovnami částečná.

Pro vyšší kvalitu života
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