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Ochrana proti protečení
•  Dvojité postranní pásky zajistí větší ochranu proti 

bočnímu protečení

Spolehlivé a bez zápachu
•  Třívrstvé savé jádro rychle pohltí moč i nežádoucí zápach

Příjemné nošení a snadná aplikace
•  Vypadají a používají se jako spodní prádlo, šetří tak čas 

ošetřujícího personálu

Natahovací kalhotky MoliCare® Mobile 
pro střední a těžkou inkontinenci zajistí 
Vašim klientům pocit jistoty každý den

Spolehlivá 
ochrana pro Vaše klienty

Pro další informace volejte na bezplatnou linku 800 100 150, navštivte 
www.hartmann.cz nebo kontaktujte svého obchodního zástupce HARTMANN-RICO.
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českých 
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www.muzemejepotrebovat.cz
fb.com/muzemejepotrebovat

Dokonalé, viďte.
A co když někdy ne?

Obtížné životní situace mohou být zmírněny
prostřednictvím sociálních služeb.
Jejich poskytovateli jsou
veřejné a nestátní neziskové organizace.

Važme si jich. Sami je můžeme potřebovat.
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