


Pratelné inkontinenční ře-
šení vyrobené z  medicín-
ských textilií pro všechny 
tři stupně inkontinence 
(lehká, střední, těžká). 
Vedoucí značka na ně-
meckém trhu představuje 

jednoznačně moderní design, praktické a hygienic-
ké vlastnosti šetrné k Vaší pokožce. Nabízí diskrétní 
pomoc a bezpečí.

Inkontinence je onemocnění projevující se nežádoucím 
únikem moči nebo stolice.
S nárůstem populace a průměrné délky života nabývá 
tato problematika nových rozměrů.
Společenský život člověka s  inkontinencí zůstane ne-
dotčen poskytnutím vhodné pomoci, péče a optimální 
ochrany. 

DryMed® pratelné řešení pomáhá zvládat inkontinenci, 
obnovit důstojnost a nezávislost lidí s inkontinencí.

Stresová inkontinence - např. v důsledku zvýšeného 
tlaku na břicho (cvičení, smích, kýchání nebo kašel). Moč 
uniká kvůli oslabeným svalům pánevního dna a tkání.

Urgentní inkontinence - v důsledku náhlého a nekont-
rolovatelného vyprázdnění močového měchýře (tzv. hy-
peraktivní močový měchýř).

Přetékající inkontinence - neschopnost vyprázdnit 
močový měchýř přiměřeně, po úniku moči tedy může 
močový měchýř zůstat naplněn.

WASHABLE INCONTINENCE SOLUTIONS

Typy inkontinence

Inkontinence už není tabu



Inkontinenční řešení DryMed® uspokojí rozdílné potře-
by v závislosti na inkontinenčním stupni:

•	 Absorpční vložky a kalhotky
•	 Pleny
•	 Ochrana postele a matrací
•	 Prádelní tašky

1.  Vnitřní vrstva na kůži  
Materiál v přímém kontaktu s kůží odvádí kapalinu od dalších ab-
sorpčních vrstev. Při nošení poskytuje příjemný, suchý pocit a za-
braňuje podráždění.

2.  Absorpční vrstvy  
Materiál má schopnost udržet i velké množství kapaliny uvnitř a 
zabránit jejímu návratu do horní vrstvy.

3.  Vnější vrstva  
Nepropustná a pórovitá vrstva vyrobena z voděodolného  
materiálu.

Inkontinenční stupeň ztráta moči/4 hodiny

Velmi lehká forma < 50ml

Lehká forma (1) 50-100ml

Střední forma (2) 100-300ml

Těžká forma (3) >300ml



DryMed® vám přináší:



Inkontinenční stupeň - velmi lehký 

Dámské pratelné inkontinenční 
kalhotky s  integrovanou absor-
bující vrstvou (černé, bílé)

DryMed® pratelné inkontinenč-
ní kalhotky s  absorbující vrst-
vou lze nosit jako běžné spodní 

prádlo. Absorbující vrstvy uvnitř kalhotek jsou vyrobeny 
z několika pohodlných textilních vrstev a dokonale drží 
vlhkost. Diskrétní a příjemné řešení, které nabízí vysoké 
bezpečí.

Inkontinenční stupeň 1-2 - lehký a středně těžký 

Dámské pratelné inkontinenč-
ní vytahovací kalhotky s  vnitřní 
kapsou (bílé)

DryMed® pratelné inkonti-
nenční vytahovací kalhotky s 
vodotěsnou vnitřní vložkou a 

vyměnitelnou vložkou s nepropustnou vrstvou na zadní 
straně.  DryMed®  vytahovací kalhotky jsou prodyšné.

DryMed® pratelná inkontinenč-
ní absorbující vycpávka s  ba-
riérou proti vlhkosti na zadní 
straně. Vložky je možné měnit 
podle potřeby.

PRO ŽENY 
DryMed® PRODUKTY PRO ŽENY



Inkontinenční stupeň 1–2 – lehký až střední 

Dámské pratelné inkontinenč-
ní kalhotky s vnitřními absorpč-
ními vrstvami (bílé)

DryMed® pratelné inkonti-
nenční kalhotky s  vnitřními 
absorpčními vrstvami lze nosit 

jako běžné spodní prádlo. Absorpční vložka je vyrobena 
z pohlcujících vrstev s nepropustnou PU membránou ve 
spodní části. Kalhotky jsou měkké, pohodlné a dokonale 
udrží vlhkost. Pro větší pohodlí a zvýšení absorpce mož-
nost použití další vložky (až zdvojnásobení absorpčního 
objemu).

DryMed® pratelné inkonti-
nenční vložky zaručují účin-
nou ochranu jako dodatečná 
kapacita pro absorpci teku-
tiny. Diskrétní a příjemné ře-
šení, zajišťující vyšší absorpci 
i na noc.



Inkontinenční stupeň 1 – lehký 

Pánské pratelné inkontinenč-
ní boxerky s  integrovanými 
absorpčními vrstvami (modré)

DryMed® pánské pratelné in-
kontinenční boxerky s integro-
vanými absorpčními vrstvami 

lze nosit jako běžné spodní prádlo. Absorpční textilní 
vrstvy jsou měkké, pohodlné a dokonale udržují vlhkost. 
Vnější strana je z nepropustného materiálu. Pro větší po-
hodlí a dosažení extra absorpce může být použita další 
vložka na noc.

Inkontinenční stupeň 2–3 – středně těžký až těžký 

DryMed® pánská pratelná in-
kontinenční vložka zaručující 
jistou ochranu a nabízející další 
kapacitu pro absorpci tekutiny, 
a to zejména na noc.

Pánské pratelné inkontinenční 
slipy s  integrovanými absorpč-
ními vrstvami -(bílá)

DryMed pánské pratelné in-
kontinenční slipy lze nosit jako 
běžné spodní prádlo. Výrobky 

jsou měkké, pohodlné a dokonale udržují vlhkost. Vnější 
strana je z nepropustného materiálu. Pro větší pohodlí a za-
jištění extra absorpce může být použita další vložka na noc.

PRO MUŽE 
DryMed® PRODUKTY PRO MUŽE



Inkontinenční stupeň 3 – těžké až závažné úniky  

Unisex pratelné inkontinenční 
pleny

DryMed unisex pratelné inkon-
tinenční pleny s absorpčními 
vrstvami a dvojitou bariérou 
po obou stranách jsou dopo-

ručovány pro těžké až závažné inkontinenční stupně. 
Absorpční textilní vrstvy dodávají jistotu i na noc. Inkon-
tinenční plena je měkká a zachovává vysokou vlhkost, 
čímž zabraňuje podráždění kůže. Pro vyšší absorpční 
kapacitu je vhodné použít vložky, které zaručují zvláštní 
ochranu. Příjemné řešení poskytující nejvyšší bezpeč-
nost.

DryMed® unisex pratelné in-
kontinenční vložky jsou auto-
maticky tvarované pro pleny, 
proto nedochází k  podráždění 
kůže. Zaručují vysoké pohlcení 
tekutiny. 



Pratelné podložky (bílá)

DryMed® pratelné savé podložky s nepropustnou vrst-
vou na vnitřní straně jsou ideální pro ochranu matrace. 
Absorpční kapacita poskytuje optimální bezpečnost.

Pratelné absorpční podložky s křidélky

DryMed® pratelné savé podložky s nepropustnou vrst-
vou na vnitřní straně jsou ideální pro ochranu matrace. 
Poskytují vysokou absorpční kapacitu pro dosažení op-
timálního bezpečí. Boční křídla lze vložit pod matraci a 
využít k manipulaci s pacientem. 

PRO POSTELE 
DryMed® VÝROBKY PRO

OCHRANU POSTELE



Pratelný nepropustný potah na matraci (bílá)

DryMed® pratelný nepropustný potah na matraci s ne-
propustnou vrstvou na zadní straně zabraňuje  pronik-
nutí vlhkosti na matraci. Potah matrace může být připev-
něn pevně gumovými pásky okolo matrace. Hygienické 
řešení poskytující optimální bezpečnost. 

Vak na špinavé prádlo s bariérou proti vlhkosti 

DryMed® pratelný vak s bariérou proti úniku vlhkosti pro 
uložení použitých výrobků. Páska s uzavíratelným tla-
čítkem pomáhá uzavřít vrchní šev. Zabraňuje úniku 
zápachu.



Výrobky DryMed® jsou akreditované v rámci certifikač-
ního systému Oeko-Tex a bezpečné při přímém kontaktu 
s kůží bez podráždění pokožky. 

             Zdravotnický prostředek

Všechny produkty jsou pratelné (již při 60 °C zaručena 
stoprocentní hygienická čistota a navíc se jedná o eko-
logicky šetrnější teplotu) opětovně použitelné, což je 
mnohem efektivnější, ekonomičtější a ekologicky udrži-
telnější řešení.

 • Pratelné
 • Nepoužívat změkčovače
 • Vhodné do sušičky
 • Nežehlit
 • Nebělit

Jedinečnost DryMed®



Výrobce: Texamed GmbH,
Oskar-Messter Str.29, 85737 Ismaning, Německo. 

Distributor pro ČR: Kamaderm s.r.o.,
Třebčín 141, Lutín 783 42

razítko prodávajícího


