
Apresentação

Precauções
Realizar a troca quando o indicador de saturação 
desaparecer.

Armazenagem e transporte
O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de 
odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura 
ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 5 anos
Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha
Fabricante: Paul Hartmann - França
Numero do Processo: 25351.218693/2019-54
Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

Descrição
Molicare Premium Slip Extra e Super são fraldas para 
incontinência urinária severa e fecal em adultos. É 
composta por uma camada de não tecido respirável de 
polipropileno e polietileno, tecnologia Air Active que permite 
a respirabilidade e o conforto, cintura em não tecido com 4 
fitas reposicionáveis (sistema hook and loop). A camada 
intermediária de absorção é composta por celulose e 
polímero superabsorvente que garante o controle de odor. A 
terceira camada conta com o sistema Curled Fiber que 
permite a distribuição da urina para a última camada da 
fralda e garante o valor de pH balanceado para manutenção 
da integr idade da pele.  Possui  bordas laterais 
antivazamento que garantem segurança e conforto. Os 
indicadores de saturação desaparecem em contato com o 
fluido indicando a saturação.

Indicação
Adultos com incontinência urinária e fecal severa.

Composição
Fita não tecido Velcro, não tecido de Polipropileno, 
Polietileno, Polpa de Celulose, Polímero Superabsorvente 
(SAP), Curled Fiber.

MOLICARE PREMIUM SLIP
EXTRA e SUPER

HARTMANN
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CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
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CÓDIGO TAMANHO QTDE PACOTE CINTURA ABSORÇÃO

169648-S M 30 90 a 120 cm 2159 ml

169848-S G 30 120 a 150 cm 2349 ml

169948-S GG 14 150 a 175 cm 2762 ml

CÓDIGO TAMANHO QTDE PACOTE CINTURA ABSORÇÃO

169650-S M 30 90 a 120 cm 2859 ml

169850-S G 30 120 a 150 cm 3070 ml

169950-S GG 14 150 a 175 cm 3591 ml

EXTRA (DIURNA)

SUPER (NOTURNA)
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