
Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Naťahovacie nohavičky Depend pre ženy
•  Naťahovacie nohavičky s anatomicky tvarovaným jadrom
•  Umiestnenie savého jadra tam, kde ženy potrebujú
•  Jemný a priedušný materiál
•  Systém pre neutralizáciu nežiaducich pachov
•  Oválne tvarovanie nohavičiek a elastický systém gumičiek
•  Vybavené praktickým označením zadnej strany
•  Marhuľová farba pre maximálnu diskrétnosť
•  Obliekajú sa ako spodná bielizeň

Naťahovacie nohavičky Depend Normal
•  Vhodné pre každodenné použitie
• Znížený pás pre väčšiu diskrétnosť
• Lem v páse ako u spodnej bielizni
• Farebná potlač vnútornej strany savého jadra

Naťahovacie nohavičky Depend Super
•  Určené pre každodenné použitie
• Zvýšený pás pre väčší pocit istoty

Naťahovacie nohavičky Maximum
•  Vhodné na nočné použitie
• Zvýšený pás pre väčší pocit istoty
•  Vysoko absorpčné, anatomicky tvarované  

savé jadro

Normal S/M B 69199 995 70–105 10

Normal L B 69200 995 95–130 9

Super L B 69202 1360 95–130 9

Super XL B 73892 1360 120–150 9

Maximum S/M B 96738 1900 70–105 10

Maximum L B 96739 1900 95–130 9

Maximum XL B 96740 1900 120–150 9

Prehl’ad sortimentu

Všetky produkty Depend® obsahujú vysoko absorpčnú zložku, ktorá zabráni pretekaniu a neutralizuje nepríjemné pachy. Táto zložka okrem toho zabezpečuje, že pokožka 
zostane suchá, čo zabráni jej podráždeniu. Produkty Depend® neobsahujú latex.

Pre každú skupinu produktov sa používa označenie systémom kvapiek. Kvapky nájdete na každom balení. Čím viac kvapiek, tým vyššia absorpčná kapacita, tým väčší komfort.

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Rozmer
v cm

Počet ks 
v balení

Slipové vložky Depend
• Špeciálne určené pre veľmi ľahký únik moču
•  Veľmi jemná vonkajšia vrstva pre maximálne pohodlie
•  Jednotlivo balené - jednoduché, hygienické  

a diskrétne použitie

Vložky Depend
•  Absorpčné jadro ABSORB-LOC™ rýchlo uzatvára vlhkosť 

a pohlcuje nežiaduce pachy
•  Veľmi jemná vonkajšia vrstva pre maximálne pohodlie
•  Zostávajú 3x dlhšie suché ako bežné menštruačné vložky
•  Nová, rýchlo absorbujúca povrchová vrstva pre 

maximálnu ochranu a komfort
•  Anatomické tvarovanie s postrannými 

bariérami pre maximálnu ochranu
•  Jednotlivo balené - jednoduché, 

hygienické a diskrétne použitie
•  Varianty Super Plus a Maximum 

sú vhodné aj na nočné použitie

Ultra Mini Slipové vložky NEHRADENÉ 80 7 × 19 22

Mini B 59848 185 9 × 24 14

Normal B 59849 245 9 × 23 14

Normal Plus B 59850 355 10 × 27 12

Extra B 59851 523 11 × 31 10

Super B 70574 704 11 × 36 8

Super Plus B 86377 835 14 x 40 6

Maximum B 60690 942 12 x 40 6

Vložky pre ženy Comfort Protect Ľahký stupeň inkontinencie

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Rozmer
v cm

Počet ks 
v balení

Depend pre mužov
•  Ultra absorpčné jadro pre rýchle odvedenie 

a zadržanie tekutiny a zamedzenie nežiaducich pachov
• Šedá vonkajšia vrstva pre maximálnu diskrétnosť
• Anatomický tvar pre zaistenie komfortu pri nosení

Depend for Men 1 NEHRADENÉ 94 13 x 19 24

Depend for Men 2 B 91301 464 15 x 32 14

Depend pre mužov Ľahký stupeň inkontinencie

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Naťahovacie nohavičky Depend pre mužov
•  Naťahovacie nohavičky s anatomicky tvarovaným jadrom
•  Umiestnenie savého jadra tam, kde muži potrebujú
•  Jemný a priedušný materiál 
• Systém pre neutralizáciu nežiaducich pachov
•  Oválne tvarovanie nohavičiek a elastický systém gumičiek
• Vybavené praktickým označením zadnej strany
• Sivá farba pre maximálnu diskrétnosť
• Obliekajú sa ako spodná bielizeň

Naťahovacie nohavičky Depend Normal
•  Vhodné pre každodenné použitie
• Znížený pás pre väčšiu diskrétnosť
• Lem v páse ako u spodnej bielizni
• Farebná potlač vnútornej strany savého jadra

Naťahovacie nohavičky Depend Super
•  Určené pre každodenné použitie
• Zvýšený pás pre väčší pocit istoty

Naťahovacie nohavičky Maximum
• Vhodné na nočné použitie
• Zvýšený pás pre väčší pocit istoty
•  Vysoko absorpčné, anatomicky tvarované  

savé jadro

Normal S/M B 93678 995 70–105 10

Normal L/XL B 93679 995 95–150 9

Super S/M B 82900 1360 70–105 10

Super L/XL B 82901 1360 95–150 9

Maximum S/M B 96741 1900 70–105 10

Maximum L/XL B 96742 1900 95–150 9

Naťahovacie nohavičky pre mužov Stredný/ťažký stupeň inkontinencie

Noční
Noční

Nočné

Naťahovacie nohavičky pre ženy Stredný/ťažký stupeň inkontinencie

Noční
Noční

Nočné

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Naťahovacie nohavičky Depend Slip Classic
•  Vysoko absorpčné savé jadro pre rýchle odvedenie 

a zadržanie tekutiny a zamedzenie nežiaducich pachov
• Jemný povrch, šetrný k pokožke
• Univerzálna veľkosť vhodná pre mužov aj ženy

Slip Classic B 91303 1150 80–140 30

Naťahovacie nohavičky Slip Classic

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Vkladacie plienky Depend
•  Anatomicky tvarované vkladacie plienky pre optimálne 

pohodlie
•  Jemné elastické pásiky na slabinách a lemy proti 

pretekaniu tekutiny po stranách
• S indikátorom vlhkosti
•  Rada Super Plus vhodná pre nočné použitie

Normal B 21037 1400 32 × 57 16

Extra B 21038 2000 33 × 65 20

Super Plus B 73895 3350 36 × 75 20

Vkladacie plienky Stredný stupeň inkontinencie

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Plienkové nohavičky Depend Flex
•  Špeciálne bedrové zapínanie na úsporu času pri obliekaní
•  Absorbujú a neutralizujú nežiaduce pachy
• Pohodlné a šetrné k pokožke
•  Široké priedušné a pružné pásky pre 

optimálne pohodlie
•  Vhodné na nočné použitie

Super Plus M B 79957 2900 70–115 14

Super Plus L B 79958 3400 95–135 14

Noční
Noční

Nočné

Plienkové nohavičky Flex – priedušné Ťažký stupeň inkontinencie

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Obvod 
bokov v cm

Počet ks 
v balení

Plienkové nohavičky Depend Slip
•  Bavlnená vonkajšia strana je pohodlná a zaisťuje 

maximálnu diskrétnosť
•  Jemné elastické nohavičky
• Postranné lemy zabraňujú pretkaniu tekutiny po stranách
•  Absorbujú a neutralizujú nežiaduce pachy
•  Štyri samolepiace pásky umožňujú opakované použitie
•  Vybavené praktickým indikátorom vlhkosti
•  Zreteľné označenie veľkosti a farebné odlíšenie
•  Jemný elastický pás

Plienkové nohavičky Depend Slip Normal
•  Nohavičky  so zníženou savosťou určené pre 

každodenné použitie

Plienkové  nohavičky Depend Slip Super
•  Nohavičky určené pre každodenné použitie

Plienkové nohavičky Depend Slip Super Plus
•  Rada je špeciálne určená pre nočné použitie

Normal S B 79950 2084 50–80 15

Normal M B 79951 2411 80–120 15

Normal L B 79952 2808 120–150 15

Normal XL B 90994 2808 150–170 15

Super S B 90995 2297 50–80 15

Super M B 79954 2707 80–120 15

Super L B 79955 3265 120–150 15

Super XL B 90996 3265 150–170 15

Super Plus S B 90997 2560 50–80 15

Super Plus M B 86380 3014 80–120 15

Super Plus L B 86379 3790 120–150 15

Super Plus XL B 86378 3790 150–170 15

Plienkové nohavičky Slip – priedušné Ťažký stupeň inkontinencie

Noční
Noční

Nočné

Kód ŠÚKL Absorpcia 
v ml

Rozmer  
v cm

Počet ks 
v balení

Depend podložky
•  Podložky pod pacientov s vysoko účinnou absorpciouPodložka B 21041 2470 60 × 90 10

Podložky
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Inkontinenčné pomôcky
– prehľad sortimentu

Noční
Noční

Nočné
Naťahovacie nohavičky sa zvýšenom pásom zaistia väčší 
pocit istoty pri nosení. Vysokoabsorpčné savé jadro okamžite 
uzavrie tekutinu pre maximálnu ochranu pred pretečením.

Naťahovacie nohavičky pre ženy Maximum

Naťahovacie nohavičky sa zvýšenom pásom zaistia väčší 
pocit istoty pri nosení. Vysokoabsorpčné savé jadro okamžite 
uzavrie tekutinu pre maximálnu ochranu pred pretečením.

Noční
Noční

NočnéNaťahovacie nohavičky pre mužov Maximum

Áno

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie

Ktorý výrobok značky Depend® je pre pacienta najvhodnejší?

Áno

Vložky Extra, Super alebo Super Plus, Maximum
Jednotlivo balené vložky s jemnou vnútornou vrstvou,
špeciálnym absorpčným systémom a ochranou proti
nežiaducim pachom.

Naťahovacie nohavičky pre ženy Normal
Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako 
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre ženy pre 
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Naťahovacie nohavičky pre mužov Normal
Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako 
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre mužov pre 
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Áno
Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

1

2

3

4

Jednotlivo balené slipové vložky so špeciálnym
absorpčným systémom a ochranou proti nežiaducim
pachom.

Jednotlivo balené vložky s jemnou vnútornou vrstvou,
špeciálnym absorpčným systémom a ochranou proti
nežiaducim pachom.

Depend for Men 1 Vložky pre mužov sú vďaka ultra tenkému savému jadru 
a šedej vonkajšej vrstve veľmi diskrétne.

Vložky Normal alebo Normal Plus
Jednotlivo balené vložky s jemnou vnútornou vrstvou,
špeciálnym absorpčným systémom a ochranou proti
nežiaducim pachom.

Depend for Men 2 Vložky pre mužov sú vďaka ultra tenkému savému jadru 
a šedej vonkajšej vrstve veľmi diskrétne.

Bavlnené priedušné nohavičky so samolepiacimi páskami,
opatrené praktickým indikátorom vlhkosti.

Bavlnené priedušné nohavičky so samolepiacimi páskami,
opatrené praktickým indikátorom vlhkosti.

Noční
Noční

Nočné

Anatomicky tvarované vkladacie plienky s vysokou 
absorpciou.

Anatomicky tvarované vkladacie plienky s vysokou
absorpciou.Vkladacie plienky Normal

S ideálnym upevnením bedrového pásu vyvinutého okrem
iného pre úsporu pacientovho času.

Noční
Noční

Nočné

Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre ženy, pre
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Naťahovacie nohavičky pre ženy Super

Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako 
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre mužov, pre 
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Naťahovacie nohavičky pre mužov Super

Slipové vložky Ultra Mini

Vložky Mini

Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre ženy, pre
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Naťahovacie nohavičky pre ženy Super alebo Maximum

Naťahovacie absorpčné nohavičky môžu byť nosené ako
bežná spodná bielizeň, špeciálne tvarovaná pre mužov, pre 
optimálne pohodlie a diskrétnosť s maximálnou účinnosťou.

Naťahovacie nohavičky pre mužov Super alebo Maximum

Vkladacie plienky Extra alebo Super Plus 

Plienkové kalhotky Flex Super Plus

Depend Slip Normal a Super

Depend Slip Super Plus

Ťažkosti sú väčšie.

Ťažkosti sú väčšie.

Ťažkosti sú väčšie.Ťažkosti sú väčšie.

Pri pocite nutkania na 
močenie pacient nestihne 
dôjsť na toaletu?

Trpí pacient len únikom moču? 

Len pri kýchaní, kašľání, 
smiechu alebo fyzickej 
námahe, napríklad pri 
športovaní?

Trpí pacien únikom 
moču a/alebo stolice?

Ide o väčšie množstvo?

Ide vždy o malé množstvo?

Ide vždy len o niekoľko
kvapiek?

Ide o takmer celý obsah
močového mechúra?

Ťažkosti sú väčšie.
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Noční
Noční

Nočné

Noční
Noční

Nočné

PRE MUŽOVPRE MUŽOVPRE ŽENYPRE ŽENY

Viac informácií na www.depend.skViac informácií nájdete na www.depend.sk alebo u nášho obchodného zástupcu. 

COMFORT–PROTECT
Diskrétne a spoľahlivé vložky pre ženy s ľahkým únikom moču

Zostávajú 3x dlhšie suché ako bežné menštruačné vložky 

Absorpčné jadro rýchlo uzatvára vlhkosť a pohlcuje nežiaduce pachy

Jednotlivo balené pre jednoduché a diskrétne použitie

COMFORT - PROTECTCOMFORT - PROTECT

Naťahovacie nohavičky pre každodenné použitie
 Vysoko absorpčné anatomicky tvarované savé jadro

 Spoľahlivá ochrana pred pretečením a zápachom

 Jemný a priedušný materiál ponúka pohodlie aj citlivej pokožke

www.depend.sk


