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“Attends
produkter är
diskreta och
absorberar
mycket mer”
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“Mycket bra
absorption,
mjuka och inte
för klumpiga!”
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Kundundersökning Attends Soft, Storbritannien, juli 2010
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Vårt Löfte:
Torrhet & Diskretion
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Torrhet

Attends produkter ger
användaren utmärkt läckagesäkerhet
och hudtorrhet
Attends produkter fokuserar på snabb absorption där det verkligen behövs: i
skyddets mitt. Resultatet av detta är att den största delen aktiva ingredienser
(fluff och superabsorbenter) placeras i mitten av skyddet och det är detta vi
kallar Active Zone. Om du ser en av eller båda dessa symboler på påsen eller
i vårt broschyrmaterial så kan du vara säker på att produkterna är designade
utifrån den senaste absorptionsteknologin och därmed ger en utmärkt torrhet
för användaren.

Spridningsskikt

Övre kärna

Undre kärna

Attends designar och tillverkar produkter enligt den senaste absorptionsteknologin vilket innebär att produkten oftast har
dubbla absorberande kärnor sammansatta till en. Den övre kärnan absorberar vätskan snabbt och transporterar den ner i den
undre kränan där den kapslas in för att undvika återvätning. Kärnorna består av följande material: fluff (för snabb absorption)
och superabsorbenter (för att kapsla in vätskan). Dessa material kombineras på olika sätt beroende på typ av produkt och
grad av inkontinens.
Den dubbla kärnan är även utrustad med ett spridningsskikt placerat i skyddets mitt. För de flesta produkterna som är
avsedda att hantera medel/tung inkontinens så kallas detta spridningsskikt för Quick-Dry och det har förmågan att hantera
flera miktioner utan att återväta till produktens ytskikt. Produkterna avsedda för lätt inkontinens har en annan typ av
spridningsskikt som är bättre lämpat för dessa produkter.

Hur produkter testas

Laboratorietester ger oss bevis på våra produkters torrhet och detta mäts i vad vi kallar “absorptionshastighet” och
“återvätning”. Ju högre absorptionshastighet, desto mer vätska per sekund absorberar produkten och därför är detta ett
bra mått för läckagesäkerhet. Ju lägre återvätning, desto torrare känns produkten mot huden. Både absorptionshastighet
och återvätning är parametrar som speglar hur väl produkten fungerar för användaren i en verklig situation.

Återvätning Attends Slip 10 M i g/m2
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Vid jämförelse av volymdata och grafen
som visar produktens återvätning ser vi
att produkterna känns torra mot huden.
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Grafen nedan visar en sammanställning av volymdata från en produkt med absorptionskapacitet 10, liknande den produkt
som visas i graferna från laboriatorietesterna. Datan visar att majoriteten av produkterna innehåller mellan 100g och 500g
urin.
100 Attends-produkter, i storlek Medium,
med absorptionskapacitet 10, uppmätt
mellan januari och maj 2013, i Sverige och
Finland. Fullständig data finns tillgänglig
vid förfrågan.
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Absorptionshastighet Attends Slip 10 M i ml/sek

Användartester under verkliga förhållanden mäter hur produkten fungerar överlag och innefattar läckagesäkerhet och
hudtorrhet så väl som komfort, passform och hur enkel produkten är att använda. En annan viktig del av användartester är
att det möjliggör observation samt insamlande av “volymdata”. Detta är information om hur mycket urin som faktiskt finns i
produkten vid byte och var i produkten vätskan har absorberats. Sammanställningen av volymdata gör det möjligt att driva
design och utveckling av våra produkter framåt för att försäkra oss om att vi erbjuder absorption där det verkligen behövs
samt att vi erbjuder en säkerhetsnivå som uppfyller användarens behov.
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Genom att kombinera
laboratorieresultat med verkliga
observationer behåller vi vårt fokus på
kärnteknologi och lever därför upp till
vårt löfte om torrhet.
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Antal observationer

Attends produkter testas kontinuerligt, både i laboratoriemiljö och under verkliga
förhållande tillsammans med vårdpersonal och användare.
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Diskretion
Attends produkter är utformade för
att ge största möjliga diskretion.
Tack vare vårt fokus på absorptionsteknologi kan designen av Attends produkter
hållas diskret: det finns inget behov av stora produkter tillverkade av onödigt
mycket material om produktens kärna gör det jobb den är tänkt att göra.

Attends Soft 7

Detta är också anledningen till varför Attends produkter i allmänhet är små och
riktigt tunna: Sammansättningen av fluff och superabsorbenter i produktens
kärna gör klumpiga och onödigt stora produkter till ett minne blott. Bilderna till
vänster visar två produkter som är designade för att ge samma typ av skydd för
urininkontinens. Attends Soft är designad enligt den senaste kärnteknologin och
Attends Contours är en mer traditionell, stor produkt.
Detta gör att Attends produkter är diskreta att använda, bära med sig samt att
göra sig av med efter användning. Förutom detta så resulterar produkternas
diskreta utformning i små, smarta påsar och lådor vilket i sig har många fördelar
så som färre transporter, mindre förvaringsutrymme hemma hos våra kunder samt
mindre avfall när det gäller både produkter och förpackningsmaterial.
En annan viktig aspekt när det gäller diskretion är hur man använder färger och
tryck. Attends använder färger och tryck på sina produkter för att underlätta
identifikation, men dessa tryck hålls så små som möjligt för att ytterligare säkra
produktens diskretion.

Attends Contours 7

Slutligen så är alla Attends produkter utrustade med Natural Odour Protection
vilket reducerar risken för otrevlig lukt, detta utan några tillsatser så som
parfym. Superabsorbenterna i produktens kärna kapslar in urinen vilket hindrar
uppkomsten av ammoniak. Tack vare Quick-Dry teknologin håller produkterna
ett lågt pH-värde vilket minskar tillväxten av bakterier. Tillsammans förhindrar
dessa egenskaper uppkomsten av otrevlig lukt och du kommer att känna igen
detta med hjälp av följande symbol:
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Kombinationen av produktdesign, materialval och
Natural Odour Protection bidrar till Attends löfte
om diskretion.
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Du hittar Attends löfte “Torrhet &
Diskretion” på våra nya påsar, i våra
broschyrer och på vår hemsida.

