
 

 

 

 

 

 
En vaskbar løsning der føles helt rigtig 
DryMed markerer en ny og helhedsorienteret tilgang til inkontinens. Her er lagt vægt på 
Frihed! Komfort! Tryghed! Sikkerhed! Miljø! Økonomi! DryMed gavner rigtigt mange 
mennesker, der ønsker at fortsætte med at leve et aktivt liv med masser af livskvalitet 
trods inkontinens. Med DryMed kan du leve dit liv frit og trygt uden inkontinens fylder 
unødigt meget. Læs mere om vores vaskbare DryMed inkontinensprodukter her 
 
DryMed er udviklet til at give størst mulig tryghed og komfort – uanset grad af inkontinens 
Med en unik kombination af materialer sikrer DryMed både indkapsling af urin, en tør og 
ugeneret hud og sikkerhed mod gennemtrængning. 
 
DryMed består af flere lag med hver deres funktion: 
 
Inderste lag mod huden 
• Leder væsken videre ind til den absorberende kerne. Overfladen er hydrofobisk – 

vandskyende – og leder derfor let vandet ned gennem den perforeret overflade. Det 
inderste lag har også høj åndbarhed. Effekt: Det inderste lag vil altid føles tør mod 
huden, mens væsken er ledet ind i kernen. 

• Den absorberende kerne 
• En hydrofil kerne – altså en kerne der binder vandet til stoffet – består af et 

hyperabsorberende materiale som gør at en mængde væske kan ”lagres” i kernen 
og blive der. 

 
Det yderste lag 
• Det yderste lag er bomuld overtrukket med et uigennemtrængeligt, hydrofobisk lag, 

der skyer vandet. Dette PU betrukne materiale er en sikkerhedsbarriere, der giver 
tryghed mod gennemtrængning. 

 
DryMed er vaskbare løsninger, der er enkle, økonomiske og gode for miljøet 
Det er enkelt: Du vasker blot dine DryMed produkter i vaskemaskinen som alt andet tøj. 
Og sparer penge ved at slippe for dyre engangsprodukter. Det er god fornuft og godt 
for miljøet. Vask ved 60 grader er fuldt tilstrækkeligt, men DryMed kan faktisk tåle at 
blive vasket ved 90 grader celcius. Og DryMed holder pasformen vask efter vask, 
ligesom dets høje absorberingsevne og materialerne holder kvaliteten - selv efter 300 
vaske. Genanvendeligheden er ikke det eneste, der er godt for miljøet – der er også 
lagt vægt på at skåne miljøet i produktion og i forhold til bortskaffelse, og materialer er 
nøje udvalgt og har blandt andet ØKO TEX Certificering. 

 

 
 
 
 

DryMed® Vaskbare tekstiler til inkontinens 



Til kvinder: 

 
Til mænd: 

 
Til UNISEX: 

 
Andre tekstiler: 

 
Se yderligere informationer på HMI-basen. 

* Onesize 
** 90/100 x 200 cm – højde 14-20 cm 
 
 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse Farve 
19480 88225 S DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19481 88238 M DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19482 88239 L DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19483 88242 XL DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Sort 
19410 109880 S DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19411 109883 M DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19412 109886 L DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19413 109889 XL DryMed Inkontinenstrusse m/aktivt kul og integreret indlæg Hvid 
19400 88243 S DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19401 88244 M DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19402 109854 L DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19403 88245 XL DryMed Inkontinenstrusse m/integreret indlæg Hvid 
19420 88252 S DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19421 88286 M DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19422 88253 L DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19423 88288 XL DryMed Pull Up trusse med udskifteligt indlæg Hvid 
19450 109979 OS* DryMed indlæg til varenr. 19400-19403 Hvid 
19460 109989 S DryMed indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 
19461 109992 M/L DryMed indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 
19462 109995 XL DryMed indlæg til varenr. 19420-19423 Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse Farve 
19440 88254 S DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19441 88255 M DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19442 88256 L DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19443 88257 XL DryMed Inkontinens Boxershorts m/mulighed for ekstra indlæg Blå 
19430 88290 S DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19431 88258 M DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19432 88354 L DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19433 88259 XL DryMed Inkontinens underbukser m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
19470 109981 S DryMed indlæg til varenr. 19430-19433 Hvid 
19471 109983 M/L DryMed indlæg til varenr. 19430-19433 Hvid 
19472 109986 XL DryMed indlæg til varenr. 19430-19433 Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse Farve 
10201 88260 S DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10202 88261 M DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10203 88262 L DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10204 88289 XL DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
10205 88263 XXL DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 

Varenr. HMI-nr. Str. Beskrivelse Farve 
41298 109890 90x75 cm DryMed inkontinens liggestykke/underlag Hvid 
41295 109879 90x75 cm DryMed inkontinens underlag med vinger Hvid 
43104 88268 ** DryMed Inkontinensble m/mulighed for ekstra indlæg Hvid 
26102 - 32x60 cm DryMed Vaskepose med indvendig fugtbarriere – 40 L Hvid 

DryMed® Vaskbare tekstiler til inkontinens 
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https://hmi-basen.dk/r13x.asp?linkinfo=56276&ssupterm=carepartner
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=90995&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91008&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91009&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46332&art0=91012&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107475&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107476&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107477&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54841&art0=107478&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91013&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91014&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=107427&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46337&art0=91015&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91022&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91076&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91023&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46341&art0=91078&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54954&art0=107653&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107661&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107662&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54959&art0=107663&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91024&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91025&nart=1
https://hmi-basen.dk/r6x.asp?searchterm=88256
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46342&art0=91027&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91080&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91028&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91179&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46343&art0=91029&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107655&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107657&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54956&art0=107658&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91030&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91031&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91032&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91079&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46344&art0=91033&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=54842&art0=107479&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46346&art0=107474&nart=1
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=46347&art0=91039&nart=1
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

