
SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Natahovací kalhotky Depend pro ženy
•  Natahovací kalhotky s anatomicky tvarovaným jádrem
•  Umístění savého jádra tam, kde ženy potřebují
•  Jemný a prodyšný materiál
•  Systém pro neutralizaci nežádoucích pachů
•  Oválné tvarování nohaviček a elastický systém gumiček
•  Opatřené praktickým označením zadní strany
•  Meruňková barva pro maximální diskrétnost
•  Oblékají se jako spodní prádlo

Natahovací kalhotky Depend Normal
•  Vhodné pro každodenní použití
•  Snížený pas pro větší diskrétnost
•  Lem v pase jako u spodního prádla
•  Barevný potisk vnitřní strany savého jádra

Natahovací kalhotky Depend Super
•  Určené pro každodenní použití
•  Zvýšený pas pro větší pocit jistoty

Natahovací kalhotky Depend Maximum
•  Vhodné pro noční použití
•  Zvýšený pas pro větší pocit jistoty
•  Vysoko absorpční anatomicky tvarované savé jádro

Normal S/M 5010555 995 70–105 10

Normal L 5010556 995 95–130 9

Normal XL 5013775 995 120–150 9

Super S/M 5010560 1360 70–105 10

Super L 5010561 1360 95–130 9

Super XL 5010562 1360 120–150 9

Maximum S/M 5010565 1900 70–105 10

Maximum L 5010566 1900 95–130 9

Maximum XL 5010567 1900 120–150 9

Natahovací kalhotky pro ženy* Střední/těžký stupeň inkontinence

SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Natahovací kalhotky Depend pro muže
•  Natahovací kalhotky s anatomicky tvarovaným jádrem
•  Umístění savého jádra tam, kde muži potřebují
•  Jemný a prodyšný materiál 
•  Systém pro neutralizaci nežádoucích pachů
•  Oválné tvarování nohaviček a elastický systém gumiček
•  Opatřené praktickým označením zadní strany
•  Šedá barva pro maximální diskrétnost
•  Oblékají se jako spodní prádlo

Natahovací kalhotky Depend Normal
•  Vhodné pro každodenní použití
•  Snížený pas pro větší diskrétnost
•  Lem v pase jako u spodního prádla
•  Barevný potisk vnitřní strany savého jádra

Natahovací kalhotky Depend Super
•  Určené pro každodenní použití
• Zvýšený pas pro větší pocit jistoty

Natahovací kalhotky Depend Maximum
• Vhodné pro noční použití
• Zvýšený pas pro větší pocit jistoty
• Vysoko absorpční anatomicky tvarované savé jádro

Normal S/M 5010557 995 70–105 10

Normal L/XL 5010558 995 95–150 9

Super S/M 5010563 1360 70–105 10

Super L/XL 5010564 1360 95–150 9

Maximum S/M 5010568 1900 70–105 10

Maximum L/XL 5010569 1900 95–150 9

Natahovací kalhotky pro muže* Střední/těžký stupeň inkontinence

SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Plenkové kalhotky Depend Flex
•  Speciální bederní zapínání pro úsporu času při oblékání
•  Absorbují a neutralizují nežádoucí pachy
•  Šetrné k pokožce
•  Jemný bavlněný vnější materiál
•  Pružné pásky pro optimální pohodlí
•  Vhodné pro noční použití

Super Plus M 5010542 2900 70–115 14

Super Plus L 5010541 3400 95–135 14

Noční
NočníNoční

Plenkové kalhotky Flex – prodyšné** Těžký stupeň inkontinence

* Absorbují nekontrolovaný lehký až střední únik moči. Zlepšují kvalitu života jejich uživatelů.    
** Absorbují nekontrolovaný střední až těžký únik moči a případně stolice. Zlepšují kvalitu života jejich uživatelů.
*** Chrání matrace a povlečení před promočením. Zajišťují klidný a nerušený spánek jejich uživatelů.

Zdravotnické prostředky Depend® obsahují vysoce absorpční složku, která zabraňuje protékání a neutralizuje nepříjemné pachy. Tato složka zároveň zajišťuje, že pokožka zůstane 
suchá, což zabrání jejímu podráždění. Výrobky Depend® neobsahují latex. 
Pro každou skupinu výrobků se používá označení systémem kapek. Kapky najdete na každém balení. Čím více kapek, tím vyšší absorpční kapacita a větší ochrana. 

Distributor pro ČR: Kimberly-Clark, s.r.o., Pod pekárnami 878/2, 190 93, Praha 9        Výrobce: Kimberly-Clark B.V., Nizozemí

Přehled sortimentu
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n 
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SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Plenkové kalhotky Depend Slip
•  Bavlněná vnější strana je pohodlná a zajišťuje 

maximální diskrétnost  
• Jemné elastické nohavičky
•  Postranní lemy zabraňují protékání tekutiny po 

stranách 
• Absorbují a neutralizují nežádoucí pachy
• Čtyři samolepící pásky umožňují opakované použití 
• Opatřené praktickým indikátorem vlhkosti 
• Zřetelné označení velikosti a barevné odlišení 
• Jemný elastický pas 

Plenkové kalhotky Depend Slip Normal
•  Kalhotky se sníženou savostí určené pro každodenní 

použití

Plenkové kalhotky Depend Slip Super 
•  Kalhotky určené pro každodenní použití

Plenkové kalhotky Depend Slip Super Plus
•  Speciální řada určena pro noční použití 

Normal S 5010543 2084 50–80 15

Normal M 5010544 2411 80–120 15

Normal L 5010545 2808 120–150 15

Normal XL 5010546 2808 150–170 15

Super S 5010547 2297 50–80 15

Super M 5010548 2707 80–120 15

Super L 5010549 3265 120–150 15

Super XL 5010550 3265 150–170 15

Super Plus S 5010551 2560 50–80 15

Super Plus M 5010552 3014 80–120 15

Super Plus L 5010553 3790 120–150 15

Super Plus XL 5010554 3790 150–170 15

Plenkové kalhotky Slip – prodyšné** Těžký stupeň inkontinence

Noční
NočníNoční

SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Natahovací kalhotky Depend Slip Classic
•  Vysoce absorpční savé jádro pro rychlé odvedení  

a zadržení tekutiny a zamezení nežádoucích pachů
• Jemný povrch, šetrný k pokožce
• Univerzální velikost vhodná pro muže i ženy

Slip Classic 5010527 1150 80–140 30

Natahovací kalhotky Slip Classic*

SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení

Vložné pleny Depend
•  Anatomicky tvarované pro optimální pohodlí
•  Postranní lemy zabraňují protékání tekutiny po 

stranách 
•  Indikátor vlhkosti
•  Řada Super Plus vhodná pro noční použití 

Normal 5010518 1400 32 × 57 16

Extra 5010519 2000 33 × 65 20

Super Plus 5010520 3350 36 × 75 20

Vložné pleny** Střední stupeň inkontinence

Noční
NočníNoční

Noční
NočníNoční

SUKL kód Absorpce 
v ml

Obvod 
boků v cm

Počet ks 
v balení Depend podložky

• Podložky pod pacienty s vysoce účinnou absorpcí

Podložka 5010521 2470 60 × 90 10

Podložky***

SUKL kód Absorpce 
v ml

Rozměr
v cm

Počet ks 
v balení

Slipové vložky Depend
• Speciálně určené pro velmi lehký únik moči
• Velmi jemná vnější vrstva pro maximální pohodlí 
•  Jednotlivě balené - jednoduché, hygienické a diskrétní 

použití

Vložky Depend
•  Absorpční jádro ABSORB-LOC™ rychle uzavírá vlhkost 

a pohlcuje nežádoucí pachy 
• Velmi jemná vnější vrstva pro zvláštní pohodlí 
•  Anatomické tvarování s postranními zábranami pro 

maximální ochranu
•  Zůstávají 3x déle suché než běžné menstruační vložky
•  Nová, rychle absorbující povrchová vrstva 

pro maximální ochranu a komfort 
•  Jednotlivě balené - jednoduché, 

hygienické a diskrétní použití
•  Vložky Super Plus a Maximum 

jsou vhodné i pro noční použití  

Ultra Mini Slipové vložky 5010503 80 7 × 19 22

Mini 5010504 185 9 × 24 14

Normal 5010505 245 9 × 23 14

Normal Plus 5010506 350 10 × 27 12

Extra 5010507 513 11 × 31 10

Super 5010514 600 11 × 36 8

Super Plus 5010559 808 14 x 40 6

Maximum 5010515 900 12 x 40 6

Vložky pro ženy  Comfort Protect* Lehký stupeň inkontinence

SUKL kód Absorpce 
v ml

Rozměr
v cm

Počet ks 
v balení

Depend pro muže
•  Ultra absorpční jádro rychle odvede a zadrží tekutiny 

a zamezí nežádoucím pachům
• Šedá vnější vrstva pro maximální diskrétnost
• Anatomický tvar zajistí komfort při nošení

Depend for Men 1 5010516 94 13 x 19 24

Depend for Men 2 5010517 464 15 x 32 14

*

Depend pro muže* Lehký stupeň inkontinence



Pomůcky při inkontinenci
– přehled sortimentu

Ano

Obtíže jsou větší.Ne

Ano

Obtíže jsou větší.Ne

Obtíže jsou větší.Ne

Který výrobek značky Depend® je pro pacienta nejvhodnější?

Obtíže jsou větší.

Při pocitu potřeby 
nestihne pacient dojít 
na toaletu?

Ano

Vložky Extra, Super nebo Super Plus, Maximum
Jednotlivě balené vložky s jemnou vnější vrstvou, 
speciálním absorpčním systémem a ochranou proti 
nežádoucím pachům.

Natahovací kalhotky pro ženy Normal
Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro ženy pro 
optimální pohodlí a maximální účinnost.

Natahovací kalhotky pro muže Normal
Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro muže 
pro optimální pohodlí a maximální účinnost.

Ano
Ano

Ano

Ano

Ano

Řeší pacient pouze únik moči?

Ne

Pouze při kýchání, kašlání, 
smíchu nebo tělesné námaze, 
například při sportování?

Řeší pacient únik moči 
a/nebo stolice?

Jedná se o větší množství?

Jedná se o malé množství?

Jedná se vždy pouze 
o několik kapek?

Jedná se o téměř celý obsah 
močového měchýře?

Obtíže jsou větší.Ne

Ne

1

2

3

4
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b
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Depend For Men 1 Vložky pro muže jsou díky ultra tenkému savému jádru 
a šedé vnější vrstvě velmi diskrétní.

Vložky Normal nebo Normal Plus
Jednotlivě balené vložky s jemnou vnější vrstvou, 
speciálním absorpčním systémem a ochranou proti 
nežádoucím pachům.

Depend For Men 2 Vložky pro muže jsou díky ultra tenkému savému jádru 
a šedé vnější vrstvě velmi diskrétní. 

Bavlněné prodyšné kalhotky se čtyřmi lepítky, 
opatřené praktickým indikátorem vlhkosti.

Bavlněné prodyšné kalhotky se čtyřmi lepítky, 
opatřené praktickým indikátorem vlhkosti.

Noční
NočníNoční

Anatomicky tvarované vložné pleny s vysokou absorpcí.

Anatomicky tvarované vložné pleny s vysokou 
absorpcí.Vložné pleny Normal

S ideálním upevněním bederního pásu vyvinutého mimo 
jiné pro úsporu pacientova času.

Noční
NočníNoční

Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro ženy pro 
optimální pohodlí a maximální účinnost.

Natahovací kalhotky pro ženy Super

Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro muže pro 
optimální pohodlí a maximální účinnost.

Natahovací kalhotky pro muže Super

Jednotlivě balené slipové vložky se speciálním 
absorpčním systémem a ochranou proti nežádoucím 
pachům.

Jednotlivě balené vložky s jemnou vnější vrstvou, 
speciálním absorpčním systémem a ochranou proti 
nežádoucím pachům.

Slipové vložky Ultra Mini

Vložky Mini

Noční
NočníNoční

Natahovací kalhotky se zvýšeným pasem zajistí větší pocit 
jistoty při nošení. Vysokoabsorpční savé jádro okamžitě 
uzavře tekutinu pro maximální ochranu před protečením.

Natahovací kalhotky pro ženy Maximum

Noční
NočníNoční

Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro ženy pro 
optimální pohodlí a maximální účinnost.

Natahovací kalhotky pro ženy Super nebo Maximum

Natahovací kalhotky se zvýšeným pasem zajistí větší pocit 
jistoty při nošení. Vysokoabsorpční savé jádro okamžitě 
uzavře tekutinu pro maximální ochranu před protečením.

Noční
NočníNoční

Natahovací kalhotky pro muže Maximum

Natahovací absorpční kalhotky mohou být nošeny jako 
běžné spodní prádlo. Speciálně tvarované pro muže pro 
optimální pohodlí a maximální účinnost.

Noční
NočníNoční

Natahovací kalhotky pro muže Super nebo Maximum

Vložné pleny Extra nebo Super Plus 

Plenkové kalhotky Flex Super Plus

Depend Slip Normal a Super

Depend Slip Super Plus

Více informací naleznete na www.depend.cz nebo žádejte u našeho obchodního zástupce.

COMFORT–PROTECT
Diskrétní a spolehlivé vložky pro ženy při lehké formě úniku moči

Zůstávají 3x déle suché než běžné menstruační vložky

Absorpční jádro rychle uzavírá vlhkost a pohlcuje nežádoucí pachy

Jednotlivě balené pro jednoduché a diskrétní použití

NATAHOVACÍ KALHOTKYNATAHOVACÍ KALHOTKY

Vysoce absorpční anatomicky tvarované savé jádro
 Spolehlivá ochrana před protečením a zápachem

 Jemný a prodyšný materiál nabízí pohodlí i citlivé pokožce

 Celobarevné provedení

PRO MUŽEPRO MUŽEPRO ŽENYPRO ŽENY

NOVINKA
Depend Normal XL

www.depend.cz


