
Flair Active  Xtra nabízí:®

•    rychlé připevnění a rychlé  
     odstranění sáčku

•    design usnadňující uchopení 
     a odlepení sáčku

•    zkrácení doby výměny sáčku 
     na toaletě

•    snížení zápachu v
 
okamžiku 

     výměny sáčku 

•    zvýšení Vaší svobody – sáček je  
     splachovatelný v jakémkoliv 
     odpadním systému schopném 
     pojmout toaletní papír

•    šetrnost vůči životnímu prostředí

•    rychlé a snadné zlikvidování sáčku

•    maximální kontrola zápachu – 
     filtr Dual-Carb® odstraňuje zápach 
     rychle a efektivně

Při výměně sáčku mimo domov je problémem najít vhodné místo k jeho likvidaci.

Kód VZP 0082963

Diskrétní likvidace Vašeho sáčku  kdekoliv a kdykolivbalení po 30 kusech
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Větší  svoboda ve Vašem životě

Výrobce - Welland Medical

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:
J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.
Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel/fax: 371 727 305
zelená linka: 800 100 644

e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz
Navštivte stránky www.ja-zdravotnickepotreby.cz

Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované 
a patřící společnosti CliniMed (Holdings) Limited.



Flair Active  Xtra®  představuje průlom v technologii 
výroby sáčků a umožňuje Vám zlikvidovat sáček 
diskrétně – kdykoliv a kdekoliv!

Je to rychlé, jednoduché, prosté!

•    Výměšky se dostávají do speciální vložky   
     umístěné uvnitř ochranného sáčku

•    Vnitřní vložku lze snadno sejmout 
     a spláchnout v jakékoliv toaletě, 
     která je schopná pojmout toaletní papír. 
     Vnější sáček zůstává nadále čistý, 
     aby jej bylo možné zlikvidovat 
     na příhodnějším místě a v lepší okamžik

•    Způsob odlepení vnějšího ochranného 
     sáčku je stejný, jako odlepení 
     víčka od jogurtu

•    Biologická odbouratelnost vnitřní vložky  
     činí 3-4 týdny

Měli jste již někdy problém najít vhodné místo ke zlikvidování Vašeho sáčku? 
Jak situaci řešíte, pokud jste na večeři nebo na kávě na veřejném místě nebo u přátel?

Jednoduché ...            ...odlep a spláchni!

Ohněte vrchní část sáčku 
k usnadnění přístupu 
k  úchytu.

Pevně stiskněte úchyt 
a druhou rukou přidržte 
podložku.

Pomocí úchytu začněte 
pomalu odlepovat vnější 
sáček od podložky. 
Jako při odlepování víčka 
od jogurtu. Na počátku 
budete muset  použít 
trochu prudší pohyb - 
škubnutí

Opatrně sejměte podložku 
a vnitřní vložku sáčku 
se stolicí. Očistěte lep 
z podložky např. použitím 
odstraňovače lepu Welland 
ve spreji nebo rouškách.

Odlepte po celé ploše 
a sejměte vnější obal

 
Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaký vliv má stomický sáček na životní prostředí? Víte, jak dlouho dochází 
k rozpadu některých umělých hmot v přírodě? Překvapuje Vás informace, že některé umělé hmoty jsou 
v přírodě odbourávány až 450 let? Avšak nyní existuje alternativa šetrná vůči životnímu 
prostředí! Sáček Flair Active  Xtra®  je zcela biologicky odbouratelný. V odpadním 
systému dochází k biologickému odbourání za 3-4 týdny (jako u normálních výkalů) a v půdě nebo na skládce 
za 3-4 měsíce.

Jednoduché…odlep a spláchni!
Zlikvidování Vašeho sáčku je nyní velmi snadné! Postupujte podle níže uvedených kroků, poté vnitřní vložku 
zcela sejměte a spláchněte do WC.

Vnitřní vložku sáčku 
vkládejte do toalety lepicím 
okrajem směřujícím nahoru, 
čímž dojde k usnadnění 
spláchnutí. Vnější sáček 
můžete zlikvidovat běžným 
způsobem jako domovní 
odpad.
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Flair Active® Xtra:  vytvořeno pro péči o Vás a o životní prostředí


