s manukovým medem

Představujeme
splachovatelný
sáček Aurum Xtra
®

Zlepšovatelé v péči o stomie

s manukovým medem

Kombinace dvou revolučních novinek
v jednom unikátním splachovatelném sáčku.
Sáček je vyvinutý speciálně pro zvýšení kvality
života kolostomiků. Splachovatelný sáček Aurum Xtra je
nepostradatelným řešením pro život každého kolostomika,
který řeší problém s likvidací použitého sáčku.
®

Vnitřní vložka sáčku Aurum® Xtra může být spláchnuta
v jakémkoliv toaletním systému, do kterého je možné splachovat toaletní papír. Nositeli dává pocit běžných toaletních
zkušeností a osvobození, které předtím nemohl mít.
Pro stomiky, kteří mají namáhanou nebo citlivou kůži, je nově
vyvinut sáček Aurum® Xtra. Sáček obsahuje manukový
med, který je přidán do šetrného nazatěžujícího hydrokoloidu, což
výrazně podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.

Výhody Aurum® Xtra..
Šetrný
k pokožce
Do hydrokoloidní podložky
Hyperflex je přidán
manukový med, který
podporuje hojení kůže
v okolí stomie.
®

Manukový
med
Manukový med
pomáhá ničit
bakterie, potlačit
zánět a stimulovat
růst buněk.
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Svoboda
Nikdy nebudete muset
řešit likvidaci použitého
sáčku.
Splachovatelný v domácí
toaletě.
Úspora času a pohodlné
řešení výměny sáčku.

Splachovací
vložka
Vnitřní vložka i podložka
mohou být jednoduše
spláchnuty.
Biologicky se rozloží v
každém odpadním
systému.

Vlastnosti a výhody
• Hyperﬂexní hydrokoloid s manukovým medem je
šetrný k pokožce a může pomoci snížit podráždění
pokožky.
®

• Snímatelná podložka - uživatelé se mohou rozhodnout, zda oddělit vnitřní vložku i podložku. Tento
výběr nabízí větší svobodu při vyhazování sáčků.
• Nový Dual-Carb 2 ﬁltr - laserem řezaný filtr pro optimální
přesnost s cílem zabránit nafukování sáčku, ucpávání
a lepší pohlcení zápachu.
®

“
Cítím výrazné zlepšení.
Je to rychlejší a čistější.
®

S Aurum Xtra se více
cítím být člověkem.”
P.M, Velká Británie

• Easy2peel™ úchytka - napomáhá k bezproblémovému odstranění podložky a tím snižuje
poranění kůže.
• Super měkký voděodolný potah sáčku výjimečný komfort během nošení.
• Manuál pro vystřižení podložky - podložka s
naznačenými otvory umožňuje dokonalé vystřižení přesného otvoru na míru Vaší stomie a tím
snižuje možnost úniku stolice a tím i následné
podráždění pokožky.
s manukovým medem

Jak používat Aurum Xtra
®

Likvidace sáčku Aurum Xtra je velmi jednoduchá
a rychlá. Postupujte podle následujících kroků.
®

Krok 1

Krok 2

Vyhoďte vnější obal sáčku
do odpadkového koše.

Vnitřní vložku sáčku společně
s podložkou spláchněte do toalety.

Krok 1

Krok 2

Nebo odděleně vnitřní vložku
a podložku, výběr je na Vás!

Vyhoďte vnější obal sáčku
do odpadkového koše.

Spláchněte vnitřní vložku sáčku
do toalety.

Krok 3

Nebo

Vyhoďte podložku do odpadkového koše nebo spláchtěte do toalety.
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Odpovědi na
Vaše dotazy…

Jaké jsou výhody Manukového
medu přidaného do podložky?

Welland Medical Hyperﬂex hydrokoloid je
vyvinut na základě přírodních ingrediencí.
Historická data podporují užití těchto ingrediencí pro aplikaci adheze stomických sáčků na
pokožku pacienta. Manukový med je známý
především pro své léčivé účinky a může pomoci podpořit zdravou kůži v okolí stomie.
®

Manukový med je čistý přírodní med vyrobený
z nektaru rostliny Manuka, která roste v Novém
Zélandu. Po celou dobu je manukový med známý
pro své léčivě účinky. Je to jeden z nejstarších
známých léků, který byl používán od nepaměti až
do dneška. Dlouholetý výzkum ukazuje, že
manukový med napomáhá regulovat záněty, regeneruje buňky a má antibakteriální účinky,
což může pomoci k lepšímu hojení kůže.

“
Snadné spláchnutí... Cítím se více
sebevědomě, když jsem venku.

”

P.B - Hereford, VB

Jak mám vědět, že se sáček
spláchne?
Welland Medical je průkopníkem a neustálým
inovátorem splachovatelných sáčků již od roku 1996,
kdy byl vytvořen první splachovatelný stomický sáček
na světě. Welland Medical Aurum Xtra a Flair Active
Xtra jsou i nadále jedinými splachovatelnými sáčky na
světě. Aurum Xtra je rozsáhle testován z hlediska
splachovatelnosti a jeho
ho následné ekologické odbouratelnosti ve Velké Británii a splňuje mezinádní standardy
stanovené Radou pro výzkum vody. (VB)
®

®

Jak mám vědět, že se sáček rozpustí?
Aurum Xtra je vyroben ze 3 biologicky rozložitelných částí:
®

1. Bílá vnitřní část je vyrobena ze směsi
jednoduchých polymerů a celulózy, které
se rozpustí ve vodě.
2. Vnitřek bíle vnitřní vložky je potažen transparentním filmem, který chrání vnitřní
vložku sáčku. Ten je také vyroben z
jednoduchých polymerů.
3. Podložka je vyrobena z hydrokoloidu, který se
skládá ze směsí přírodních materiálů. Když se
ponoří do vody, podložka nasákne vodu,
nabobtná a poté se rozptýlí do vody.
Biologický rozklad se uskutečňuje hlavně působením
bakterií, které se nachází v kanalizačním systému.
Jsou to bakterie, které umí rozložit tyto tři části sáčku
®
Aurum Xtra. Proces trvá stejnou dobu jako při rozkládání běžné stolice.
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®

Jak je Aurum Xtra biologicky rozložitelný?
®

Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou splachovatelné v jakémkoliv systému, kde je možné splachovat
toaletní papír včetně septiků, extrakčních systémů
např. v letadlech, i v mobilních toaletách.

“
Sáček je skvělý!

Biologická rozložitelnost v kanalizaci trvá stejně
dlouho jako rozklad stolice.

“
Tyto splachovací sáčky

”

Cítím se sebejistě.
C.D, Nizozemsko

jsou super...umožňují mi
normální život.

”

1

S.F, Velká Británie

Jednoduše odloupneme
a spláchneme...

2
Vnitřní vložka
vstoupí do
kanalizace

Je šetrný k životnímu prostředí

3
Bakterie ve vodě začnou
rozkládat vnitřní vložku
sáčku a podložku

Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček
Aurum Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.
®
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“Našla jsem velmi snadné

použití, které je zároveň
mnohem lepší pro moji kůži.”
M.C, Velká Británie

4
Stolice uvnitř sáčku
pronikne ven a bakterie
ji rozloží

5
Nakonec je splachovatelný
sáček bakteriemi kompletně
rozložen

s manukovým medem

s manukovým medem

Aperture Size

Beige or Clear
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