
s  ovým medemmanuk

Zlepšovatelé v péči o stomie

Seznamte se 
s pomůckami 
řady Aurum®

 
TM

Název výrobku velikost kód VZP ks/bal.

Název výrobku velikost kód VZP ks/bal.

Název výrobku velikost kód VZP ks/bal.

Jednodílný systém kolostomický (uzavřený)

Jednodílný systém ileostomický (výpustný)

Jednodílný systém urostomický

WELLAND AURUM® s manukovým medem 
sáček uzavřený béžový MAXI, XMHCL513

13-60/80 mm  0169683 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem 
sáček uzavřený béžový MIDI, XMHCM513

13-60/80 mm  0169684 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem 
sáček uzavřený béžový MINI, XMHCS513

13-50/70 mm  0169685 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem
sáček výpustný béžový MAXI, XMHDL513

13-60/80 mm 0169686 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem
sáček výpustný béžový MIDI, XMHDM513

13-60/80 mm 0169687 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem
sáček výpustný béžový MINI, XMHDS513

13-50/70 mm 0169688 30

WELLAND AURUM® s manukovým medem
urostomický sáček béžový MAXI, XMHUL513

13-55 mm 0169689 10

Urostomické sáčky
Urostomické sáčky nové řady Aurum® nabízíme 
ve velikosti maxi o objemu 485 ml. 

· Šetrný hydrokoloid s manukovým medem

· Sáček je zakončen měkkou a bezpečnou 
 výpustí s oválným profilem s možností 
 napojení na jakýkoliv urinální (močový) sáček

· Sáček je opatřen zpětnou klapkou, která má 
 za úkol udržet tekutinu v jeho spodní části. 
 Minimalizuje se tím riziko močových infekcí

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 registrovanéa patřící společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

s manukovým medem

·  Snadné umístění a nalepení 
 sáčku díky nahlížecímu okénku

·  Bezpečná výpusť s oválným 
 profilem, která se může ohnout 
 a zasunout do poutka na zadní 
 straně sáčku pro větší 
 diskrétnost

·  Nový voděodolný potah sáčku.
 Netkaná textilie sáčku zabraňuje 
 pocení.



s  ovým medemmanuk

Nová řada Aurum® jednodílných kolostomických, 
ileostomických a urostomických sáčků nabízí nové 
a vylepšené prvky, které pomáhají zlepšit kvalitu 
života stomikům po celém světě.

Jedna z klíčových vlastností řady Aurum® je přidání 
manukového medu do šetrného nezatěžujícího 
hydrokoloidu. 

Manukový med přidaný do hydrokoloidu  výrazně 
podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.

Uzavřené sáčky nové řady Aurum® nabízíme 
ve velikosti mini, midi a maxi.

· Šetrný hydrokoloid s manukovým medem

· Vylepšený Dual-Carb® filtr zabraňuje nafukování, 
 ucpávání a lépe pohlcuje zápach

· Komfort, bezpečnost a jistota díky individuálnímu 
 výběru velikosti sáčku

· Různé možnosti vystřižení oválné podložky 
 sáčku zabraňují jeho případnému podtékání

Další výhody řady Aurum® jsou:
· nový tvar podložky a sáčku
· nový vylepšený filtr
· nahlížecí okénko

Manukový med je 
od nepaměti spojován 

se životní silou a pevným 
zdravím. 

Napomáhá regulovat záněty,regeneruje 
buňky, má antibakteriální účinky.

Unikátní manukový med z Nového Zélandu 
je certifikovaný pro lékařské účely. 

Díky laboratorně ověřeným
léčivým účinkům se řadí k tomu 

nejlepšímu, co nám příroda 
může nabídnout.

 sáčku zabraňují jeho případnému podtékání sáčku zabraňují jeho případnému podtékání

Kolostomické sáčky Ileostomické sáčky

s manukovým medem

·  Snadné umístění a nalepení 
 sáčku díky nahlížecímu okénku

·  Na výpusti má sáček snadno 
 uchopitelné poutko, umožňující 
 jednoduché otevření 
 i při problémech se zručností

·  Nový voděodolný potah sáčku.
 Netkaná textilie sáčku zabraňuje 
 pocení.

·  Snadné umístění a nalepení 
 sáčku díky nahlížecímu okénku

·  Speciálně upravená horní část 
 podložky umožňuje jednoduché 
 sejmutí sáčku

·  Nový voděodolný potah sáčku.
 Netkaná textilie sáčku zabraňuje 
 pocení.

·  Nový voděodolný potah sáčku.
 Netkaná textilie sáčku zabraňuje  Netkaná textilie sáčku zabraňuje 
 pocení.
 Netkaná textilie sáčku zabraňuje 
 pocení.

Výpustné sáčky nové řady Aurum® nabízíme ve velikosti 
mini, midi a maxi.

·  Šetrný hydrokoloid s manukovým medem

·  Vylepšený Dual-Carb® filtr má novou uhlíkovou 
 strukturu, která poskytuje větší plochu pro průchod 
 vzduchu a pohlcení zápachu. Klíčovým znakem tohoto 
 filtru je membrána, která odpuzuje tekuté a olejové 
 substance a tím zabraňuje prosakování přes filtr

·  Komfort, bezpečnost a jistota díky individuálnímu 
 výběru velikosti sáčku

· Různé možnosti vystřižení oválné podložky 
 sáčku zabraňují jeho případnému podtékání


