PŘEHLED NOVÉHO SORTIMENTU: JEDNODÍLNÉ KOLO A ILEOSTOMICKÉ SÁČKY ACTIVE®

ZE STARŠÍ ŘADY JEDNODÍLNÝCH KOLO A ILEOSTOMICKÝCH SÁČKŮ NABÍZÍME:

velikost otvoru

kód VZP

velikost otvoru

kód VZP

WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček uzavřený béžový MAXI
XPLC513

13-60 mm

0082964

30

WELLAND FREEFORM
sáček uzavřený průhledný
WEC710

10-60 mm

0086897

30

WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček uzavřený průhledný MAXI
XPLC713
WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček uzavřený béžový MIDI
XPMC516
WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček výpustný MAXI béžový s integrovanou sponou
XPLD513
WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček výpustný MAXI průhledný s integrovanou sponou
XPLD713
WELLAND FLAIR ACTIVE®
sáček výpustný MIDI béžový s integrovanou sponou
XPMD513
WELLAND CURVEX ACTIVE®
sáček uzavřený mírně konvexní průhledný
XPCCM713, XPCCL713
WELLAND CURVEX ACTIVE®
sáček uzavřený mírně konvexní béžový
XPCCM513, XPCCL513
WELLAND CURVEX ACTIVE®
sáček výpustný mírně konvexní s integrovanou sponou béžový
XPCDM513, XPCDL513
WELLAND CURVEX ACTIVE®
sáček výpustný mírně konvexní s integrovanou sponou průhledný
XPCDS713, XPCDM713, XPCDL713
WELLAND CONVEXITY ACTIVE®
sáček konvexní uzavřený průhledný MAXI
XPNCL713
WELLAND CONVEXITY ACTIVE®
sáček konvexní uzavřený béžový MAXI
XPCL513
WELLAND CONVEXITY ACTIVE®
sáček konvexní výpustný průhledný s integrovanou sponou MAXI
XPNDL713
WELLAND CONVEXITY ACTIVE®
sáček konvexní výpustný s integrovanou sponou béžový MAXI
XPNDL513
WELLAND FLAIR ACTIVE® UNIVERZAL
sáček průhledný
XWOP713

13-60 mm

0082965

30

19-70 mm

0086941

30

13-60 mm

0169022

30

WELLAND FREEFORM
sáček výpustný průhledný
WLD719

10-80/100 mm

0086942

30

13-60 mm

0082966

30

WELLAND FREEFORM
sáček výpustný velkoobjemový průhledný
WEP700

10-80/100 mm

0086943

30

13-60 mm

0082967

30

WELLAND FREEFORM
sáček výpustný velkoobjemový béžový
WEP900

13-80 mm
13-80 mm

0086881
0086882

30
30

30

WELLAND FLAIR
sáček uzavřený ovál béžový, průhledný
XFMC744, XFCV713

0-40/70 mm

0086985

30

72 - 102 cm standard
100 - 160 cm maxi

0130012
0130013
0130014

1
1
1

120 cm
145 cm

0169039
0169040

1
1

Název výrobku

13-60 mm

0169023

ks/bal.

13-32 mm
13-43 mm

0169027
0169029

10
10

13-32 mm
13-43 mm

0169026
0169028

10
10

13-32 mm
13-43 mm

0169033
0169035

10
10

13-25 mm
13-32 mm
13-43 mm
13-48 mm

0169032
0169034
0169036
0169025

10
10
10
10

13-48 mm

0169024

10

13-48 mm

0169031

10

13-48 mm

0169030

10

13-90 mm

0082609

5

Název výrobku

WELLAND DĚTSKÝ
sáček průhledný
XPFV700
PÁSEK STOMICKÝ WELLAND
s podložkou 83 mm, 92 mm, 98 mm
XBLT082, XBLT182
PÁSEK STOMICKÝ WELLAND
XBLTS01, XBLTL01
pouze k sáčkům ACTIVE® CONVEXITY, CURVEX

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.

ks/bal.

KOLOSTOMICKÝ A ILEOSTOMICKÝ
JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
Přiná ší Vám svobodu
b ýt aktivní

Moderní sáček se smyslem pro věc...
...vytvořen Vámi, pro Vás
UZAVŘENÝ KOLOSTOMICKÝ SÁČEK FLAIR
ACTIVE®
Extra přilnavý
hydrokoloidní okraj
ve tvaru slzy zajišťuje
bezpečné přilepení
a současně přispívá
k hojení podrážděné
pokožky, přičemž je
k pokožce velice ohleduplný a jemný.
Kolostomické sáčky byly vytvořeny tak, aby
pohodlně přiléhaly k oblasti slabin a zároveň svým
tvarem odváděly obsah do spodní části sáčku,
a tím zabránily hromadění obsahu v horní části.
Nový, vylepšený textilní potah sáčku poskytuje
vyjímečné pohodlí. Rychleschnoucí vlastnosti
tohoto potahu oceníte při sprchování, koupání
nebo plavání.
K dispozici jsou dvě velikosti sáčků. Středně veliké
sáčky (Midi) a větší sáčky (Maxi).
Sáčky jsou dostupné v béžovém a průhledném
provedení, díky čemuž jsou optimální
k pooperačnímu použití.

VÝPUSTNÝ ILEOSTOMICKÝ SÁČEK FLAIR
ACTIVE® S INTEGROVANOU SPONOU
Na výpusti má sáček
snadno uchopitelné
poutko, umožňující
jednoduché otevření i při
problémech se zručností.
Sáček je vybaven
dlouhým, širokým ústím,
značně usnadňujícím
vyprazdňování a čištění.
Spona lze díky suchému
zipu a snadnému skládání konce schovat bezpečně
a diskrétně.
Sáček je vybaven vyspělým systémem ochrany
filtru, který aktivně zastavuje obsah sáčku,
pohybující se směrem k filtru, čímž dochází
k zabránění jeho zablokování a průsaku. Současně
však tento systém umožňuje filtru Dual-Carb®
eliminovat uvolňování zápachu.

Pracuje s Vaším tělem, ne proti němu

Zajišťuje tlak tam, kde potřebujete

FLAIR ACTIVE® CURVEX

MĚŘENÍ VELIKOSTI PLATA SYSTÉMU CURVEX

Flair Active® Curvex
je vybaven 3D okrajem,
který se přirozeně
formuje okolo tělesných
kontur, kožních záhybů
a nerovností. Zajišťuje
bezpečné přilnutí
okolo vývodu, které
zabrání podtékání.
Tento jemný, unikátně
tvarovaný okraj se přizpůsobí všude a zabraňuje
vzniku otlaků, modřin a defektů. Snižuje riziko
poškození pokožky, ke kterým někdy dochází
u nepoddajných konvexních produktů.

Aby bylo zajištěno, že sáček Flair Active® Curvex
dobře přilne, je nutné změřit průměr vývodu
včetně problematického nepravidelného okolí
(kožní záhyby, řasy, prohlubně, jizvy apod.).

FLAIR ACTIVE® CONVEX - ZAJIŠŤUJE TLAK
TAM, KDE POTŘEBUJETE, NIKOLIV TAM, KDE
NEPOTŘEBUJETE …
Moderní konvexní
řada jednodílných
sáčků Flair Active®
Convex je vybavena
velkým okrajem
poskytujícím
doplňkovou ochranu
pokožky a obsahuje
klenuté plato. Díky
tělesné teplotě
se klenuté plato
přizpůsobí tvaru
propadlého okraje stomie, čímž se stává ideálním
řešením pro plně nebo částečně propadlé/
ustupující stomie nebo nakloněné stomie
s propadlinou pouze na jedné straně stomie.

Nový, vylepšený textilní potah sáčku poskytuje
vyjímečné pohodlí. Rychleschnoucí vlastnosti
tohoto potahu oceníte při sprchování, koupání
nebo plavání.
Sáčky Flair Active® Curvex uzavřené a výpustné
dodáváme se střední (13-32mm) a velkou
(13-43mm) velikostí
plata, v průhledném
i béžovém provedení.
U výpustných
průhledných sáčků
nabízíme ještě malou
velikost plata
(13-25mm).

Měření musí zahrnovat velikost vývodu
a ustupujícího okolí.

FLAIR ACTIVE® CURVEX JE IDEÁLNÍ PRO:
l

l
l

l

l

l
l

l

osoby s nerovnou pokožkou v okolí vývodu,
osoby s parastomální kýlou
osoby s mírně nebo středně retrahovanými vývody
osoby, u kterých dochází při používání plochých
standardních sáčků k příležitostnému podtékání
osoby, které k vyrovnání nerovného okolí vývodu
používají výplňové pasty pod podložky
kožní nerovnosti v okolí vývodu způsobené
pooperačními změnami váhy
vývod situovaný do kožní řasy
osoby, které mají nerovnosti pokožky pouze
na jedné straně vývodu
osoby, u nichž se neosvědčily pevné konvexní
produkty

Specielně tvarovaná podložka
s pružným okrajem kolem
vystřihovatelného
otvoru se přizpůsobuje
tělu a tím zabraňuje
„vyskočení ven“.
Mnoho uživatelů
při klinických testech
uvedlo, že k zajištění
sáčku nebylo nutné
použít přídržný pásek.
Nový, vylepšený textilní potah sáčku poskytuje
vyjímečné pohodlí. Rychleschnoucí vlastnosti
tohoto potahu oceníte při sprchování, koupání
nebo plavání.

Povrch podložky je hladký a bez tvrdých,
nepoddajných hran, které u některých tradičních
konvexních produktů mohou způsobovat poranění
vývodu.

Stále máte pocit nejistoty?
PŘÍDRŽNÉ PÁSKY
Systém přídržných pásků Welland představuje bezpečné řešení pro osoby,
které vyžadují doplňkové zabezpečení sáčků. Přídržný pásek z pružného
materiálu s nastavitelným zapínáním suchým zipem Velcro® zajišťuje
příjemné nastavení a použití.

