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Idealní pro pacienty se 
špatně postavenou, za-
puštěnou či vpadlou
stomií.

Snadné umístění a nalepení 
sáčku díky nahlížecímu 
okénku.

Povrch podložky je tvořen hy-
drokoloidním Hyperflexem®,který je 
šetrný i k té nejcitlivější pokožce. 
Přírodní složení pomáhá snižovat 
podráždění kůže.

 

 

Přirozeně rychleschnoucí vlast-
nosti sáčku snižují pocení
pod sáčkem.

Super měkký povrch sáčku posky-
tuje výjimečné pohodlí i během 
delšího nošení.

Špatné umístění stomie Stomie se nachází 
pod povrchem kůže

Stomie v rovině s kůží

Nastavitelný a snadno ovladatelný
pásek, který je vhodný i pro méně 
zručné. Přídržný pásek z pružného 
materiálu s nastavitelným za-
pínáním na suchý zip zajišťuje pří-
jemné nastavení a použití.

Nový filtr Dual-Carb®2 pro 
kolostomiky s vylepšeným složením 
uhlíku pro rychlejší odchod plynů a 
výrazné snížení zápachu.

Nový filtr Dual-Carb®i  pro ileostomiky 
s mikroporézní membránou působí 
jako bariéra pro tekutiny a zabraňuje 
prosakování přes filtr.

Mezi podložkou a sáčkem jsou 
schovaná integrovaná poutka na 
pásek, která poskytují dodatečnou
jistotu zároveň zajišťují pohodlí pro 
uživatele.

Rychlé a jednoduché vyprázd-
nění sáčku. Jemný stisk pod-
dajného kohoutku umožňuje 
snadnou kontrolu proudění moči.

Výpusť sáčku je možné 
ohnout a zasunout do 
poutka na zadní straně.

Ventil se zpětnou klapkou, která 
udržuje tekutinu v jeho spodní části 
a tím snižuje riziko infekce.
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Ergonomická a bezproblémová konstrukce výpustné
části sáčku umožňuje snadné a rychlejší vyprázdnění 
sáčku.
Na výpusti má sáček snadno uchopitelnou úchytku umožňu-
jící jednoduché otevření i při problémech se zručností.
Spona sáčku lze díky suchému zipu a snadnému skládání 
konce schovat bezpečně a diskrétně.

Moderní konvexní řada sáčků je vybavena velkým okrajem 
poskytujícím doplňkovou ochranu pokožky a obsahuje 
klenuté plato. Klenuté plato se díky tělesné teplotě přizpůsobí 
tvaru propadlého okraje stomie, čímž se stává ideálním rešením 
pro plně nebo částečně vpadlé stomie.


