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VLASTNOSTI A VÝHODY

Parastomální kýla
Kýla s vyklenutím
okolo stomie.

Ideální pro mírně vpadlé
stomie a je vhodný též i pro
pacienty s parastomální kýlou.

Tělesné záhyby
Stomie umístěná mezi
kožními řasami a
břišními nerovnostmi.

Měkká a tvarovatelná 3D podložka snižuje poranění kůže a
nepohodlí ve srovnání s běžnými produkty.

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

• 3D okraj se přirozeně formuje okolo tělesných kotur,
kožních záhybů a nerovností. Snižuje tak
nákladnou spotřebu výplňových past, konvexních
podložek a nepohodlných přídržných pásků.
• Tento jemný, unikátně tvarovaný okraj se přizpůsobí všude a zabraňuje vzniku otlaků, modřin a
defektů.

Osvědčený hydrokoloidní Hyperflex® je šetrný i k té nejcitlivější
pokožce. Přírodní složení pomáhá
snižovat podráždění kůže.

Snadné umístění a
nalepení sáčku díky
nahlížecímu okénku.

Super měkký povrch sáčku poskytuje výjimečné pohodlí i během
delšího nošení.

Ventil se zpětnou klapkou, která
udržuje tekutinu v jeho spodní
části a tím snižuje riziko infekce.

Přirozené rychleschnoucí vlastnosti sáčku snižují pocení.

Rychlé a jednoduché
vyprázdnění sáčku. Jemný stisk
poddajného kohoutku umožňuje
snadnou kontrolu proudění moči.

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

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

Nastavitelný a snadno ovladatelný
pásek, který je vhodný i pro méně
zručné. Přídržný pásek z pružného
materiálu s nastavitelným zapínáním
na suchý zip zajišťuje příjemné nastavení a použití.

Ergonomická a bezproblémová konstrukce výpusné části
sáčku umožňuje snadné a rychlejší vyprázdnění sáčku.
Mezi podložkou a sáčkem jsou
schovaná integrovaná poutka na
pásek, která poskytují dostatečnou
jistotu a zároveň zajišťují pohodlí pro
uživatele.

• Na výpusti má sáček snadno uchopitelné poutko umožňující
jednoduché otevření i při problémech se zručností.
• Výpust sáčku lze díky suchému zipu a snadnému
skládání schovat bezpečně a diskrétně.

