SPLACHOVATELNÉ SÁČKY AURUM® XTRA
Kombinace dvou revolučních novinek
v jednom unikátním splachovatelném
sáčku.
Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou
splachovatelné v jakémkoliv systému,
kde je možné splachovat toaletní papír
včetně septiků, extrakčních systémů
např. v letadlech, mobilních toaletách.

Biologicky
rozložitelná
vnitřní vložka sáčku
a podložka dělají
sáček Aurum® Xtra
ekologickým.
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J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o. - výhradní distributor a
bezplatná zásilková služba, www.ja-zdravotnickepotreby.cz
Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany, e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz
Nabízíme poradenskou službu v oboru péče o stomie vedenou odborně
vyškolenou a certifikovanou stomasestrou.

SPLACHOVATELNÉ SÁČKY AURUM® XTRA
S MANUKOVÝM MEDEM
Výhody Aurum® Xtra...

Další vlastnosti a výhody...

· Šetrný k pokožce

· Hyperflexní® hydrokoloid s manukovým

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.

· Svoboda

Nikdy nebudete muset řešit likvidaci
použitého sáčku. Splachovatelný v domácí toaletě. Úspora času a pohodlné
řešení výměny sáčku.

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
sáčku.

· Nový Dual-Carb® 2 filtr

laserem řezaný filtr pro optimální přesnost s cílem zabránit nafukování sáčku,
ucpávání a lepší pohlcení zápachu.

· Splachovací vložka

· Easy2peel® úchytka

· Je šetrný k životnímu prostředí

· Super měkký voděodolný potah sáčku

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

Biologicky rozložitelná vnitřní vložka
sáčku a podložka dělají sáček Aurum®
Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.

napomáhá k bezproblémovému odstranění podložky a tím snižuje poranění
kůže.
vyjímečný 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.

Název výrobku

kód SÚK

velikost

AURUM® Xtra SPLACHOVATELNÝ KOLOSTOMICKÝ
SÁČEK MAXI s manukovým medem béžový, XMHFL519

ks/bal.

5002484
30
Plně hrazeno ZP

19-50 mm

www.ja-zdravotnickepotreby.cz
s manukovým medem
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