DOPLŇKY WELLAND
Prostředky ochranné: 1.000 Kč / 1 měsíc

WELLAND stomický pásek

Název výrobku

Doplňkové zabezpečení sáčků.

WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF®
roušky, WBF050
WELLAND BARIÉROVÝ SPREJ
50 ml, WBS050

Přídržný pásek z pružného materiálu s nastavitelným zapínáním suchým zipem
Velcro zajišťuje příjemné nastavení a použití.
Další typ pásků bez pěnového přítlačného kroužku pouze k sáčkům Flair Active
Convex, Curvex, Aurum Convex a Profile a k podložkám dvoudílného systému.
Použití: pásek upevníme pomocí suchých zipů kolem pasu

WELLAND BARIÉROVÝ KRÉM
tuba 100g, WBC100
WELLAND STOMICKÝ PUDR
tuba 25g, WPP025

Pásky a přídržné prostředky: maximálně 2 ks ročně, nejvýše do 600 Kč / 2ks
WELLAND STOMICKÝ PÁSEK s podložkou
83 mm: XBLT082, XBLT182
92 mm: XBLT092, XBLT192
98 mm: XBLT098, XBLT198

kód SÚKL

72-102 cm standard
100-160 cm max

5003024
5003029
5003032

1

197,54

120 cm
145 cm

5003039
5003042

1

129,88
129,88

WELLAND STOMICKÝ PÁSEK XBLTS01, XBLTL01
pouze k sáčkům FLAIR ACTIVE CONVEX, CURVEX,
AURUM CONVEX a PROFILE a dvoudílnému systému

ks/bal.

úhrada VZP

ODSTRAŇOVAČ LEPU VE SPREJI
na silikonové bázi, 50 ml
WAS040

Pro lepší přilnavost podložek

5003679

50

323,09

Bez alkoholu, chrání pokožku

5003681

1

345,65

Pokožku zvlhčuje, zklidňuje
a napomáhá k jejímu hojení

5003684

1

268,29

Ochrana porušené
a mokvající pokožky

5003269

1

227,98

Snadné odstranění lepivého
filmu z pokožky

5003248

50

291,16

ks/bal.

úhrada VZP

velikost

kód SÚKL

Snadné odstranění podložky
z pokožky

5003237

UBROUSKY ČISTÍCÍ
roušky
WAD050

Prostředky vyplňovací: lze předepsat pouze s podložkou - 1 podložka = 1 kroužek

Prostředky pro odstranění stomické podložky - silikonové: 500 Kč / 1 měsíc
Název výrobku

kód SÚKL

Prostředky čistící: 300 Kč / 1 měsíc

velikost

Název výrobku

velikost

ks/bal.

1

úhrada VZP

308,97

HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem
těsnící, malý, XMHWA300
těsnící, malý, tvarovatelný XMHWA400

Vyrovnávací
50 x 2,5 mm
50 x 4 mm

5003304
5003697

20
20

1 423,81
1 794,00

WELLAND STOMICKÁ PASTA BEZ ALKOHOLU
tuba 100g
WSP100

Vyrovnání kožních nerovností

5003295

1

577,73

OCHRANA A PÉČE

se širokou řadou doplňků pro stomiky

Prostředky vyrovnávací: lze předepsat pouze s podložkou - 1 podložka = 2 půlkroužky

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.

ULTRAFRAME® ULTRA TENKÉ PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY
XUFWAFH33

Ultra tenké
vyrovnávací
PRODYŠNÉ

5003320

20

1 240,29

HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY
XWAFH33

Vyrovnávací

5003279

20

1 263,39

HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY
s manukovým medem - XMHWAFH33

Vyrovnávací

5003309

20

1 478,95

Zlepšovatelé v péči o stomie

ŘADA DOPLŇKŮ SLOUŽÍCÍ K OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ OKOLÍ STOMIE A K PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI POMŮCEK
ODSTRAŇOVAČ LEPU

nedráždivý, ve spreji nebo v rouškách

je hypoalergenní, neobsahuje alkohol

Snadno odstraňuje podložku z pokožky,
je hypoalergenní, nevysušuje kůži.

Pasta je určená k vyrovnání kožních nerovností kolem vývodu. Brání podtékání, které
může vést k podráždění nebo poškození pokožky, zvyšuje přilnavost pomůcky.
Použití: z tuby vytlačíte potřebné množství pasty a navlhčenými prsty rozetřete v okolí
stomie tak, aby pasta vytvořila rovný povrch pro připevnění stomického sáčku. Pasta
může být odstraněna spolu se sáčkem pomocí odstraňovače lepu.

Použití: při snímání přilepené pomůcky nastříkejte
sprej nebo použijte roušku s roztokem v místě
odlepování od těla. Po sejmutí pomůcky očistěte okolí
stomie rouškou.
Odstraňovač lepu ve spreji na silikonové bázi
balení 1 ks / 50 ml
kód SÚKL 5003237
Ubrousky čistící
balení po 50 ks
kód SÚKL 5003248

WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF® v rouškách
WELLAND BARIEROVÝ SPREJ
Díky silikonové bázi obsažené ve vlhčených rouškách nebo
ve spreji slouží k lepší přilnavosti pomůcek a jako ochranná
vrstva při opakovaném používání stomických pomůcek.
Nezpůsobuje pálení ani podráždění. Perfektní použití
na pokožce při inkontinenci, vhodné jako doplňková
ochrana k urinálním kondomům.
Použití: potřete očištěnou pokožku, kterou chcete chránit,
rouškou s roztokem nebo nastříkejte slabou vrstvu filmu,
nechte krátce zaschnout a přiložte pomůcku.
WELLAND BARIÉROVÝ FILM WBF® v balení po 50 ks
kód SÚKL 5003679
WELLAND barierový sprej 50 ml
kód SÚKL 5003681

WELLAND STOMICKÁ PASTA

Pasta WELLAND bez alkoholu ve stlačitelné tubě 100 gr
kód SÚKL 5003295

WELLAND STOMICKÝ PUDR

Pomůcka je určena pro ochranu porušené a mokvající pokožky.
Absorbuje vlhkost a vytváří lepkavý gel, který umožní lepší přilnutí sáčku ke kůži.
Mimo jiné obsahuje pektin a Aloe Vera,tím podporuje hojení kůže.
Použití: stlačením plastové nádobky rozprašte potřebné množství pudru na umytou
a osušenou pokožku v okolí stomie. Přebytečný pudr setřete a přilepte sáček.
WELLAND STOMICKÝ PUDR 25 gr
kód SÚKL 5003269

WELLAND BARIÉROVÝ KRÉM

Pokožku zvlhčuje, zklidňuje a napomáhá k jejímu hojení.
Ochranný krém na vodní bázi je určen pro ochranu před agresivními
tělesnými tekutinami a lepivými materiály.
Použití: slabou vrstvu krému naneseme na pokožku, kterou chceme
chránit, rozetřeme, necháme dle potřeby vstřebat a aplikujeme pomůcku.
WELLAND BARIÉROVÝ KRÉM ve 100 gr stlačitelné tubě
kod SÚKL 5003684

PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY HYDROFRAME® a ULTRAFRAME®
Příjemný způsob zabezpečení sáčku rozšířením lepicího
okraje sáčku nebo podložky.

Půlkroužky jsou vyrobeny ze 100 % hydrokoloidu, který je šetrný vůči pokožce.
Pomocí půlkroužků výrazně zvýšíte životnost pomůcky.
Použítí: sejměte ochranný papír a pomůcku přilepte na požadované místo. Pokud
půlkroužky nalepíte přes okraj již nalepené podložky, dosáhnete rozšíření lepicí
plochy.
ULTRAFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY - ultra tenké - vyrovnávací
v balení po 20 ks kód SÚKL 5003320
HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY v balení po 20 ks kód SÚKL 5003279
HYDROFRAME® PŘÍDRŽNÉ PŮLKROUŽKY s manukovým medem
v balení po 20 ks kód SÚKL 5003309

HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem
Jsou ideální pro oblasti vývodů s prasklinami
a jizvami, které potřebují vyrovnat.

Zabraňují podtékání a zabezpečují utěsnění. Použití též pro hrudní
hadičky, chirurgické drenáže a drény. Vhodné též ke snížení rizika
vzniku otlačenin, pro podrážděnou a odřenou pokožku.
Použtí: sejměte ochranný papír, pomůcku dle potřeby upravte
nůžkami a nalepte na požadované místo
HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem těsnící malý
velikost 5 cm, tloušťka 2,5 mm, v balení 20 ks
kód SÚKL 5003304
HYPERSEAL KROUŽEK s manukovým medem těsnící malý,
velikost 5 cm, tloušťka 4 mm, v balení 20 ks
kód SÚKL 5003697
Manukový med napomáhá regulovat záněty, regeneruje
buňky, má antibakteriální účinky. Unikátní manukový
med z Nového Zélandu je certifikovaný pro lékařské účely.

