Nehézkes a sztóma körüli bőr
tisztítása?

Nem tapad megfelelően
sztómazsákja?

Elmozdul a sztómazsák?

ALOE VESTA – ápolja és gyengéden

SILESSE – előkészíti a bőrt a segédeszköz

TYTEX – biztonságosan rögzíti és elrejti

tisztítja az igénybe vett bőrt

Az Aloe Vesta bőrtisztító termékeket a vizelet
vagy széklet által felázott bőrre fejlesztették ki.
Bármilyen típusú sztóma – kolosztóma, ileosztóma vagy urosztóma – körüli bőr ellátására alkalmas. Az előnedvesített, puha, vastag fürdető és
intim tisztító kendő az egész testfelületen alkalmazható. A termék azonos hatóanyagokkal hab
formátumban is elérhető. Puhít, nyugtat, hidratál
és ápol. PH semleges, nem kell leöblíteni.
Aloe Vesta kendő (8 db/csomag), cikkszám: 325521CO
Aloe Vesta hab (236 ml), cikkszám: 325208CO

felhelyezéséhez, biztosítja a megfelelő
tapadást

A Silesse szilikonos bőrelőkészítő spray és
kendő megvédi a sztóma körüli bőrt a testnedvektől (béltartalom) és biztonságos tapadást
nyújt bármely segédeszköz használata esetén. A
Silesse termékek használata után, az új
segédeszköz felhelyezése előtt várjon néhány
másodpercet a megfelelő tapadás érdekében.
Silesse spray (50 ml), cikkszám: TR104CO
Silesse kendő (30 db/doboz), cikkszám: TR103CO

sztómazsákját

A Tytex derékövek biztonságosan rögzítik a
sztómazsákot, és egyben elfedik azt, kényelmes
viseletet biztosítanak. A derékövek sztóma nyílással és leeresztő nyílással is rendelkeznek, puha,
rugalmas, mosható anyagból készültek.
A Tytex Plus verziót nagyobb ﬁzikai aktivitásra,
nappali viseletre fejlesztették ki, míg a Tytex
Classic deréköv éjszaka nyújt extra biztonságot.
Tytex Corsinel Stomasafe Classic méretei és
cikkszámai
S méret (derék) (80-100 cm)
M méret (derék) (95-115 cm)
L méret (derék) (105-130 cm)
XL méret (derék) (115-145 cm)

50005201TX
50005203TX
50005205TX
50005207TX

Tytex Corsinel Stomasafe Plus méretei és
cikkszámai
S/M méret (derék) (85-110 cm) 32165102TX
M/L méret (derék) (105-125 cm) 32165104TX
L/XL méret (derék) (120-140 cm) 32165106TX

Védelmet szeretne a kellemetlen
szagokkal szemben?

Problémát okoz a sztómazsák
kiürítése?

SZTÓMAELLÁTÁST SEGÍTŐ
KORSZERŰ TERMÉKEK

ALP – semlegesíti a kellemetlen szagokat

DIAMONDS – megkönnyíti a sztómazsák

Körülményes a sztómazsák
eltávolítása?

kiürítését, megköti a kellemetlen szagokat

NILTAC – megkönnyíti a sztómazsák
eltávolítását

Az A.L.P. spray és csepp hatékonyan semlegesítik a sztómazsákból esetlegesen kiáramló kellemetlen szagokat. Mindkettő esszenciális
természetes olaj alapú termék, így nem okoz
bőrirritációt. A spray a levegőbe és a ruházatra
fújva, a csepp pedig közvetlenül a sztómazsákba cseppentve is használható. Nem károsítja a
ruházatot, nem hagy foltot, nem ragad.

A Diamonds zselésítő tasak a sztómazsákba
dobva megakadályozza a zsák felfúvódását,
megköti a híg székletet, vizeletet és a kellemetlen szagokat. A zsák tartalma nem halmozódik fel
egy helyen, egyenletesen oszlik el. A zselésítő
tasak használata könnyű, gyors és tiszta – a tasak
feltépés nélkül is a sztómazsákba helyezhető.

A Niltac szilikon alapú gyógyászati ragasztó
eltávolító kendőben és sprayben található
szilikon behatol a bőr és a ragasztó közé és
gyengéden leválasztja a segédeszközt.

Diamonds zselésítő tasak (100 db/doboz), cikkszám: TR105CO

A kiadványban szereplő összes termék
megvásárolható a Replant 4 Care Kft. boltjaiban.
A boltok elérhetőségéről a http://www.replant.hu/hu/replant-mintabolt
weboldalon
tájékozódhat.

A.L.P. szagsemlegesítő spray (200 ml), cikkszám: 1252009CO
A.L.P. szagsemlegesítő csepp (30 ml), cikkszám: 1252010CO

Gyártja:
Aloe Vesta, Diamonds, Niltac, Silesse: ConvaTec Ltd.
Tytex: Tytex A/S
ALP: ALP ecology s.r.o.
Forgalmazza: Replant 4 Care Kft.

Niltac spray (50 ml), cikkszám: TR101CO
Niltac kendő (30 db/doboz), cikkszám: TR102CO

A kiadványban szereplő összes termék gyógyászati
segédeszköz, nem TB támogatott termékek. Használat
előtt olvassa el a használati útmutatót, illetve forduljon
kezelőorvosához. Lezárás dátuma: 2017. február

