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eakin dot® 2dílný plochý systém



Dvoudílný sáček své vlastní třídy 
s 3 jedinečnými inovacemi 
Dvoudílný sáček eakin dot® je řešením problémů 
a obav zákazníků. Život s ním je o malý kousek 
jednodušší. 
Je bezpečný, rychle a snadno se mění a jeho 
nošení je pohodlné díky 3 jedinečným inovacím:

Fialový vodicí kroužek 
Fialový vodicí kroužek na   
vytahovací manžetě je jasná vizuální 
pomůcka, která vám pomůže 
lokalizovat kroužek a zámeček. Výměna 
sáčku je tak snazší a rychlejší. 

Možnost sloupnutí
Bezpečné připevnění sáčku je 
potvrzeno slyšitelným zacvaknutím.  
Sáček můžete z manžety v případě 
výměny sloupnout. Tak máte vše 
maximálně pod kontrolou, hrozí menší 
riziko úniku a výměna sáčku je celkově 
rychlejší. 

Hydrokoloid 
pro delší nošení
Hydrokoloid                       s 
prodlouženou životností zajišťuje 
okamžité přilnutí prodlouženou dobu 
nošení a pocit jistoty tam, kde je 
nejvíce potřeba. Manžeta s pěnovou 
spodní vrstvou se šesti průřezy dodává 
extra pohodlí a flexibilitu.



hydrokoloid 
blíže a podrobněji 

Náš hydrokoloid                     s prodlouženou 
životností  má 3 vlastnosti, o kterých byste podle 
nás měli vědět:

Vynikající bezpečnost a pohodlí 
Zajištěná výjimečně silnou přilnavostí, 
přizpůsobivostí a šetrností k pokožce.

Okamžité přilnutí 
Díky jedinečnému složení přilne hydrokoloid , 
                        okamžitě k pokožce. Výměna 
sáčku je rychlejší (a váš den delší).

Prodloužená životnost 
Díky vysoce kvalitním adhezním vlastnostem 
drží hydrokoloid                        po delší dobu, a 
to i v těch nejobtížnějších podmínkách.



3 důvody pro používání dvoudílného 
sáčku eakin dot®

Vyšší bezpečnost

  Bezpečný zámeček, který zapadne se 
slyšitelným  ‘ZACVAKNUTÍM’. 

 Díky možnosti ‘SLOUPNUTÍ’ máte větší kontrolu                            
      při výměně sáčku.
    Hydrokoloid                      s prodlouženou

      životností drží po delší dobu.

“Slyšitelné cvaknutí... Zvuk, který potěší.”
“Poznám i rozpojení.”

Větší pohodlí a přizpůsobivost

         Manžeta s pěnovou spodní vrstvou pro extra 
pohodlí.

         Manžeta se 6 výřezy se přizpůsobí tvaru vašeho 
těla. 

         Hydrokoloid                       pro delší životnost je 
šetrný k pokožce. 

“Mám kýlu, a tak mi ohebnost manžety 
velmi pomohla.”

“Lze ji použít hned po operaci, protože není nutno 
tlačit na břicho.”

Větší rychlost a pohodlí 

  Díky výsuvné manžetě nemusíte při 
upevňování nového sáčku tlačit na břicho.

  Fialový vodicí kroužek vám pomůže najít 
kroužek a zámeček.

  Sáček lze upevnit v různém úhlu – nemá 
povinný směr.

“Vyměním si sáček mnohem rychleji.”
“Prsty se dostanete pod kroužek 

opravdu snadno.”



Přiložení

Sejmutí

Po nalepení podložky 
nadzvedněte prsty nebo palci 
vytahovací část manžety.

Nasaďte sáček na manžetu 
podložky a zaklapněte. Při 
správném spojení uslyšíte jasné 
“KLAP“. 

Lehce “SLOUPNĚTE“ sáček z 
manžety podložky. 

Návod k použití

1. VYTÁHNOUT

2. ZAKLAPNOUT

3. SLOUPNOUT 



Výrobky

Číslo výrobku Velikost 
sáčku

Velikost 
kroužku

Počet ks v 
balení

839900 Mini 60mm 30

839901 Standard 60mm 30

839902 Maxi 60mm 30

839920 Standard 80mm 30

839921 Maxi 80mm 30

Číslo výrobku Velikost 
sáčku

Velikost 
kroužku

Počet ks v 
balení

839903 Mini 60mm 30

839904 Standard 60mm 30

839905 Maxi 60mm 30

839922 Standard 80mm 30

839923 Maxi 80mm 30

eakin dot® 2-dílné ploché uzavřené sáčky

eakin dot® 2-dílné ploché výpustné sáčky



Číslo výrobku Velikost 
stomie

Velikost 
kroužku

Počet ks v 
balení

839800 CTF 15-37.5mm 60mm 5

839801 20mm 60mm 5

839802 22.5mm 60mm 5

839803 25mm 60mm 5

839804 27.5mm 60mm 5

839805 30mm 60mm 5

839806 32.5mm 60mm 5

839807 35mm 60mm 5

839808 37.5mm 60mm 5

839809 CTF 15-50mm 80mm 5

839810 40mm 80mm 5

839811 45mm 80mm 5

839812 50mm 80mm 5

eakin dot® 2-dílné ploché podložky




