
Flexibilní měkký konvexní 
systém pro větší pohodlí a 
podporu1 
Měkký konvexní dvoudílný systém eakin dot® 2 nabízí 
bezpečnější a pohodlnější upevnění a současně s 
tím jemnou a flexibilní podporu stomií, které potřebují 
pomoci, aby vyčnívaly.1

Měkká pěnová konvexní podložka vyvíjí jemný 
rovnoměrný tlak a poskytuje větší pohodlí, flexibilitu a 
větší podporu kolem stomie.1

Nabízí větší podporu kolem stomie1

Systém byl vyvinut s ohledem na 
měkkost, a proto nemá žádné tlakové 
body, způsobující tvorbu dekubitů1

Poskytuje zvýšený komfort1

Pružně se přizpůsobí obrysům těla1

“Po 40 letech na jiné 
značce přecházím na 

eakin dot®”
                                                   Kaj, Dánsko

Hydrokoloidní pásek 
pro delší nošení 

Vynikající vlastnosti našeho hydrokoloidního pásku 
 pro delší nošení zajišťují, že měkká 

konvexní podložka dvoudílného systému eakin dot® 2 
přilne okamžitě a pevněji k pokožce a prodlužuje tak 
dobu nošení sáčku.1

Okamžitě přilne k pokožce1

Poskytuje větší bezpečí1

Prodlužuje dobu nošení sáčku1

A navíc! Uživatelé nám říkají, že jsme daleko 
šetrnější k pokožce1

“Moje kůže je v lepším stavu 
... budu i nadále používat 

měkký konvexní dvoudílný 
systém eakin dot® 2”

Kjeld, Dánsko

Kód výrobku Velikost 
sáčku

Velikost 
kroužku

Velikost 
balení

839900 Mini 60mm 30

839901 Standard 60mm 30

839902 Maxi 60mm 30

839920 Standard 80mm 30

839921 Maxi 80mm 30

Kód výrobku Velikost 
sáčku

Velikost 
kroužku

Velikost 
balení

839903 Mini 60mm 30

839904 Standard 60mm 30

839905 Maxi 60mm 30

839922 Standard 80mm 30

839923 Maxi 80mm 30

Uzavřené sáčky

Výpustné sáčky

Připomínáme, jak objednávat 
dvoudílné sáčky eakin dot® 2



měkký konvexní dvoudílný systém 
eakin dot® 2

Stomie v rovině s kůží nebo zanořené 
sstomie je nyní možno vyvést a snáze s nimi 
pracovat1

Vyvinuto s 
důrazem 

na 
měkkost

Nezapomeňte! Dvoudílný systém 
eakin dot® 2 usnadňuje upevnění 
sáčku a jeho odstranění

1.

1. Zaklapněte

2. Klikněte

3. Sloupněte

Výsuvný fialový vodicí kroužek 
zjednodušuje upevnění sáčku u hůře 
viditelných stomií nebo u osob s postižením 
zraku a současně minimalizuje tlak na 
břicho během aplikace sáčku 

“...Sáček se na kroužek/podložku 
snadno aplikuje…systém povytažení 
je geniální”1

Uživatel, Dánsko

2. Slyšitelné KLAP vás ujistí o tom, že sáček 
i podložka jsou bezpečně spojeny

“...Snadno se upevňuje se slyšitelným 
klapnutím...”1

Uživatel, Spojené království

3. Jedinečný systém sloupnutí, kterým se 
sáček odstraňuje, nabízí uživatelům větší 
kontrolu při výměně sáčku. (Sáček nelze 
odtrhnout, což je dobré pro pečovatele, 
kteří pomáhají stomikům s jejich dalšími 
potřebami)
“Sáček dneska vymění matka dítěte 
–žádný problém!”2

Stomická sestra: 
Dětská nemocnice v Sydney, Austrálie 

Kód výrobku Velikost 
stomie

Velikost 
kroužku Velikost balení

839820 K úpravě
15-40mm 60mm 5

839821 20mm 60mm 5

839822 22.5mm 60mm 5

839823 25mm 60mm 5

839824 27.5mm 60mm 5

839825 30mm 60mm 5

839826 32.5mm 60mm 5

839827 35mm 60mm 5

839828 37.5mm 60mm 5

839829 40mm 60mm 5

839830 K úpravě
15-60mm 80mm 5

Jak objednávat dvoudílné měkké 
konvexní podložky eakin dot® 2

Zavolejte nám o vzorky

Tel: 800 110 110
asistentka@eakin.cz
www.eakin.cz
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1. eakin dot® 2-piece soft convex  user evaluations, Data on File, 2019.
2. eakin dot® 2-piece nurse case study, Data on File, 2018.


