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Ochranu pokožky jsm
e kompletně

 za
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lili

www.eakincohesiveseals.com

Ochranu pokožky jsme 
kompletně zabalili

Cohesive StomaWrap™
Balení: 10 kroužků

     839006

Která pomůcka 
pro jakou situaci?

Ideální pro urostomiky
Pro pokrytí velké plochy 
peristomální pokožky
Pomáhá bránit podráždění 
od podložky sáčku
Pro použití při hluboké 
konvexitě 
Užitečný při ochraně kůže 
kolem ran.

Poskytuje MAXIMÁLNÍ kožní 
ochranu
Pro vysoký objem tekutého 
odpadu
Pro řešení problémů s 
podtékáním, průsakem
Pro prodloužení doby 
nošení sáčku
Může zajistit “měkkou” 
konvexitu.

Pro každodenní ochranu 
pokožky a bezpečí
Pro časté výměny sáčků
Pro mírně podrážděnou 
kůži
Pro předstřižené sáčky – 
přesnější usazení
Ideální pro použití s 
konvexními sáčky.

Ideální pro velké nebo 
oválné stomie
Při snížené obratnosti
Užitečný pro ochraně kůže 
kolem ran (zarámování)
Pro podtlakovou terapii ran 
(NPWT).
















98mm průměr
19mm vnitřní otvor

2.1mm tloušťka
48mm průměr

19mm vnitřní otvor
4.2mm tloušťka

48mm průměr
19mm vnitřní otvor

3.0mm tloušťka

85mm průměr
50mm vnitřní otvor

3.0mm tloušťka

Velké Cohesive® kroužky Malé Cohesive® kroužky Tenké kroužky SLIMS® Cohesive StomaWrap™






















Cohesive StomaWrap™ poskytuje úplné utěsnění kolem 
stomie, chrání před protékáním. Takto zvyšuje bezpečnost při 

použití sáčku, vaši důvěru a duševní klid.  

StomaWrap™ často prodlouží nošení sáčku díky většímu bezpečí.

 Cohesive StomaWrap™ jsou dokonale tvarovány pro velké nebo oválné stomie a díky jejich 
snadnému přizpůsobení rovněž ideální pro uživatele s omezenou obratností.

Jak StomaWrap™ funguje?
Poškození pokožky kolem stomie způsobuje odpad ze stomie, který se dostává do kontaktu s pokožkou. 

Mnoho stomiků se domnívá, že zarudlá kůže a mírný peristomální discomfort je normální a přijatelný. 
Nicméně dá se tomu předcházet:

Kůže poblíž stomie je 
zarudlá a 

podrážděná

Cohesive StomaWrap™ 
předchází protékání a 
chrání pokožku kolem 

stomie

Použitím StomaWrap™ 
se předchází či řeší 

problémy s pokožkou.
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Ujistěte se, že kůže 
kolem stomie je čistá, 
suchá a bez tuku či 

zbytků krémů.

Odstraňte papír a vytvarujte kroužek 
jemně tak, aby odpovídal povrchu 
těla. Na tom, která strana přijde na 

pokožku, nezáleží – přilnavé jsou obě.

Umístěte na tělo a 
opatrně oviňte pro 
pohodlné usazení 

kolem stomie.

Zploštěte vnější hranu 
pomůcky. Ohřejte rukou 
– to usnadní bezpečné 

utěsnění.

Uživatelé jednodílných pomůcek: umístěte 
sáček přes C-kroužek (Wrap) do vhodné 

polohy a krátce přidržte. 
Uživatelé dvoudílných: umístěte podložku 
přes C-kroužek (Wrap), upevněte sáček 

obvyklým způsobem.

Nechte trochu přesahovat pro 
dobré přilnutí kolem stomie. 
Kůže přímo kolem stomie by 

neměla zůstat volná.

Použití

123

456

Optimálně: usaďte přesně kolem 
stomie, jak ukázáno níže


Ujistěte se o pohodlném usazení bez přerušení kolem stomie.
Cohesive StomaWrap™ si kolem stomie můžete natvarovat a 
upravit kdykoliv.
Se StomaWrap™ můžete pracovat jak chcete – neztrácí 
přilnavost.

Tipy:
•
•

Pro další tipy se podívejte, jak s 
kroužky a C-kroužky pracuje Tom na

www.eakincohesiveseals.com

•

S podtékáním se můžete 
rozloučit – přivítejte zdravou 

pokožku kolem své stomie s novým 

Cohesive StomaWrap™, vyráběným ze stejných nejoblíbenějších 
složek jako Eakin Cohesive® kroužky and SLIMS® tenké kroužky, 

které chrání pokožku kolem stomií desítky let. 

85mm průměr • 50mm vnitřní otvor • 3mm tloušťka

Jedinečný tvar činí StomaWrap™ snadno a rychle 
použitelným. Nemusíte jej ohřívat, natahovat 
či trhat. Jen oviňte stomii s přebytkem pro 

bezpečné utěsnění.

Tenčí profil pro ochranu před 
podtékáním a pro pohodlí a 
bezpečí u všech typů stomií.

Velmi silné kroužky pomáhají 
předcházet potížím s 

významnějším průsakem a u 
problémové kůže.

Velké kroužky kryjí více kůže 
kolem stomie, poskytují 
ochranu ve větší šířce.

Unikátní bezalkoholová pasta 
– ideální pro hluboké kožní 

záhyby, trhliny nebo nerovný 
povrch, se stejným základem 

jako těsnící kroužky Cohesive®.

Sáček pro ztužení odpadu 
ze stomie v gel. Užívá se pro 

zvýšení bezpečí na lůžku, snižuje 
protékání, nadouvání sáčku a 

zápach. 

Nedráždivý odstraňovač medicínských adhesive 
(lepidel) pro bezbolestné odstranění sáčků a adhesive s 

přídavkem vitamínu E pro zvlhčení pokožky.

Délepůsobící bariérový film, chránící pokožku proti 
tělesným tekutinám, oděrkám a adhesivům s 

přídavkem vitamínu E a mátovou vůní.

Accessories Odstraňovač lepu - Release™Ochranný film - Protect™

50ml spray
30 ubrousků

839023
839024

50ml spray

30 ubrousků
839026
839025

Velké Cohesive® kroužkyMalé Cohesive® kroužkyTenké kroužky SLIMS®Cohesive StomaWrap™

98mm48mm48mm85mm

Oválné kroužky pro větší či 
oválné stomie či při horší 

zručnosti.

10 těsnících 83900130 těsnících 83900230 těsnících 83900510 těsnících 839006

Cohesive® PastePerform™ Solidifying Agent

60 sáčků839020 60g tuba839010

www.eakincohesiveseals.com


