
Cohesive® byl vyvinut v Severním Irsku a jeho schopnost perfektně těsnit a 
zároveň chránit kůži je dokonale prověřena více než 30 lety jeho používání.

Cohesive® Seals
Small Cohesive® Seals (Malé těsnící kroužky) mají stejný 
tvar i velikost jako Cohesive SLIMS®, ale jsou zvláště silné. 
Používají se k mimořádné ochraně kůže, jsou vhodné u 
pacientů s problematickou pokožkou nebo v případě 
závažných problémů s netěsností.

Large Cohesive® Seals
Large Cohesive® Seals (Velké těsnící kroužky) kryjí širší 
plochu kůže okolo vývodu a chrání ji tak ve větším 
rozsahu. Jsou vhodné pro pacienty s urostomiemi nebo
u lidí s citlivou pokožkou, u kterých dochází při použití
jiných výrobků k místnímu podráždění kůže.

Cohesive SLIMS®
Dokonalé utěsnění, komfort a spolehlivost pro všechny
typy, tvary a velikosti stomií.

Velikost balení: 30 těsnících kroužků 

Velikost balení: 30 těsnících kroužků 

Velikost balení: 10 těsnících kroužků REF 839001

REF 839002

REF 839005   

Pro dokonalý pocit klidu a jistoty zvolte těsnící kroužky na 
stomie z produktové řady Cohesive®. Zbavte se obav 
z nedostatečně utěsněného nalepeného stomického 
sáčku a dodejte si jistoty!

“Používání kroužků Cohesive SLIMS® mi přineslo
nový pocit jistoty a duševního klidu - nejen proto, 
že dokonale těsní, ale zejména kvůli tomu, že se 
kůže v okolí stomie zcela zahojila. Se stomií žiji 
téměř 38 let a stal jsem se alergickým na všechny 
výrobky aktuálně dostupné na trhu. Má profese 
vyžaduje časté cestování a z ileostomie nyní již 
nemám obavy. Mohu dokonce začít hrát znovu 
golf!”
Uživatel Cohesive SLIMS®, Německo

“Pane Eakine, děkuji Vám, že jste vynalezl 
Cohesive SLIMS®. Narodila jsem se předčasně, 
ve 25. týdnu těhotenství. Když mi bylo šest dní, 
proděravělo se mi střevo a museli mi udělat dva 
vývody. Stomické sestřičky používají na ochranu 
mé kůže těsnící kroužky Cohesive SLIMS® Jejich 
velikost vždy upraví tak, aby dobře chránily 
okolí vývodu. Mohu tak nosit sáček někdy i celý 
týden. Kůži již nemám vůbec bolavou a mohu 
ležet i na břiše, aniž by cokoli protékalo ven. 
Ještě jednou Vám moc děkuji.
Jessica, Austrálie.”

Naprostá Jistota
A Pocit Klidu
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NETĚSNÍ?... 
...TO UŽ SE NESTANE

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

Očistěte a osušte kůži v okolí stomie.

Cohesive SLIMS® zahřejte a roztáhněte na 
správnou velikost, aby jej bylo možné snadno 
přiložit na okolí stomie.

Umístěte kroužek Cohesive SLIMS® na kůži kolem
stomie. Měl by dokonale krýt kůži v okolí i těsné
blízkosti stomie.

1

2

3Kůže v blízkosti 
stomie je zarudlá a 

citlivá.

Cohesive SLIMS®
zabraňuje netěsnosti 
a chrání kůži kolem 

stomie.

Používání Cohesive 
SLIMS® chrání kůži a řeší 
kožní problémy v okolí 

stomie.

Těsnící kroužky Cohesive SLIMS® přiložte opatrně na kůži kolem 
stomie před upevněním příruby nebo sáčku. Kroužky utěsňují 
prostor v okolí stomie a zabraňují úniku tekutiny.

Upevnění sáčku je při použití Cohesive SLIMS® spolehlivější, což 
poskytuje jeho nositeli pocitm naprosté jistoty a klidu.

Kroužky Cohesive SLIMS® Vám často umožní nosit sběrný sáček 
déle, neboť upevnění sáčku je díky dodatečnému utěsnění 
spolehlivější.

Rok od roku vzrůstá na celém světě počet pacientů, kteří 
oceňují novou úroveň klidu, jistoty a komfortu, představovanou 
těsnícími kroužky Cohesive SLIMS®. Proč zůstávat doma, když 
můžete jít ven – bude Vás doprovázet pocit jistoty, neboť Vás 
chrání Cohesive SLIMS®.

OCHRANA KŮŽE
Dochází u Vás občas k zarudnutí a bolestivosti nebo 
podráždění kůže kolem stomie?
Zní-li odpověď ano, nejste sami. Podle nejnovější studie* trpí 45 % pacientů se 
stomií kožními problémy, které postihují okolí stomie.
Většina těchto lidí si však tyto komplikace neuvědomuje, nevěnuje jim 
pozornost nebo si je nepřipouští.
Citlivost nebo bolestivost kůže v okolí stomie je způsobena kontaktem kůže s 
vylučovanými tekutinami či exkrementy. Mnoho pacientů si myslí, že zarudnutí 
a citlivost kůže kolem stomie je normální a je třeba se s tím smířit. Tomuto stavu
však lze zabránit, jak ukazují následující obrázky:

Používání těsnících kroužků Cohesive SLIMS® je snadné a rychlé. Přiložení 
kroužku na podrážděnou pokožku nepřináší obtíže a nevyvolává 
nepříjemné pocity. Jednoduše jej roztáhněte podle tvaru a velikosti Vaší 
stomie a přiložte přímo na kůži kolem stomie. Těsnící kroužky Cohesive 
SLIMS® je možné používat na okolí kolostomií, ileostomií i urostomií, a to v 
kombinaci se všemi druhy sáčků.

Cohesive SLIMS® neztrácejí svou lepivost , můžete s nimi proto 
manipulovat podle libosti. Jestliže se kroužek při roztahování roztrhne, 
stačí jej pouze spojit opět dohromady – podobně jako plastelínu.

Způsob použití

Sběrný sáček si nasaďte zvyklým způsobem a 
přidržte jej pevně na svém místě po dobu 30 vteřin.
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Na těsnící schopnosti
Cohesive SLIMS® se
mohu spolehnout.

Kroužky Cohesive
SLIMS® umožňují lepší
utěsnění a dodávají 

mi tak jistotu.

Proč byste se měli smířit s citlivou nebo bolestivou kůží kolem stomie?
Máte-li pocit, že kůže kolem stomie není v pořádku, obraťte se prosím na Vaší 
stomickou sestru.

Těsnící kroužky Cohesive SLIMS® se používají snadněji, 
při neobvyklém tvaru stomie a hlubokých kožních 
záhybech na obou jejích stranách se Cohesive 
SLIMS® dobře vytvaruje a přilne

*“Are Peristomal Skin Disorders Inevitable?“ [„Je poškození kůže v okolí stomie nevyhnutelné?“] Herlufsen, Grete 
Olsen, Carlsen, Nybaek, Karlsmark & Jemec, Kongres WCET, červenec 2006.
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Jen pro jedno použití. 

Udržujte v suchu. Chraňte 
před vysokou vlhkostí.

Uchovávejte v krabičce při 
pokojové teplotě. Nedávejte 
do chladničky.1
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jiných výrobků k místnímu podráždění kůže.

Cohesive SLIMS®
Dokonalé utěsnění, komfort a spolehlivost pro všechny
typy, tvary a velikosti stomií.

Velikost balení: 30 těsnících kroužků 

Velikost balení: 30 těsnících kroužků 

Velikost balení: 10 těsnících kroužků REF 839001

REF 839002

REF 839005   

Pro dokonalý pocit klidu a jistoty zvolte těsnící kroužky na 
stomie z produktové řady Cohesive®. Zbavte se obav 
z nedostatečně utěsněného nalepeného stomického 
sáčku a dodejte si jistoty!

“Používání kroužků Cohesive SLIMS® mi přineslo
nový pocit jistoty a duševního klidu - nejen proto, 
že dokonale těsní, ale zejména kvůli tomu, že se 
kůže v okolí stomie zcela zahojila. Se stomií žiji 
téměř 38 let a stal jsem se alergickým na všechny 
výrobky aktuálně dostupné na trhu. Má profese 
vyžaduje časté cestování a z ileostomie nyní již 
nemám obavy. Mohu dokonce začít hrát znovu 
golf!”
Uživatel Cohesive SLIMS®, Německo

“Pane Eakine, děkuji Vám, že jste vynalezl 
Cohesive SLIMS®. Narodila jsem se předčasně, 
ve 25. týdnu těhotenství. Když mi bylo šest dní, 
proděravělo se mi střevo a museli mi udělat dva 
vývody. Stomické sestřičky používají na ochranu 
mé kůže těsnící kroužky Cohesive SLIMS® Jejich 
velikost vždy upraví tak, aby dobře chránily 
okolí vývodu. Mohu tak nosit sáček někdy i celý 
týden. Kůži již nemám vůbec bolavou a mohu 
ležet i na břiše, aniž by cokoli protékalo ven. 
Ještě jednou Vám moc děkuji.
Jessica, Austrálie.”

Naprostá Jistota
A Pocit Klidu
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     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, 
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYwww.eakin.eu

Bližší informace o TG Eakin Ltd naleznete na našich webových stránkách:

Eakin CZ s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno

Czech Republic 
Tel.:  +420 800 110 110

e-mail:  asistentka@eakin.cz
web:  www.eakin.cz


