
Pasta pro péči o stomie nabízí
ochranu pokožky a zabraňuje úniku u
komplikovanějších stomií.

JAK PŮSOBÍ
Pasta Cohesive® PASTE je založena na stejné bázi jako 
ostatní výrobky Cohesive® a chrání peristomální pokožku 
naprosto stejným způsobem:

Absorbuje vlhkost a 
odvádí ji od pokožky.

Snižuje aktivitu trávicích
enzymů, čímž jim 

zabraňuje v narušování 
pokožky.

Udržuje přirozené pH 
a zabraňuje styku 

pokožky s biologickými a 
chemickými dráždidly.

      Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYEC
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(S Cohesive® PASTE) Nemusím 
si měnit sáček tak často, což 
znamená, že nemám červenou 
a podrážděnou pokožku!

“
“

Velikost balení: 
1

REF:
839010

Hmotnost: 
60g

Pohodlí a Jistota

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
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POHODLÍ A JISTOTA
Cohesive® PASTE je ojedinělá pasta na 
stomie. Je to unikátní pasta bez alkoholu 
poskytující vysokou úroveň pohodlí a jistoty.

Cohesive® PASTE pochází ze stejné rodiny 
výrobků jako Cohesive® Seals a Cohesive 
SLIMS® a je založeno na stejné bázi, která 
chrání peristomální pokožku už déle než 30 
let.

Miluji Cohesive® PASTE, zajišťuje mi
pohodlí a je velmi snadná na použití.

NEOBSAHUJE ALKOHOL
Žádné výrobky Eakin® neobsahují 
alkohol a jsou tudíž velmi vlídné k 
pokožce. Cohesive® PASTE je velice 
pohodlná, protože nepálí tak jako 
tradiční pasty na stomie.

Nepřítomnost alkoholu také 
znamená, že Cohesive® PASTE 
nevyschne. Nedochází tudíž 
ke ztrátám, pokud náhodou 
neuzavřete tubu.

Při nanášení pasty (Cohesive®) na
podrážděnou pokožku nemám 
nutkání křičet.

VLÍDNÁ K POKOŽCE

„Kožní vřídky kolem mé stomie už se zahojily.“

„Při používání pasty je moje pokožka zdravější“

„Nanášení Cohesive® PASTE je pohodlné“

„Stav mé pokožky se zlepšil, už není tak červená“

„Co jsem začal používat tuto pastu, pokožka se mi
zahojila a přestala mě svědit“.

SNADNÉ POUŽITÍ
Použití Cohesive® PASTE je rychlé a snadné. Přilne k vlhké 
pokožce a před nasazením sáčku není potřeba čekat, než 
pasta uschne.

Cohesive® PASTE u kolostomií, ileostomií a urostomií a pro 
vyplňování hlubokých kožních záhybů, jizev nebo nerovných 
povrchů. Je použitelná se všemi typy sáčků.

Cohesive® PASTE se po nanesení přemění na gel a netvrdne 
jako tradiční pasty na stomie. Je proto pohodlná a velmi 
snadno se odstraňuje.

S pastou Cohesive® PASTE není nutné používat žádné 
dodatečné pudry nebo krémy a může se používat společně s 
Cohesive SLIMS® nebo Cohesive® Seals.

“
“

“
“

•

•

Když jsme uživatele požádali, aby nám popsali stav své pokožky 
pod pastou Cohesive® PASTE, odpovědi byly velmi příznivé:

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Používání                             místo jiných past:

Používání                            se             :              

1 2 3 4

Očistěte a osušte
okolní pokožku a
ujistěte se, že je

pokožka zbavená
rozpouštědel, 

pudrů a 
mastných látek.

Vmáčkněte pastu
do kožních 

záhybů, jizev 
a nerovných 

povrchů.

Naneste pastu na
pokožku okolo 

stomie. Měla by 
pokrývat celý
obvod stomie.

Nasaďte sáček
obvyklým 

způsobem a 
pevně na něj 

přitlačte po 30 
sekund.

Očistěte a osušte
okolní pokožku a
ujistěte se, že je

pokožka zbavená
rozpouštědel, 

pudrů a 
mastných látek.

Pro doplnění 
funkce náplasti 

Cohesive SLIMS® 
vmáčkněte 

pastu do kožních 
záhybů, jizev 
a nerovných 

povrchů.

Dále přitlačte 
Cohesive SLIMS® 
na pokožku okolo 
stomie. Měla by 
pokrývat celý
obvod stomie.

Nasaďte sáček
obvyklým 

způsobem a 
pevně na něj 

přitlačte po 30 
sekund.

1 2 3 4
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