
DOPLŇKY
Vyrovnávací kroužky Cohesive SLIMS® Seals

Podložky užšího profilu také předcházejí 
vytékání a zajišťují pohodlí a jistotu u 
všech typů stomií. (průměr 48mm)

30 kusů 839005

Malé vyrovnávací kroužky Cohesive® Seals

Velmi tlusté podložky pomáhají v 
prevenci problémů s větším vytékáním a s 
problémovou pokožkou. (průměr 48mm)

30 kusů 839002

Velké vyrovnávací kroužky Cohesive® Seals

Velké podložky pokrývají větší plochu 
pokožky kolem stomie. Ideální pro 
urostomie nebo pro osoby s citlivou 
pokožkou. (průměr 98mm)

10 kusů 839001

Pasta Cohesive® PASTE

Jako všechny doplňky Cohesive®, tento
výrobek neobsahuje alkohol. Používá se 
pro vyšší ochranu pokožky, pro vyplňování 
kožních záhybů, jizev a nerovností.

1 tuba, (60g) 839010

Release™ Odstraňovač Lepidla

Jemný odstraňovač lepících vrstev s 
přídavkem vitamínu E pro bezbolestné 
odstranění sáčků a lepidel.

50ml sprej 839023

30 sáčků 839024

Protect™ Bariérový Film

Silikonový bariérový film s přídavkem 
vitamínu E chrání pokožku před tělními 
tekutinami, exkoriacemi a lepidly.

30 sáčků 839025

CONVEX UZAVŘENÉ SÁČKY PELICAN - 10 kusů

UZAVŘENÉ

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severní Irsko
BT23 5QYC
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VELIKOSTI Mini
průhledné

Standard
průhledné

Maxi
průhledné

Mini
béžové

Standard
béžové

Maxi
béžové

Opklipbar
12-40mm

- 839530 839562 839573 839563 839552

20 mm - 839531 - - 839564 839553
22.5 mm - 839532 - - 839565 839554
25 mm - 839533 - - 839566 839555

27.5 mm - 839534 - - 839567 839556
30 mm - 839535 - - 839568 839557

32.5 mm - 839536 - - 839569 839558
35 mm - 839537 - - 839570 839559

37.5 mm - 839538 - - 839571 839560
40 mm - 839539 - - 839572 839561

Opklipbar 
15-60mm

- 839574 - - - -

NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS 
Velikost 
balení

Kód výrobku

Nastavitelný stomický pás 1 839520

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



PROČ SI NEZJEDNODUŠIT PÉČI O STOMII?
Uzavřené sáčky PELICAN nabízejí snadný způsobe péče o stomii. Dostupné v plochém a konvexním provedení, každá vlastnost byla důkladně promyšlena tak, aby sáčky poskytovaly 
veškeré pohodlí bez jakýchkoli komplikací. Jak je z mnoha vlastností zřejmé, snadnost použití je důležitým prvkem designu našich drenážních sáčků.

Uzavřené sáčky PELICAN mají vysoce vyvinutý filtrační 
systém s kontrolou toku pro lepší prevenci zápachu.
Dodávány jsou i kryty filtrů.

Podložky na uzavřených sáčcích PELICAN jsou 
velmi jemné k pokožce. Poskytují také pohodlné 
a přitom bezpečné uchycení. Pro ještě vyšší jistotu 
můžete použít doplňky Cohesive®, které poskytují 
dodatečnou ochranu před podtékáním.

Uzavřené sáčky PELICAN mají pro zjednodušení použití
předem střižené podložky, což zajišťuje dokonalé 
přilnutí. Pokud však není vaše stomie dokonale 
kruhového tvaru, bude vám lépe vyhovovat sáček 
pro osobní sestřižení. To znamená, že si můžete na 
povrchovém filmu podložky snadno vyznačit tvar 
své stomie a vystřihnout otvor, který bude přesně 
odpovídat vaší stomii.

Přidržovací štítek je jasně vyznačený a snadno ho 
naleznete.

Všechny uzavřené sáčky PELICAN se pyšní hedvábně
měkkou tkaninou, která umožňuje nošení sáčku v
tichosti a pohodlí.

Uzavřené sáčky PELICAN jsou anatomicky tvarované,
aby vyhovovaly vaší postavě.

Kromě toho mají sáčky prostřiženou zadní stranu, 
takže pokud si zvolíte průhledný sáček, uvidíte stomii 
skrz průhledný film, což umožňuje snadné a přesné 
umístění drenážního sáčku. Prostřižená zadní část také 
usnadňuje nasazení krytu filtru. V ostatních případech 
hedvábně jemná tkanina diskrétně kryje stomii.

Kromě všech vlastností již uvedených mají konvexní uzavřené
Pelican™ sáčky následující výhody:

Tento pohodlný konvexní sáček má unikátní měkkou 
a bezpečnou podložku s ohebnou pěnovou spodní 
stranou, která zvyšuje pohodlí a jistotu.

Nabízejí mělkou až středně hlubokou konvexitu podle 
vašich potřeb.

Pro dosažení maximální konvexnosti, zvýšené pohodlí 
a jistotu je možné používat konvexní sáčky PELICAN s 
podložkami Cohesive® Seals. Tím se prohloubí konvexnost 
a maximalizuje se ochrana proti vytékání.

Dodávají se s poutky na pásek pro zvýšení pocitu 
bezpečí.

Konvexní sáčky PELICAN jsou ohebné a na rozdíl od 
tradičních konvexních výrobků poskytují maximální 
pohodlí a jistotu.

•

•

•

•

•

PLOCHÉ UZAVŘENÉ SÁČKY PELICAN  
30 kusů

Všechny konvexní drenážní sáčky by měly být používány pouze po 
konzultaci s odborníkem na péči o stomie.

VELIKOSTI Mini
průhledné

Standard
průhledné

Maxi
průhledné

Mini
béžové

Standard
béžové

Maxi
béžové

Opklipbar
20-65 mm

839438 839414 839401 839426 839402 839400

22.5 mm - 839415 - 839427 839403 -
25 mm - 839416 - 839428 839404 -

27.5 mm - 839417 - 839429 839405 -
30 mm - 839418 - 839430 839406 -

32.5 mm - 839419 - 839431 839407 -
35 mm - 839420 - 839432 839408 -

37.5 mm - 839421 - 839433 839409 -

40 mm - 839422 - 839434 839410 -
45 mm - 839423 - 839435 839411 -
50 mm - 839424 - 839436 839412 -
55 mm - 839425 - 839437 839413 -

PELICAN minisáčky STOMA CAPS  
30 kusů

SIZES Kód výrobku

Stoma Cap Opklipbar 10-40mm 839580
Stoma Cap Plus Opklipbar 10-55mm 839581

Pohodlná

konvexita

VLASTNOSTI SÁČKŮ PELICAN™ VLASTNOSTI KONVEXNÍCH 
SÁČKŮ PELICAN™

UZAVŘENÉ


