
DOPLŇKY
Podložky Cohesive SLIMS® Seals

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

30 kusů 839005

Malé podložky Cohesive® Seals

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

30 kusů 839002

Velké podložky Cohesive® Seals

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

10 kusů 839001

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

Perform™ Absorbens Stolice

Přípravek pro kontrolu sáčků, který 
přemění obsah na gel. Používá se přes 
noc pro zvýšení jistoty, protože snižuje 
vytékání, nadouvání sáčku a hluk.

60 váčků 839020

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 VÝPUSTNÉ SÁČKY PELICAN - 10 kusů

VÝPUSTNÉ

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severní Irsko
BT23 5QYD
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NASTAVITELNÝ STOMICKÝ PÁS 
Velikost 
balení

Kód výrobku

Nastavitelný stomický pás 1 839520

VELIKOSTI Mini
průhledné

Standard
průhledné

Maxi
průhledné

Mini
béžové

Standard
béžové

Maxi
béžové

Opklipbar
12-40mm

839511 839500 839489 839510 839490 839479

20 mm - 839501 - - 839491 839480
22.5 mm - 839502 - - 839492 839481
25 mm - 839503 - - 839493 839482

27.5 mm - 839504 - - 839494 839483
30 mm - 839505 - - 839495 839484

32.5 mm - 839506 - - 839496 839485
35 mm - 839507 - - 839497 839486

37.5 mm - 839508 - - 839498 839487
40 mm - 839509 - - 839499 839488

Opklipbar
15-60mm

- 839512 - - - -

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?
Výpustné sáčky PELICAN nabízejí snadný způsob 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 výpustných sáčků.

Výpustné sáčky PELICAN mají vysoce vyvinutý voděodolný 
filtrační systém s kontrolou toku pro účinnější prevenci  
zápachu. Dodávány jsou i kryty filtrů.

Podložky na výpustných sáčcích PELICAN jsou velmi jemné 
k pokožce. Poskytují také pohodlné a přitom bezpečné 
uchycení. Pro ještě vyšší ochranu před vytékáním můžete 
používat doplňky řady Cohesive®.

Výpustné 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. Na 
povrchovém filmu podložky si můžete snadno vyznačit tvar 
své stomie a vystřihnout otvor, který bude přesně odpovídat 
vaší stomii.

Přidržovací štítek je jasně vyznačený a snadno ho naleznete.

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

Výpustné sáčky PELICAN jsou řada anatomicky tvarovaných 
sáčků, které vyhovují různým tvarům těla.

Kromě všech vlastností již uvedených mají konvexní výpustné
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 VÝPUSTNÉ SÁČKY PELICAN - 30 kusů

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

VLASTNOSTI SÁČKŮ PELICAN™ VLASTNOSTI KONVEXNÍCH SÁČKŮ 
PELICAN™

VÝPUSTNÉ

VELIKOSTI Mini
průhledné

Standardní
průhledné

Maxi
průhledné

Mini
béžové

Standard
béžové

Maxi
béžové

Opklipbar
15-65 mm

839360 839336 839312 839348 839324 839300

20 mm - 839337 839313 839349 839325 839301

25 mm - 839338 839314 839350 839326 839302
27.5 mm - 839339 839315 839351 839327 839303
30 mm - 839340 839316 839352 839328 839304

32.5 mm - 839341 839317 839353 839329 839305
35 mm - 839342 839318 839354 839330 839306

37.5 mm - 839343 839319 839355 839331 839307

40 mm - 839344 839320 839356 839332 839308

45 mm - 839345 839321 839357 839333 839309
50 mm - 839346 839322 839358 839334 839310
55  mm - 839347 839323 839359 839335 839311

Pooperační prostřihovací Maxi průhledný    839361

SYSTÉM BEZSVORKOVÉHO ZAVÍRÁNÍ

Bezsvorkový uzavírací systém výpustných sáčků PELICAN 
zajišťuje maximální bezpečnost a jistotu. Výpustné sáčky se 
díky svým ojedinělým vlastnostem, jako je otevírací štítek 
a velký otvor, snadno vyprazdňují a čistí. (viz zadní strana 
Návodu k použití).

Ohněte konečnou 
část výstupu.

Zatáhněte za 
otevírací štítek – 
dosáhnete tak 

velkého otevření 
pro vyprazdňování 

a čištění.

Po vyprázdnění 
zkrátka znovu 

přeložte a 
připevněte.

Pro větší bezpečnost 
a pohodlí založte 

uzávěr pod tkaninu 
a zabezpečte 
suchým zipem.

Pohodlná

konvexita

•

•

•

•

•Kromě toho je spodní strana výpustných sáčků zhotovena 
z prostřižené tkaniny. Přes průhledný film jde vidět na 
stomii, což umožňuje snadné a přesné připevnění sáčku. 
Prostřižená zadní část také umožňuje snadné nasazení 
krytu filtru. V ostatních případech hedvábně jemná tkanina 
diskrétně kryje stomii.


