
PEDIATRICKÉ



JEMNÁ A NĚŽNÁ PÉČE
O DĚTSKOU POKOŽKU

Společnost TG Eakin myslela při vývoji pediatrických sáčků 
PELICAN™ především na děti. Dbali jsme na to, aby byly 
tyto sáčky stejně vysoké kvality, jako ostatní výrobky v naší 
řadě.

Pediatrické sáčky PELICAN™, k dispozici jako konvexní a 
ploché, mají mnoho ojedinělých vlastností, které umožňují 
snadnou péči o stomii a udržování pokožky okolo stomie v 
dobrém stavu.

Protialergická ochrana pokožky vyhovuje většině kožních typů a je jemná 
a něžná na mladou pokožku, jak už jste u výrobků Eakin zvyklí očekávat. 
Ultratenká ochrana pokožky se vytvaruje a vytváří tak bezpečné přilnutí.

Hedvábně jemná tkanina pleťové barvy je na pokožce příjemně chladivá. 
Tato tkanina potištěná medvídky má prostřiženou zadní část, která usnadňuje 
kontrolu stomie.

Systém voděodolného filtru umožňuje kontrolované dezodorizované 
proudění vzduchu. Součástí jsou kryty filtrů potištěné medvídky, které se díky 
prostřižené zadní části snadno nasazují.

Systém bezsvorkového zavírání sáčků PELICAN™ zajišťuje velmi rychlé a snadné 
vyprazdňování a čištění.

PEDIATRICKÝ VÝPUSTNÝ SÁČEK PELICAN™

Ohněte koncovou 
část výstupu.

Zatáhněte za otevírací 
štítek – dosáhnete 

tak velkého otevření 
pro vyprazdňování a 

čištění.

Po vyprázdnění znovu
přeložte a uzavřete.
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PEDIATRICKÝ UROSTOMICKÝ SÁČEK PELICAN™

TG Eakin Limited obohatila svou řadu drenážních sáčků PELICAN™ o vysoce 
kvalitní pediatrické urostomické sáčky. Kromě důvěrně známé ochrany pokožky 
a hedvábně jemné látky s prostřiženou spodní stranou nabízejí pediatrické 
urostomické sáčky PELICAN™ jisté unikátní vlastnosti, zaručující pohodlí dítěte:

Vývod urostomického sáčku je neobyčejně měkký, 
ohebný a bezpečný a zajišťuje během použití maximální 
pohodlí. Při vyprazdňování lze kontrolovat průtok prostým 
stisknutím vývodu.

Ohebný vývod umožňuje bezpečné připevnění k většině 
typů běžně používaných nočních drenážních systémů, 
aniž by byl nutný dodatečný adaptér.

Spodní strana je vyrobená z tkaniny pro dodatečné 
pohodlí, zatímco vývod je podložen plastem pro snadné 
čištění.

Pediatrický urostomický sáček PELICAN™ je zhotoven tak, 
aby zajistil minimální shromažďování moči na dně sáčku 
a aby se usnadnilo úplné vyprazdňování. Jednocestný 
ventilový systém zabraňuje zpětnému toku moči.

Náš novorozenecký sáček (839703) nemá kruhovou výpusť a
je vhodný pro péči o specifické ileostomie a mukózní fistuly.

NOVOROZENECKÝ VÝPUSTNÝ 
SÁČEK PELICAN™



POHODLNÁ KONVEXITA
Novinkou v rodině dětských sáčky PELICAN™ 
jsou konvexní výpustné a konvexní urostomické
sáčky. Mohou být použity pro další ochranu 
proti podtékání, zejména tam, kde stomie 
je zcela plochá nebo retrahovaná. Kromě 
funkcí, shodných s ostatními PELICAN™ sáčky, 
jako je hedvábně měkká potahová tkanina, 
bezsvorkový uzávěr a vodotěsný filtr, konvexní 
sáček nabízí některé jedinečné výhody:

PEDIATRICKÉ

Komfortní konvexní lepící plocha kopíruje jednotlivé tělesné kontury a 
dosahuje dokonalého přilnutí kolem stomie. Měkká mělká konvexita má 
zajistit, aby stomie ústila dovnitř sáčku a tak brání úniku. Tato mimořádná 
bezpečnost je tedy možná bez obvyklých problémů, spojených s tradičními 
tuhými konvexitami.

Lepící vrstva je odolnou kožní ochranou, fungující po dlouhou dobu. Stejně 
jako všechny výrobky Eakin je velmi šetrná k pokožce a pohodlná na nošení. 
Pružný podklad poskytuje přímo na kůži větší pohodlí.

Základní otvor od 5 do 30mm umožňuje větší flexibilitu využití. Materiál lze 
snadno stříhat, takže vytvoří pro větší pohodlí hladký okraj.

Pro dodatečnou ochranu proti úniku můžete využít nalepit vyrovnávací 
kroužky Cohesive Slims® pod sáček.

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



DOPLŇKY
“Pane Eakine, děkuji za vynalezení lepících pásků 
Cohesive SLIMS®. Narodila jsem se předčasně, ve 25. 
týdnu těhotenství, a když mi bylo 6 dní, protrhlo se mi 
střevo a museli mi vytvořit dvě stomie. Sestry na oddělení 
stomií mi chrání pokožku kolem stomií sestřiženými 
páskami Cohesive SLIMS®. To znamená, že někdy mám 
sáček nasazený celý týden. Nemám podrážděnou 
pokožku a dokonce mohu ležet na břiše, aniž by něco 
vyteklo. Ještě jednou děkuji. S láskou, Jessica, Austrálie.”

Vyrovnávací Cohesive SLIMS® Seals

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

30 kusů 839005

Pasta Cohesive® PASTE

Cohesive® PASTE je unikátní pasta 
bez alkoholu, ideální pro vyplňování 
hlubokých kožních jizev a záhybů.

1 tuba (60g) 839010

Surround™ Ochrana Pokožky

Podložka, která může být použita v mnoha 
aplikacích, např. kolem parastomálních 
píštělí, u drénů či při umělé výživě. Tvoří 
na pokožce vodonepropustnou a 
bakteriální bariéru.

10 Velké kroužky Skin 
Protector (98mm)

839011

20 Malé kroužky Skin
Protector (58mm)

839012

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



KÓDY VÝROBKŮ

Velikost Velikost 
balení

Kód 
výrobku

Eakin pediatrický
výpustný sáček 

PELICAN™

Opklipbar 
10-50mm

Průhledný 
sáček s 

potištěnou 
textilií 

30 839701

Eakin novorozenecký
výpustný sáček 

PELICAN™

Opklipbar
0-40mm

Průhledný 
sáček s 

potištěnou 
textilií 

30 839703

Eakin pediatrický
urostomický sáček 

PELICAN™

Opklipbar 
10-50mm

Průhledný 
sáček s 

potištěnou 
textilií 

30 839706

Velikost Velikost 
balení

Kód 
výrobku

Dětský konvexní 
výpustný sáček

Opklipbar 
5-30mm

Průhledný 
sáček s 

potištěnou 
textilií 

10 839707

Dětský konvexní 
urostomický sáček

Opklipbar
5-30mm

Průhledný 
sáček s 

potištěnou 
textilií 

10 839708

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Severní Irsko
BT23 5QYPA
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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


