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Pohodlná břišní podpora 
pro stomie a kýly

Skladujte položené, v krabici, v suchu a za pokojové teploty.
Perte v pračce na jemném cyklu o teplotě nanejvýš 40°C.



Pro břišní podporu během delšího období tělesné 
aktivity jako je chůze, práce na zahradě, zdvihání, 
sporty, domácí práce atd.

Navržen stomickými sestrami, zajišťuje podporu pro 
stomie a kýly.

Lehká prodyšná tkanina poskytující pevnou podporu a 
zároveň pohodlí i za teplých, vlhkých podmínek

Tkanina v barvě pleti s nastavitelným uzavíráním na 
suchý zip pro snadnou aplikaci.

Velikost Míra 20cm široký 
pás

26cm široký 
pás

S 75 - 90 cm 839051 839061

M 90 – 105 cm 839052 839062

L 105 – 120 cm 839053 839063

XL 120 - 135 cm 839054 839064

Podpůrné stomické pásy Eakin jsou vyrobeny z 
unikátního materiálu zvaného Isoflex.

Isoflex byl vyvinut speciálně pro stomiky a zajišťuje
jim rovnoměrnou břišní podporu. Poskytuje úplnou 
podporu parastomální kýly, přitom je však dostatečně 
pružný na zajištění běžné funkce stomie.

PODPŮRNÉ STOMICKÉ PÁSY EAKIN:
•

•

•

•

VOLBA SPRÁVNÉ VELIKOSTI

Lehněte si na pevný povrch a počkejte, až se kýla zmenší 
nebo usadí do obvyklé polohy, aby bylo vaše břicho co 
nejplošší.

Opatrně si kolem břicha oviňte metr a změřte si velikost 
břicha přes kýlu a stomii.

Zaznamenejte si míru a porovnejte ji s následující 
tabulkou, ze které vyčtete správné objednací číslo pro 
vaši velikost.

Pokud jste na pochybách, zvolte si menší velikost.

Podle osobních tělesných potřeb a potřeb výše podpory 
si zvolte mezi pásem širokým 20 cm anebo 26 cm.

Isoflex se pohybuje s 
tělem a to znamená, že
podpůrný pás je 
pohodlný i při nošení po 
delší časové období.
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