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Aurum Convex - worek stomijny 1-częściowy z miodem
manuka i hydrokoloidami, r. M - 10szt. (XMHNDM713)
 

Cena: 249,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 10 szt.

Producent Welland Medical

Opis produktu
 

Aurum® Convex Drainable to połączenie miodu Manuka o właściwościach gojących i antybakteryjnych i przyjaznych dla skóry
hydrokoloidów Welland Hyperflex®. Miód Manuka jest uznanym na całym świecie środkiem, powszechnie stosowanym w celach
leczniczych i terapeutycznych. Ułatwia utrzymanie zdrowej skóry wokół stomii. Jest on znany i ceniony przede wszystkim za swoje
unikatowe właściwości lecznicze i antybakteryjne.

Aurum® Convex Drainable worek jednoczęściowy otwarty (odpuszczalny), to worek najnowszej generacji przeznaczony do zaopatrzenia
kolostomii i ileostomii. Został zaprojektowany dla osób, które chcą funkcjonować aktywnie, bez ograniczeń. Dzięki wielu innowacyjnym
cechom zapewnia bezpieczeństwo, dyskrecję i pewność siebie - umożliwia normalne życie ze stomią.

Opakowanie: 10 szt.

Rozmiar: 13-35 mm

Kolor: przezroczysty (XMHNDM713)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Właściwości:

- posiada przylepiec z wypukłością pomagającą unieść stomię (wklęsłą, płaską na poziomie skóry i w zagłębieniu lub nietypowym
miejscu)
- przyjazne dla skóry hydrokoloidy Hyperflex® z miodem Manuka poprawiają stan skóry
- pokrycie worka jest miękkie, delikatne, wodoodporne i szybkoschnące, co zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania
- wystająca zakładka Easy2peel™ pomaga w delikatnym odklejeniu worka, co znacząco zmniejsza podrażnienia skóry przy codziennych
czynnościach pielęgnacyjnych stomii
- filtr węglowy Dual-Carb® z teflonową membraną PTFE skutecznie eliminuje zapachy, zapobiega balonowaniu i ewentualnemu
podciekaniu treści jelitowej i odpycha płynne i oleiste substancje
- wyposażony w innowacyjny, zintegrowany system łatwego otwierania, higienicznego opróżniania i bezpiecznego zamykania worka
- podziałka z wyraźnym oznaczeniem ułatwia precyzyjne docięcie otworu w przylepcu i dopasowanie go do kształtu i wielkości stomii
- posiada uchwyty do paska mocującego dla osób oczekujących dodatkowego zabezpieczenia
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