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Aurum - worek ileostomijny z miodem manuka i
hydrokoloidami, r. S - 30szt. (XMHDS513)
 

Cena: 532,50 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 szt.

Producent Welland Medical

Opis produktu
 

Aurum® Drainable to połączenie miodu Manuka 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® Drainable worek jednoczęściowy otwarty (samoprzylepny), to najnowszej generacji worek 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: 30 szt.
Rozmiar: 13-60-80 mm
kolor: beżowy z filtrem (XMHDS513)

Właściwości:

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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- nowoczesny przylepiec wykonany z materiału HyperFlex®, zawiera aż 4 hydrokoloidy. Posiada silne właściwości gojące i ochronne,
zabezpiecza skórę wokół stomii przed szkodliwym działaniem treści jelitowej. Został wzbogacony o leczniczy miód Manuka o
właściwościach antybakteryjnych. Materiał ten nie odparza skóry i nie powoduje alergii.
- najnowszej generacji filtr Dual-Carb®i, docinany laserowo, niweluje nieprzyjemne zapachy i zapobiega tworzeniu się tzw. poduszki
gazowej (balonowaniu). Zastosowanie filtra pozwala na użytkowanie worka również przez osoby z kolostomią.
- miękkie, wodoodporne i szybko wysychające, beżowe pokrycie fizelinowe, jest bardzo delikatne w kontakcie ze skórą i wygodne w
użyciu. Nie odparza skóry,
- materiał zewnętrzny szybko oddaje wilgoć, co uniemożliwia zbieranie się potu na skórze w okolicach worka stomijnego,
- wystająca zakładka Easy2peel™ pomaga w delikatnym odklejeniu worka, co znacząco zmniejsza podrażnienia skóry przy codziennych
czynnościach pielęgnacyjnych stomii,
- worek posiada otwór (odpływ) służący do opróżniania go z treści jelitowej, bez konieczności odklejania worka od skóry.
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