is een geïrriteerde huid verleden tijd

Met

OPLOSSINGEN TEGEN
LEKKAGE

Honderden mensen met een stoma hebben het innovatieve product Dermacol van Salts
®

ontdekt. Deze speciaal ontworpen stomakraag zorgt voor een lekkagevrije barrière rond
de basis van de stoma. Deze stomakraag zorgt ervoor dat ontlasting of urine niet in contact
komt met de huid. Gemakkelijk aan te brengen en geschikt voor de meeste stoma’s.

DERMACOL®
STOMA MAAT

REF

BESTELNUMMER

VERPAKKING

17mm – 20mm

DC20

321020

30

20mm – 23mm

DC23

321023

30

24mm – 26mm

DC26

321026

30

HUIDVRIENDELIJK HYDROCOLLOÏD

ZACHTE EN FLEXIBELE KRAAG

Het hydrocolloïd in Dermacol is erg

De Dermacol stomakraag is dun en

sterk, maar ook zacht en flexibel.

flexibel en beweegt mee wanneer

Hierdoor raakt uw huid niet geïrriteerd.

u buigt, draait en beweegt. Dit helpt

27mm – 29mm

DC29

321029

30

30mm – 32mm

DC32

321032

30

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke

om lekkage te voorkomen.

®

®

33mm – 35mm

DC35

321035

30

hydrocolloïde is officieel erkent door

36mm – 38mm

DC38

321038

30

de British Skin Foundation.

39mm – 41mm

DC41

321041

30

BESTELNUMMER
322010
322020
322030

VERPAKKING
30
30
30

BESTELNUMMER
322050

VERPAKKING
30

BESTELNUMMER
322060

VERPAKKING
30

SECUPLAST KNEEDBARE PASTASCHIJVEN
®

MAAT
THIN
STANDARD
LARGE

DIAMETER
50mm
50mm
100mm

DIKTE
3mm
4, 2mm
3mm

REF
SMST
SMSS
SMSL

SECUPLAST® HYDRO
MAAT
One size fits all

REF
SPH1

MAAT
One size fits all

IKBAA
CH

EN

E

2

IN

NI

U

W E M AT

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

IDEALE MAAT EN HOOGTE

Of u nu een eendelig- of tweedeligsysteem

De hoogte van de kraag is, na uitgebreid

gebruikt, Dermacol is eenvoudig aan te

onderzoek, zorgvuldig bepaald om

brengen. De kraag is ook eenvoudig te

ervoor te zorgen dat Dermacol perfect

verwijderen wanneer u uw stomaopvangzakje

past op de meeste stoma’s.

®

of huidplak vervangt.

REF
SPHA2

R

B ES

SECUPLAST® HYDRO ALOE

Voor meer informatie en het aanvragen van een
proefpakket kunt u contact opnemen met onze
verpleegkundig adviseurs tijdens telefonisch spreekuren:
0800 022 82 82 – bereikbaar op werkdagen tussen
11.00 – 12.00 uur en tussen 15.00 –16.00 uur.
Of bezoek onze website www.medeco.nl

Excellence
in stoma care
www.salts.co.uk

®

® Geregistreerde handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd. 2012. Producten
en handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. worden beschermd door Britse en buitenlandse octrooien,
geregistreerde ontwerpen en handelsmerken. Ga voor meer informatie naar www.salts.co.uk

Excellente stomazorg
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Stomadragers & lekkage
Wanneer u een stoma hebt, krijgt u ongetwijfeld te maken met lekkages.

Met de kneedbare schijven van
lekkages verleden tijd

zijn

Een zekerder gevoel met

Hydro

Als uw stomaopvangzakje niet goed blijft zitten, zijn SecuPlast Hydro fixatiestrips
®

Producten passen niet goed of alleen al draaien en bewegen kan ertoe leiden

Deze kneedbare schijven zorgen voor een lekvrije barrière tussen de huidplak en uw

een eenvoudige en effectieve oplossing. Deze strips fixeren de randen van de

dat uw stomaopvangzakje gaat lekken. U staat er niet alleen voor!

huid, waardoor er geen ontlasting of urine kan lekken. De schijven zijn gebruiksvriendelijk,

huidplak en voorkomen dat deze randen loskomen. Een extra deel hydrocolloïd

betrouwbaar en effectief voor het fixeren van uw stomazak en het voorkomen van

beschermt tegen lekkage en een geïrriteerde huid.

Lekkages zijn niet alleen oncomfortabel en gênant. Uw huid kan rood worden,

lekkages en huidirritatie.

geïrriteerd raken en gaan jeuken.

• Extra bescherming bij elk type of merk stomaopvangzakje

GEMAKKELIJK TE KNEDEN ZONDER TE

• Universele maat

Waarom zou u hiermee leven?

VERWARMEN

• Eenvoudig te gebruiken

Of u nu een colostoma, ileostoma of een urostoma hebt, Salts heeft een serie

Kneed de pastaschijf simpelweg naar uw

• Huidvriendelijker dan andere microporeuze

oplossingen ontwikkeld om lekkage te voorkomen.

individuele wensen voor een comfortabele

Van onze revolutionaire Dermacol stomakraag

en lekvrije barrière rondom uw stoma.

®

tot kneedbare schijven van SecuPlast en
®

u helpen om lekkages en
huidirritatie te voorkomen.

• Veroorzaakt geen allergie
• Dit is een geweldige oplossing als u geen

®

SecuPlast Hydro fixatiestrips. Wij kunnen

kleefstrips

REKT GEMAKKELIJK MEE VOOR EEN NOG

microporeuze producten kunt gebruiken

BETERE PASVORM
Deze schijven kunnen verder worden uitgerekt,
maar kunnen ook gemakkelijk worden gevormd.
VOCHTOPNEMEND, VOOR EEN
LANGERE DRAAGTIJD
De schijven vangen het vocht op en zorgen
ervoor dat de ontlasting of urine niet in
contact komt met uw huid.
EXTRA ZEKERHEID
Dankzij het sterke hydrocolloïd blijft het
product op zijn plaats, zelfs wanneer u
draait en beweegt.
OFFICIEEL ERKENT DOOR DE BRITISH

NIEUW

Hydro Aloe
voor een zachtere huid

SecuPlast® Hydro fixatiestrips zijn ook verkrijgbaar
met aloë vera. De aloëplant wordt al duizenden
jaren gebruikt vanwege de genezende,
verzachtende en vochtinbrengende
eigenschappen. Aloë kan helpen de
gevoelige huid te beschermen rondom
uw stoma. Zo kunt u genieten van
optimale zekerheid samen met
een gladdere, zachte huid.

SKIN FOUNDATION
Het product heeft dezelfde natuurlijke
pH-waarde van de huid en irriteert
daarom niet.
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