Dochádza u Vás občas k
začervenaniu a bolesti alebo
podráždeniu kože okolo stómie?
Ak je Vaša odpoveď áno, nie ste sami.
Podľa najnovšej štúdie trpí 45% pacientov so stómiou kožnými problémami.
Väčšina týchto ľudí si však tieto komplikácie neuvedomuje, nevenuje
im pozornosť alebo si ich nepripúšťa. Citlivosť alebo bolestivosť kože v
okolí stómie je spôsobená kontaktom kože s vylučovanými tekutinami či
exkrementami.
Tomuto stavu však možno zabrániť, ako to ukazujú obrázky:

Koža v blízkosti
stómie je
začervenalá a
citlivá.

Cohesive SLIMS®
zabraňuje
podtekaniu a chráni
kožu okolo stómie.

Používanie Cohesive
SLIMS® chráni kožu a
rieši kožné problémy v
okolí stómie.

Pre ocit
p
si
alý voľte ve
n
o
z
si
dok istoty
ohe
C
a
y
u
k
kľud ce krúž S®.
a
i
SLIM
v
tesn
obá o
a
s
néh
vte
Zba ostatoč ie a
d
tóm
z ne enia s istotu.
n
i
utes rajte s
dop

TESNIACI KRÚŽOK EAKIN tenký - Cohesive SLIMS®
kód F75605
Ideálny na pohodlnú a bezpečnú ochranu pri podtekaní pre všetky typy, tvary a
veľkosti stómií.
TESNIACI KRÚŽOK EAKIN hrubý - Small Cohesive® Seals
kód F75602
Je extra hrubý, vhodný pre extra kožnú ochranu, so značnými problémami s
podtekaním.
TESNIACI KRÚŽOK EAKIN veľký - Large Cohesive® Seals
kód F75601
Pokryje väčšiu plochu kože okolo stómie a chráni ju tak vo väčšom rozsahu. Je vhodný
pre pacientov s urostómiou.
Ochranná doštička 10x10 cm
kód F75604
Tvarovateľná samolepiaca hmota pohlcujúca vlhkosť kože a spoľahlivo chrániaca kožu
pred mokvaním.
Ochranná doštička 10x20 cm
Ochrana kože na väčšej ploche.

kód F75603

Povolená dávka na všetky produkty EAKIN je 10ks / 1 mesiac.
Na vyskúšanie Vám pošleme vzorky ZDARMA.
Distribútor:
Tel/fax: 055/625 22 88
Tel: 055/623 00 67
Staničné námestie 1
040 01 Košice, Slovensko

e-mail: stomia@stomia.sk
www.stomia.sk
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