Vrecká novej generácie

POstup pri využití úschovného vrecúška

Esteem

®

1. Uzavrite výpust preložením suchých zipsov,
aby celou plochou
do seba zapadli
a stlačte ich.

2. Výpust je uzatvorený
po celej svojej ploche.

Kód

3. Prehnutím prednej časti úschovného vrecka
schováte výpust dovnútra.
Prehnutím naspäť opäť uvoľnite uzatvorený výpust
z vrecka.

Názov pomôcky

ks / bal.

Jednodielne výpustné vrecko ESTEEM

Novinka
s bonusom
väčšieho pohodlia,
bezpečia
a diskrétnosti

Úhrada ZP

Invisiclose

®

®

F89050

Invisiclose s filtrom, nepriehľadné, 20 – 70 mm

10

plná

F90607

Invisiclose s filtrom, nepriehľadné, predstrihnutý otvor 30 mm

Novinka

10

plná

F90608

Invisiclose s filtrom, nepriehľadné, predstrihnutý otvor 40 mm

Novinka

10

plná

F89051

Invisiclose s filtrom, priehľadné, 20 – 70 mm

10

plná

F90609

Invisiclose bez filtra, priehľadné, 20 – 100 mm

10

plná

Novinka

Jednodielne uzavreté vrecko ESTEEM

®

F89047

nepriehľadné, s filtrom, malé, 20 – 70 mm

30

plná

F89048

nepriehľadné, s filtrom, stredné, 20 – 70 mm

30

plná

F90604

nepriehľadné, s filtrom, stredné, predstrihnutý otvor 30 mm

Novinka

30

plná

F90605

nepriehľadné, s filtrom, stredné, predstrihnutý otvor 40 mm

Novinka

30

plná

F90606

nepriehľadné, s filtrom, stredné, predstrihnutý otvor 50 mm

Novinka

30

plná

F89049

priehľadné, s filtrom, stredné, 20 – 70 mm

30

plná
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0800 800 111
pre volajúceho zdarma

Užite si s nami pocit „nič necítiť“...

Predstavujeme nové vrecká Esteem®
Na základe požiadaviek viac ako 1000 stomasestier a 400 stomikov inovovala spoločnosť
ConvaTec stomické vrecká.
sa vyznačujú
Vrecká Esteem
väčším pohodlím, diskrétnosťou
a bezpečnosťou, ktoré stomici
veľmi potrebujú.
Predstavujeme:
Esteem
vo forme uzavretého
vrecka a vrecka s výpustom InvisiClose sa
vyznačujú viacerými
inováciami.

Súčasťou výpustných vreciek Esteem
s výpustom InvisiClose
je úschovné vrecúško prinášajúce väčšiu bezpečnosť a komfort.

Filter:
Nový tvar filtra,ktorého umiestnenie a vylepšená kompozícia bránia
upchávaniu, predlžujú životnosť, eliminujú pachy a bránia nafukovaniu vrecka.

Povrchový materiál:
Materiál je mäkší a príjemnejší na pokožku. Nešuští, je vodeodolný
a rýchlo vysychá.

Tvar vrecka:
Tvar je symetrický, oválny, uspôsobený tak, aby bol príjemnejší
a diskrétnejší.

Úschovné vrecúško „LOCK IT POCKET“
Nové výpustné vrecká InvisiClose sú vybavené úschovným vrecúškom, do ktorého
sa uzavretý výpust schová. Prináša tak väčší pocit bezpečia a diskrétnosti.

Filter a jeho používanie:
Inovovaná kompozícia filtra, nový tvar a umiestnenie v hornej časti vrecka prinášajú vylepšenie
jeho funkčnosti. Eliminuje pachy, zmierňuje nafukovanie vrecka, predlžuje jeho životnosť.
Identifikácia:
Identifikačné číslo
produktu je priamo
vytlačené na vrecku, aby umožnilo
ľahšiu a rýchlejšiu
identifikáciu.

VýPUST:
Nový, širší výpust
uľahčí vypúšťanie
a hygienu. Nový
systém suchých
zipsov je pevnejší
a bezpečnejší.

Užite si s nami pocit „nič necítiť“...

Upozornenie:
Pre zachovanie funkčnosti filtra je dôležité, aby bol filter prelepený
vždy, keď príde do styku s vodou (sprchovanie, plávanie), viď foto.

Prelepovacie pásiky sú súčasťou balenia.
Keď je vrecko suché, odstráňte ich.

