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Salts – společnost s třísetletou historií kvalitní  
péče nyní i v České republice

John a William Salt založili počátkem 18.

století tradici, která úspěšně pokračuje do 

dnešních dnů. Salts Healthcare je jednou 

z nejstarších rodinných společností ve Velké 

Británii a napomáhá zvyšovat kvalitu života 

pacientů se stomií po celém světě. 

Díky důrazu na původní hodnoty ve všech 

oblastech naší činnosti jsme získali renomé 

jedné z nejvstřícnějších a nejvíce zákaznicky 

orientovaných firem v oblasti zdravotní péče.

Specialisté v technologiích pro ochranu pokožky

Kůže v okolí stomie vyžaduje zvláštní pozornost a péči. 

Proto jsou všechny hydrokoloidní materiály Salts 

hypoalergenní a šetrné i k citlivé pokožce. Jsme hrdí  

na to, že jsme jako první a jediní výrobci stomických 

pomůcek získali ocenění Britské nadace pro pokožku 

 za výzkum a vývoj bezpečných, pohodlných a šetrných 

kožních adhezivních materiálů. Ocenění je potvrzením 

vedoucí pozice Salts Healthcare v této oblasti.

Salts je také od roku 2013 držitelem akreditace 

celosvětově působící Aliance pro zdravou pokožku,  

opět jako první a  jediná společnost v oblasti stomií.
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Pomocí QR kódu si stáhněte video

 
Inovace zlepšující kvalitu života

Naše společnost trvale investuje 

do výzkumu a vývoje nových 

technologií a produktů pro 

zlepšení kvality života našich 

pacientů.

Jedním z  výsledků je i unikátní 

systém filtru. Na rozdíl od jiných výrobců 

díky speciální konstrukci sáčku můžeme filtr umístit 

pod úroveň pasu, respektive stomie, do střední části sáčku, což zvyšuje  pohodlí 

a diskrétnost při jeho nošení. 

Výpustné i uzavřené sáčky jsou vybaveny dodatečnými 

vnitřními vrstvami, které postupně propouštějí pachy 

přes vysoce výkonný filtr, zatímco zadržují obsah sáčku 

ve vnitřní komoře a spolehlivě tak chrání filtr před 

zvlhnutím či kontaminací a následným znehodnocením.

Většina sáčků Salts je na přední straně 

vybavena béžovou krycí chlopní, která 

umožňuje přesné nasazení sáčku či kontrolu 

stomie při zachování plné diskrétnosti při 

nošení pomůcky. 

LINIE PASU

FILTR



S KRYCÍ CHLOPNÍ Vynikající ohebnost a přilnavost, ideální při 
kýle či nerovném okolí stomie

VH
ODNÉ 

PŘ I  K Ý LE

UZAVŘENÝ

1 
DÍLNÝ

Uzavřený sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou 

podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko 

podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje 

výtažky z Aloe Vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku  

v okolí stomie.

*Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.
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PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® 

se přizpůsobí Vašemu tělu.

PŘIROZENÝ 

KOMFORT 

Měkké okraje pro 

zvýšené pohodlí.
PŘIROZENÁ JEMNOST

S výtažky z Aloe Vera pro 

ochranu citlivé pokožky.

PŘIROZENÝ 

VZHLED 

Diskrétní tělová 

barva sáčku.

HYDROKOLOID 

S PŘÍZNIVÝM 

ÚČINKEM NA KůŽI

Oceněn Britskou 

nadací pro pokožku 

a Aliancí pro zdravou 

pokožku.

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082222* 0082221* 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082230* 0082223* 30

25mm – • – 0082224 30

28mm – • – 0082225 30

32mm – • – 0082226 30

35mm – • – 0082227 30

38mm – • – 0082228 30

41mm – • – 0082229 30

MINISÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – – 0082231* 30

Pomocí QR kódu si 
stáhněte video



CONVEX SUPERSOFTCOMFORT S OVÁLNOU PODLOŽKOU

Jednodílné sáčky mají anatomický tvar, oválnou podložku pro vyšší jistotu při 

nošení, hedvábně jemný potah, tišší materiál a filtr s přídavnou vnitřní fólií pro 

snížení rizika slepení sáčku.
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POHODLNÝ

Pro zvýšené pohodlí při 

nošení  je filtr umístěn 

ve středu sáčku 

mezi ochrannými 

vrstvami, které 

zaručují jeho 

bezchybnou funkci.

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
s krycí chlopní 

BALENÍ

13mm • – 0082527 30

UZAVŘENÝ

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ

1 
DÍLNÝ

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0082250 10

13–38mm • – 0082251 10

13–52mm • – 0082252 10

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0082253 10

13–38mm • – 0082254 10

13–52mm • – 0082255 10

Uzavřený konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou 

jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

VĚTŠÍ OHEBNOST

Podložka má výjimečně měkkou 

a pružnou pěnovou spodní 

vrstvu, která se lépe přizpůsobí 

pokožce a zároveň umožňuje 

plný a neomezený pohyb. 

VYŠŠÍ JISTOTA

Poutka pro upevnění 

přídržného pásku.

BEZPEČNÝ 

Tenčí oválná podložka 

s výstupkem pro snadné 

odstranění sáčku se 

snadno přizpůsobí 

konturám těla a lépe 

přilne. Lze vystřihnout 

až do 110mm na šířku 

a 70mm na výšku. 

Přídavná vnitřní fólie 

snižuje riziko slepení 

sáčku, podtékání a 

zvyšuje jistotu při 

nošení.
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UNIKÁTNÍ PĚTICÍPÁ 
PODLOŽKA FLEXIFIT® 

Lépe se přizpůsobí 

konturám těla.

NOVÁ POUTKA 

Pevnější pro větší  

bezpečí, zároveň ale velmi  

měkká a ohebná. Navržena tak, aby 

se nezarývala a snadno se používala.

MĚKČÍ

Nová, neuvěřitelně 

měkká konvexní 

podložka poskytuje 

maximální komfort a 

jistotu při nošení.

NOVÉ SILNĚJŠÍ 

ADHEZIVUM

Tenčí a zároveň 

flexibilnější, rychleji  

a lépe přilne.

NOVÝ HEDVÁBNĚ  

JEMNÝ POTAH

Odolnější a rychleschnoucí 

nepletený materiál, velice 

příjemný pro pokožku.

HYDROKOLOID ŠETRNÝ K POKOŽCE

Oceněný Britskou nadací pro pokožku a dermatologicky 

akreditovaný Aliancí pro zdravou pokožku.

PODLOŽKA S VÝTAŽKY  

Z ALOE VERA

Pomáhá zklidnit a chránit citlivou 

pokožku v okolí stomie.

NOVÝ konvexní sáček Confidence® Natural Soft Convex  

s podložkou Flexifit® má řadu jedinečných vlastností pro  

uživatele konvexních pomůcek, především lepší pocit  

pohodlí a jistotu při nošení pomůcky.
UZAVŘENÝ

1 
DÍLNÝ

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP s krycí chlopní BALENÍ

13–25mm • – 0169987 10 
13–38mm • – 0169988 10 
13–52mm • – 0169989 10 

S VÝTAŽKY Z ALOE

KONTROLNÍ OKÉNKO
umožňuje snadné a přesné  

přiložení sáčku

VYŠŠÍ FLEXIBILITA
Podložka ohebná do všech směrů

pro větší komfort a bezpečí

S VÝTAŽKY Z ALOE



JEMNÁ A FLEXIBILNÍ

Podložky s unikátní technologií 

Flexifit® a s výtažky z Aloe Vera jsou 

navrženy tak, aby se přizpůsobily 

pohybům Vašeho těla. Jsou k dispozici 

v několika velikostech a to jak čistě 

hydrokoloidní, tak flexibilní s 

hydrokoloidem potaženým okrajem.

SPOLEHLIVÝ

Silné adhezivum zajišťuje pevné a 

spolehlivé spojení sáčku s podložkou  

i při odlepení a opětovném nasazení. 

LEHKÝ

a pro pokožku příjemný  

textilní potah sáčku v  

tělové barvě.

ŠETRNÝ K POKOŽCE

Měkká a poddajná podložka může 

zůstat na kůži déle než jednodílná  

pomůcka a snižuje tak riziko poškození 

pokožky častými výměnami.

JEDNODUCHÝ

výřez na sáčku zapadá do vodícího 

výstupku na podložce a umožňuje 

jednoduché a přesné přiložení sáčku.

NÍZKÝ PROFIL

Tenký a diskrétní jako 

jednodílný systém.

ANATOMICKÝ TVAR

sáčků umožňuje pohodlné a

diskrétní nošení pomůcky.
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STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® 

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082539 10

13–50mm 0082540 10

13–70mm 0082541 10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S HYDROKOLOIDNÍM OKRAJEM

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082542 10

13–50mm 0082543 10

13–70mm 0082544 10

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–25mm (pro sáčky 13–32mm) 0169996 5

13–38mm (pro sáčky 13–50mm) 0169997 5

13–52mm (pro sáčky 13–70mm) 0169998 5

VELKÉ SÁČKY

OTVOR KÓD VZP béžový BALENÍ

13–32mm 0082325 30

13–50mm 0082326 30

13–70mm 0082327 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR KÓD VZP béžový BALENÍ

13–32mm 0082328 30

13–50mm 0082329 30

13–70mm 0082330 30

Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký
profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného
– to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce
citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší.  
Nyní s podložkami technologie Flexifit®  s výtažky z Aloe Vera. UZAVŘENÝ

2 
DÍLNÝ

FLEXIBILNÍ PODLOŽKA 
FLEXIFIT®

s hydrokoloidním okrajem  
a Aloe Vera

KONVEXNÍ  
PODLOŽKA FLEXIFIT®

s Aloe Vera

STANDARDNÍ
HYDROKOLOIDNÍ

PODLOŽKA FLEXIFIT®
s Aloe Vera

S VÝTAŽKY Z ALOE

VH
ODNÉ 

PŘ I  K Ý LE

s podložkou Flexifit® s Aloe Vera



VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ

Výpustný sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou 

podložku, která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko 

podtékání a zvyšuje komfort při nošení. Podložka obsahuje 

výtažky z Aloe Vera, které pomáhají chránit citlivou pokožku  

v okolí stomie.
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PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá  

podložka Flexifit® se 

přizpůsobí Vašemu tělu. 

PŘIROZENÝ KOMFORT

Měkké okraje pro zvýšené 

pohodlí.

PŘIROZENÁ 

JEMNOST

S výtažky z Aloe Vera 

pro ochranu citlivé 

pokožky.

PŘIROZENÝ VZHLED

Diskrétní tělová barva 

sáčku.

PŘIROZENÁ OCHRANA

Hydrokoloid oceněný 

Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky 

akreditovaný Aliancí pro 

zdravou pokožku.

DISKRÉTNÍ

Výpust lze zasunout a upevnit pod textilní 

potah sáčku.

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082264* 0082263* 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082270* 0082265* 30

25mm – • – 0082266 30

28mm – • – 0082267 30

32mm – • – 0082268 30

35mm – • – 0082269 30

MALÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 průhledné  s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – – 0082271* 30

S KRYCÍ CHLOPNÍ Vynikající ohebnost a přilnavost, ideální při 
kýle či nerovném okolí stomie

VH
ODNÉ 

PŘ I  K Ý LE

S VÝTAŽKY Z ALOE

Pomocí QR kódu si 
stáhněte video



VĚTŠÍ OHEBNOST

Podložka má výjimečně  

měkkou a pružnou pěnovou 

spodní vrstvu, která se lépe 

přizpůsobí pokožce a  

zároveň umožňuje plný a 

neomezený pohyb.
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CONVEX SUPERSOFTCOMFORT S OVÁLNOU PODLOŽKOU

Jednodílné sáčky mají anatomický tvar, oválnou podložku pro větší jistotu při 

nošení, hedvábně jemný potah a filtr s přídavnou vnitřní fólií pro snižení rizika 

slepení sáčku. 

NOVÝ TVAR

Lehce anatomický tvar pro 

jednodušší vypouštění a 

větší pohodlí.

Výpustný konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou 

jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

VYŠŠÍ JISTOTA

Poutka pro upevnění 

přídržného pásku.
BEZPEČNÝ

Nově tvarovaná oválná  

podložka s výstupkem  

pro snadné odstranění  

sáčku. S otvorem pro  

další vystřižení do 110mm  

na šířku a 70mm na výšku. 

VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
 s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082272 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
    průhledné   s krycí chlopní   béžové

BALENÍ

13mm • – – 0082282 – 30

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0082288 10 

13–38mm • – 0082289 10 

13–52mm • – 0082290 10

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0082291 10 

13–38mm • – 0082292 10 

13–52mm • – 0082293 10 

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

Hydrokoloidní podložka 

s lépe přilnavým adhezivem 

a nízkým profilem.
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VĚTŠÍ OHEBNOST 

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® Soft Convex 

se lépe přizpůsobí konturám těla,  

snižuje riziko podtékání a  

podráždění pokožky.

MĚKČÍ PODLOŽKA

Vyrobena z velice 

ohebného materiálu 

za použití unikátní 

směsi elastomerů. 

Flexibilnější než 

kdykoliv předtím.

ŠETRNÁ K POKOŽCE

Jako jediná konvexní podložka 

obsahuje výtažky z Aloe Vera,  

navržena tak, aby zklidnila a 

ochránila citlivou pokožku  

v okolí stomie.

PŘIROZENÝ KOMFORT

Výpust lze bezpečně zasunout 

a pomocí suchého zipu upevnit 

pod textilní potah sáčku.

DISKRÉTNÍ

Neprůhledný materiál výpusti.

NOVÝ HEDVÁBNĚ JEMNÝ POTAH

Odolnější a rychleschnoucí nepletený materiál, 

velice příjemný pro pokožku.

NOVÁ POUTKA

Pevnější pro větší 

bezpečí, zároveň ale 

velmi měkká a ohebná. 

Navržena tak, aby 

netlačila a snadno se 

používala.

BEZPEČNÝ FILTR
HYDROKOLOID 

ŠETRNÝ K POKOŽCE

Oceněný Britskou 

nadací pro pokožku 

a dermatologicky 

akreditovaný Aliancí pro 

zdravou pokožku.

SILNĚJŠÍ ADHEZE

Silnější adheze pro lepší a rychlejší přilnutí 

poskytuje maximální jistotu a  

pohodlí. O 20% tenčí podložka  

oproti původnímu  

konvexnímu adhezivu.

Neustálý výzkum a vývoj nám pomohl vyvinout naši nejměkčí, 

nejpřilnavější a nejflexibilnější konvexní pomůcku. 

Confidence® Natural Soft Convex s podložkou Flexifit® má celou 

řadu jedinečných vlastností, které pomáhají zvyšovat jistotu a 

kvalitu života při nošení konvexního sáčku.

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP s krycí chlopní BALENÍ

13–25mm • – 0169993 10 
13–38mm • – 0169994 10 
13–52mm • – 0169995 10 

VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ

NOVÉ POUTKO VÝPUSTI
pro ještě snažší otevření a  

vyprázdnění sáčku

KONTROLNÍ OKÉNKO
umožňuje snadné a přesné  

přiložení sáčku

S VÝTAŽKY Z ALOE
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ŠETRNÝ K POKOŽCE

Měkká a poddajná podložka  

může zůstat na kůži déle, než  

jednodílná pomůcka a snižuje  

tak riziko poškození pokožky  

častými výměnami.

JEMNÝ A FLEXIBILNÍ

Podložky s unikátní technologií  

Flexifit® a s výtažky z Aloe Vera  

jsou navrženy tak, aby se  

přizpůsobily pohybům Vašeho těla.  

Jsou k dispozici v několika velikostech  

a to jak čistě hydrokoloidní, tak flexibilní  

s hydrokoloidem potaženým okrajem.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Měkký integrovaný uzávěr se  

suchým zipem.

JEDNODUŠŠÍ  VYPRAZDŇOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Jemné a pružné pásky umožňují snadné  

vyprazdňování a čištění výpusti.

VÝPUSTNÝ

2 
DÍLNÝ

ANATOMICKÝ TVAR

sáčků umožňuje pohodlné a 

diskrétní nošení pomůcky.

LEHKÝ

a pro pokožku příjemný 

textilní potah sáčku 

v tělové barvě.

JEDNODUCHÝ

Výřez na sáčku zapadá 

do vodícího výstupku na 

podložce a umožňuje 

jednoduché a přesné 

přiložení sáčku.

DISKRÉTNÍ

Uzávěr lze zasunout a pomocí 

suchého zipu upevnit pod 

textilní potah sáčku.

S VÝTAŽKY Z ALOE

STANDARDNÍ HYDROKOLOIDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® 

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082539 10

13–50mm 0082540 10

13–70mm 0082541 10

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S HYDROKOLOIDNÍM OKRAJEM

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082542 10

13–50mm 0082543 10

13–70mm 0082544 10

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–25mm (pro sáčky 13–32mm) 0169996 5

13–38mm (pro sáčky 13–50mm) 0169997 5

13–52mm (pro sáčky 13–70mm) 0169998 5

VELKÉ SÁČKY

ROZMĚR KÓD VZP s krycí chlopní BALENÍ

13–32mm 0082331 30

13–50mm 0082332 30

13–70mm 0082333 30

STŘEDNÍ SÁČKY

ROZMĚR KÓD VZP s krycí chlopní BALENÍ

13–32mm 0082336 30

13–50mm 0082337 30

13–70mm 0082338 30

Všechny výhody jednodílného systému jako flexibilita a tenký
profil společně s pohodlím a variabilitou systému dvoudílného
– to je Harmony® Duo. Unikátní dvoudílný systém a k pokožce
citlivý materiál podložek dělá výměnu sáčku o tolik jednodušší.  
Nyní s podložkami technologie Flexifit®  s výtažky z Aloe Vera.

s podložkou Flexifit® a Aloe Vera

VH
ODNÉ 

PŘ I  K Ý LE

FLEXIBILNÍ PODLOŽKA 
FLEXIFIT®

s hydrokoloidním okrajem  
a Aloe Vera

KONVEXNÍ  
PODLOŽKA FLEXIFIT®

s Aloe Vera

STANDARDNÍ
HYDROKOLOIDNÍ

PODLOŽKA FLEXIFIT®  
s Aloe Vera



COMFORT DETSKÝ

OVÁLNÝ TVAR PODLOŽKY

Dovoluje vypouštění do strany,  

pokud dítě leží.

MOŽNOST PODLOŽKY  

BEZ OTVORU

Pro umístění dle potřeby.  

Otvor nemusí být vystřižen  

uprostřed podložky.

SNADNÉ POUŽITÍ

Jemná a flexibilní výpust  

je spolehlivá, snadno se  

vyprazdňuje a čistí.

ŠETRNĚJŠÍ K CHOULOSTIVÉ 

DĚTSKÉ POKOŽCE

Ověřená snášenlivost s pokožkou, 

nealergenní hydrokoloid.

MOŽNOST  

VÝBĚRU SÁČKU

Průhledný nebo 

s krycí chlopní.

Urostomický konvexní sáček Confidence® Convex Supersoft se zabudovanou 

jemnou a flexibilní podložkou s nízkým profilem pro maximální jistotu a pohodlí.

OHEBNÝ

Podložka s pružnou 

pěnovou spodní 

vrstvou se lépe 

přizpůsobí pokožce.

MĚKKÝ

Textilní potah vytváří 

bariéru mezi pokožkou 

a výpustným ventilem.

JEMNÝ

Poddajná konvexní podložka 

pro větší pohodlí.

POHODLNÝ

Nižší konvexní profil 

lépe přilne k pokožce.

BEZPEČNÝ

Hydrokoloidní podložka 

s vysoce přilnavým 

adhezivem pro 

dodatečnou jistotu.

JEDNODUCHÝ

Pákový uzavírací ventil 

s širokou výpustí a 

integrovanou krytkou.

CONVEX SUPERSOFT

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ KÓD VZP BALENÍ

13–25mm • 0082310 10 

13–38mm • 0082311 10 

13–52mm • 0082312 10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH DÉLKA HADICE KÓD VZP BALENÍ

2000ml 120cm 0082534 10

UROSTOMICKÝ

1 
DÍLNÝ

Dětský sáček Confidence® Comfort má všechny výhody našich produktů pro 

dospělé a je opravdu šetrný k jemné dětské pokožce. Výpust lze jednoduše otevřít, 

vyčistit a opět uzavřít. Podložka má oválný tvar pro pohodlné nošení a sáček lze 

umístit tak, aby výpust byla po straně – perfektní pro ničím nerušený spánek.

PRůHLEDNÝ/ 
S CHLOPNÍ BEZ OTVORU

DĚTSKÉ SÁČKY

OTVOR KÓD VZP
      průhledné                                  s krycí chlopní

BALENÍ

8–60mm 0082284 0082285 30 

bez otvoru 0082286 0082287 30 

2322

VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ
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PŘIROZENÉ POHODLÍ  

Snížená horní část sáčku 

pro zvýšení pohodlí a 

diskrétnosti pomůcky. 

PŘIROZENÉ BEZPEČÍ

Speciálně vyvinutá 

adhezivní vrstva pro 

urostomiky – její složení 

déle odolává účinkům 

moči, zvyšuje ochranu 

pokožky a prodlužuje 

dobu nošení.  

PŘIROZENÁ JEMNOST

S výtažky z Aloe 

Vera pro ochranu 

citlivé pokožky.

PŘIROZENÝ TVAR

Unikátní pěticípá

podložka Flexifit® se

přizpůsobí Vašemu tělu.

PŘIROZENÁ OCHRANA

Hydrokoloid oceněný 

Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky 

akreditovaný Aliancí pro 

zdravou pokožku.

GOLD

Sáček Confidence® Natural má unikátní pěticípou podložku, 

která se lépe přizpůsobí konturám těla, sníží riziko podtékání 

a zvyšuje komfort při nošení. Hydrokoloid s výtažky z Aloe Vera, 

vyšší přilnavostí a prodlouženou dobou nošení byl navržen 

speciálně pro urostomiky.

S VÝTAŽKY Z ALOE

UROSTOMICKÝ

1 
DÍLNÝ

Vynikající ohebnost a 
přilnavost, ideální při kýle či 

nerovném okolí stomie

Pákový uzavírací ventil 
s širokou výpustí a 

integrovanou krytkou

VH
ODNÉ 

PŘ I  K Ý LE

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm* 0082528 10

13mm** 0082305 10

MALÉ SÁČKY

OTVOR KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm* 0082533 10

*Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.

**Sáčky s oválnou podložkou lze vystřihnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku, nejsou 

však vybaveny podložkou Flexifit.® 

SÁČEK S OVÁLNOU 
PODLOŽKOU

Velká oválná podložka pro  
zvýšenou jistotu

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

Pomocí QR kódu si stáhněte video

VYBERTE SI Z VÍCE MOŽNOSTÍ

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH DÉLKA HADICE KÓD VZP BALENÍ

2000ml 120cm 0082534 10



SPOLEHLIVÁ DRENÁŽ
Zpětný ventil a extra 
široká výpust pro drenáž 
hustého obsahu.

VÝBĚR Z NĚKOLIKA 
VARIANT

Dvě velikosti sáčků pro 
nízkou až střední 

exsudaci. Vícevrstvá fólie 
pro eliminaci zápachu.

PŘIROZENÝ TVAR 
Unikátní šesticípá podložka  
Flexifit® s tloušťkou pouze 1mm. 
Dokonale se přizpůsobí  
konturám Vašeho těla.  
Pro spolehlivé přilnutí  
i na nerovné  
abdominální ploše.

PRODLOUŽENÁ DOBA 
NOŠENÍ
Speciálně vyvinutá adhezivní 
vrstva s vyšší přilnavostí, zvyšuje 
ochranu pokožky a prodlužuje 
dobu nošení.

DrENÁžNÍ a pÍšTělové SÁČKY CoNfiDENCE® FLExIFIT® (nesterilní)

vEliKoST KÓD vZp BalENÍ

Horizontální malý k vystřižení do 60x40mm 0170001 10

Vertikální malý k vystřižení do 40x60mm 0170002 10

Vertikální střední k vystřižení do 53x150mm 0170003 10

PŘIROZENÁ OCHRANA
Hydrokoloid oceněný 

Britskou nadací pro 
pokožku a dermatologicky 

akreditovaný Aliancí pro 
zdravou pokožku.

MALÝ 
VERTIKÁLNÍ

MALÝ HORIZONTÁLNÍ STŘEDNÍ 
VERTIKÁLNÍ

VÝPUSTNÝ VENTIL
Možnost externího i interního připojení 

sběrného systému

2726

GOLD

Unikátní systém drenážních a píštělových sáčků s jedinečnými 
vlastnostmi. Možnost výběru horizontální nebo vertikální podložky 
dle umístění rány či píštěle ve variantě malého sáčku. Střední  
sáček s dlouhou a úzkou podložkou je ideální volbou pro otevřené 
rány v místě incize a také tam, kde je potřeba umístit sáček mezi 
další sběrné sáčky či na rány.

Drenážní a píštělové sáčky Confidence® FLEXIFIT®
(nesterilní) VÝPUSTNÝ

1 
DÍLNÝ
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PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

Náš sortiment byl pečlivě navržen s ohledem na problematiku každodenního 

ošetřování stomie, pro zachování jistoty a sebedůvěry.

Problémy, jejichž řešením se zabýváme, jsou PODTÉKÁNÍ: nejčastější problém, 
který vyvolává další potíže, PODRÁŽDĚNÁ KůŽE: je způsobeno podtékáním 
a častou výměnou pomůcky. ADHEZE: nedostatečné přilnutí pomůcky vinou 
nerovností v okolí stomie. ZÁPACH: způsobený bakteriemi ve střevním obsahu 
nebo v moči, ZBYTKY ADHEZIV: ulpívající na pokožce, OCHRANA POKOŽKY: 
pro maximální pohodlí při nošení pomůcky. 

K dispozici je i řada DALŠÍCH VÝROBKů. Konzultujte použití našeho 
příslušenství s Vaší stomasestrou či ošetřujícím lékařem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŘEŠENÍ KAŽDÉHO PROBLÉMU

+
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Simplicity®  

PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY

Dámské kalhotky a univerzální 

boxerky jsou vyrobeny  

z dvousměrně roztažného vlákna, 

které dovolí tělu volný pohyb, 

zatímco vroubkování na přední 

části přidržuje a zároveň diskrétně 

zakrývá sáček.

•  vroubkování pro zajištění podpory sáčku

•  vyšší pas pro zakrytí sáčku

•  hluboký sed pro maximální pohodlí

•  prakticky neviditelné pod  

běžným oblečením

•  jemné a příjemné  

pro pokožku

•  tenké a prodyšné  

antibakteriální vlákno

SIMPLICITY® UNIVERZÁLNÍ BOXERKY SIMPLICITY® DÁMSKÉ KALHOTKY

VELIKOST  KÓD 
  VÝROBKU

VELIKOST  KÓD 
  VÝROBKU

XS  (55–69cm) BOXXS

S/M  (70–83cm) BOXSM 

M/L  (84–98cm) BOXML 

L/XL  (99–112cm) BOXLXL

XXL  (113–127cm) BOXXXL

Barva:  bílá, béžová a černá

XS  (55–69cm) BRFXS

S/M  (70–83cm) BRFSM 

M/L  (84–98cm) BRFML 

L/XL  (99–112cm) BRFLXL

XXL  (113–127cm) BRFXXL

Barva:  bílá, béžová a černá
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Dermacol® je unikátní těsnící manžeta chránící okolí stomie před zatékáním 
obsahu sáčku přímo na pokožku.

Na rozdíl od jiných výrobků, Dermacol® vytváří fyzickou bariéru proti podtékání a dráždění jemné 

peristomální pokožky, zajišt’uje pohodlí a dodatečnou jistotu. Lze použít s jakoukoliv stomickou 

pomůckou.

Hydrokoloid šetrný k pokožce

Ideální velikost a výška

Ohebný límeček

DERMACOL®

VELIKOST 
STOMIE

KÓD VZP BALENÍ VELIKOST 
STOMIE

KÓD VZP BALENÍ

17mm – 20mm 0082545 30 30mm – 32mm 0082361 30

21mm – 23mm 0082358 30 33mm – 35mm 0082362 30

24mm – 26mm 0082359 30 36mm – 38mm 0082363 30

27mm – 29mm 0082360 30 39mm – 41mm 0082546 30

PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

  Mechanické namáhání způsobené 

pravidelnou výměnou pomůcky či 

podtékání mohou vést k podráždění 

kůže. Peri-Prep® Sensitive vytvoří 

během několika okamžiků jemný 

ochranný film v okolí stomie.

•  předchází vzniku podráždění kůže při časté 

výměně pomůcky

•  ochraňuje adhezivní vrstvu pomůcky před 

působením potu

•  chrání pokožku před podtékáním 

•  není nutné odstraňovat při každé výměně 

pomůcky

V případě potřeby je možno nanést několik 

vrstev a vytvořit tak dlouhotrvající ochrannou 

bariéru. Peri-Prep® Sensitive poskytuje 

maximální ochranu, je šetrný k pokožce a 

neštípe.

PERI-PREP® SENSITIVE

Nová technologie: Peri-Prep® Sensitive 

vyvinutý ve spolupráci s univerzitou v Astonu 

vytváří po zaschnutí odolnou ochrannou vrstvu, 

která je díky neutrálnímu pH velmi šetrná  

k pokožce. Přípravek obsahuje hvězdicové 

polymery, které zajišt’ují 

vysokou pružnost 

ochranné vrstvy a lepší 

přilnutí pomůcky.

PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

OCHRANNÝ FILM TĚSNÍCÍ MANŽETA

PERI-PREP® SENSITIVE 

POPIS KÓD VZP BALENÍ

Ubrousky 0082349 30
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PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

Hydrokoloidní přídržné pásky pro dodatečnou  

fixaci okrajů podložky jsou účinnou pomůckou pro  

řešení občasných potíží se spolehlivým přilnutím 

pomůcky. Zapomeňte na nepohodlné a dráždivé  

lepící pásky – SecuPlast® Hydro jsou tenké, poddajné  

a šetrné k Vaší pokožce.

• poskytují dodatečnou jistotu s jakoukoliv pomůckou

•  jednoduše se přikládají, dle potřeby můžete použít  

několik pásků

•  jsou šetrné k pokožce a mohou je použít i ti, kterým  

nevyhovují mikroporové pásky

•  univerzální velikost

Jistota kdykoliv a kdekoliv ji potřebujete. Rozsáhlé testy  

prokázaly, že:

•  96% uživatelů považuje SecuPlast® Hydro za pohodlné

•  74% uvedlo jejich velikost jako odpovídající

•  62% označilo SecuPlast® Hydro jako lepší, než dosud  

užívaný výrobek

SECUPLAST® hYdRO ALOE VERA
Ještě jemnější k pokožce díky zklidňujícím  

a hydratačním účinkům Aloe Vera.

Tvarovatelné těsnící kroužky 
SecuPlast® snižují riziko podtékání 
střevního obsahu pod pomůcku a 
napomáhají tak předejít problémům  
s podrážděnou pokožkou.
Jednoduše vymodelujte kroužek do potřebné 

velikosti a tvaru a přiložte těsně okolo stomie. 

Vytvoříte tak spolehlivou těsnící vrstvu proti 

podtékání.

• není nutno předem zahřát

• vhodné pro všechny typy stomií i pomůcek

• lze snadno tvarovat a přiložit

• lze snadno dělit a části opět spojovat

•  materiál příznivý pro pokožku, neštípe ani na 

podrážděné kůži

•  materiál zachovává tvar, který jste 

vymodelovali a vytváří trvanlivou těsnící vrstvu

Standard TenkéVelké

PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

S VÝTAŽKY Z ALOE

NYNÍ I S 
ALOE  
VERA!

TVAROVATELNÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY

TVAROVATELNÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY SECUPLAST®

POPIS VNĚJŠÍ PRŮMĚR TLOUŠŤKA KÓD VZP BALENÍ

Tenké 50mm 3mm 0082344 30
Standard 50mm 4.2mm 0082345 30 
Velké 100mm 3mm 0082346 10

PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SECUPLAST® HYDRO & HYDRO ALOE VERA

POPIS KÓD VZP BALENÍ

Hydrokoloidní 0082342 30

Hydrokoloidní s Aloe Vera 0082343 30 

HYDROKOLOIDNÍ PÁSKY

Pomocí QR kódu si 
stáhněte video
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Na rozdíl od osvěžovačů vzduchu či 

deodorantů, FreshAire™ nazakrývá 

pachy jinou vůní, ale přímo a 

efektivně likviduje molekuly pachu.

•  likviduje pachy na molekulární úrovni

•  bezpečný, netoxický, nehořlavý

•  šetrný k životnímu prostředí

•  nealergizující

FreshAire™ je účinný a snadno se používá. 

Aplikujte jednu či dvě dávky do vzduchu okolo 

sáčku během jeho výměny.

•  lehká příruční nádobka

•  bezpečné použití v uzavřených prostorech

•  nezanechává stopy na textiliích a ostatních 

materiálech

•  jemná vůně máty

POHLCOVAČ PACHU FRESHAIRE™

WIPEAWAY   

Spolehlivý a ověřený odstraňovač adheziv, 

dostupný v ubrouscích i jako spray. 

Obsahuje přírodní složky s jemnou vůní 

levandule, které zklidňují namáhanou 

pokožku. Neobsahuje alkohol.

WIPEAWAY PLUS  

Nedráždivý odstraňovač adheziv na bázi 

silikonu dokáže šetrně a zároveň rychle 

odstranit i vysoce přilnavé materiály. 

Neštípe ani na velmi citlivé pokožce, 

nesnižuje přilnavost nové pomůcky a má  

svěží a příjemnou vůni čerstvé máty.

ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY  

A WIPEAWAY PLUS

PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 

 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 
ADHEZIV

OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY

POPIS OBSAH  KÓD VZP  BALENÍ

Ubrousky – 0082350 30

Spray 50ml 0082547 1 

ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV WIPEAWAY PLUS

POPIS OBSAH  KÓD VZP  BALENÍ

Spray 50ml 0170000 1 

POHLCOVAČ PACHU FRESHAIRE™

OBSAH KÓD VZP BALENÍ

50ml 0082351 1
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PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 

 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 
ADHEZIV

OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

STOMAPASTE 
Stomická pasta k vyplnění kožních 

nerovností v okolí stomie. Snadno se 

aplikuje a nelepí se na prsty během 

nanášení a roztírání. Zasychá do 30 

vteřin. Obsahuje alkohol.

SECUPASTE® 
Unikátní stomická pasta, která 

eliminuje štípání a podráždění 

pokožky. Díky speciálnímu složení 

zůstává tvárná, nevysychá a dokonale 

vyplní kožní nerovnosti, jizvy a 

záhyby. Neobsahuje alkohol.

STOMICKÁ PASTA STOMAPASTE  
A SECUPASTE®

OCHRANNÉ DESTIČKY

Alergické reakce na adhezivní 

materiál některých pomůcek mohou 

způsobit podráždění kůže v okolí 

stomie. V některých případech je 

proto třeba vytvořit dodatečnou 

vrstvu před přiložením pomůcky.

•  jemný a nedráždivý materiál vhodný pro 

citlivou pokožku

•  tenký profil zaručuje maximální ohebnost

•  lze jednoduše přizpůsobit velikosti stomie

•  podporuje hojení poškozené kůže

Destičky jsou určeny k ochraně namáhané 

pokožky v okolí stomie a pro prevenci jejího 

poškození. Lze je též použít  jako dodatečnou 

vrstvu před přiložením stomické pomůcky. 

Hydrokoloidní materiál firmy Salts podporuje 

hojení již poškozené kůže a chrání ji před 

dalším podrážděním.

OCHRANNÉ DESTIČKY

VELIKOST KÓD VZP BALENÍ

10cm x 10cm 0082347 10

15cm x 15cm 0082348 5 

STOMICKÁ PASTA STOMAPASTE

OBSAH KÓD VZP BALENÍ

60g 0082356 1

STOMICKÁ PASTA SECUPASTE®

OBSAH KÓD VZP BALENÍ

60g 0169999 1

A
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BSAHUJE
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Pach ze sáčku může vést k mnoha 

nepříjemným situacím. Pohlcovač 

pachu No-Roma pomáhá takovým 

problémům předcházet.

•  likviduje bakterie produkující  

pach

•  dostupný ve dvou velikostech

• zaručuje dlouhodobý účinek

• neparfémovaný 

Na rozdíl od jiných produktů, No-Roma 

pachy nepřekrývá jinými vůněmi, ale přímo 

likviduje bakterie zápach vytvářející. Použití 

je velmi jednoduché, stačí pouze několik 

kapek do sáčku při jeho nasazování či výměně. 

Nepoužívejte přímo na stomii.

Pohlcovač pachu No-Roma je k dispozici  

ve dvou velikostech, malé balení je ideální  

na cesty.

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA

ROZTOK SALTAIR® l

Podrážděná či poškozená 

pokožka znepříjemňuje 

a komplikuje ošetřování 

stomie. Zklidňující roztok 

SaltAir® pomáhá při 

řešení těchto problémů. 

Neobsahuje alkohol a 

neštípe proto i při použití 

na poškozenou kůži.

• zklidňuje podrážděnou kůži

• neobsahuje alkohol, neštípe

• neobsahuje mastné složky

• snadné použití

Zklidňující roztok SaltAir® naneste na tampón 

a ošetřete okolí stomie. Roztok neobsahuje 

mastné složky a po zaschnutí zlepšuje přilnutí 

stomické pomůcky. Roztok lze použít u všech 

typů stomií i pomůcek.

MÝDLO SALTAIR® l
V některých případech nestačí omýt 
okolí stomie pouze teplou vodou, 
abyste odstranili zbytky adhezivních 
materiálů. Jindy je třeba zvláštní 
péče o podrážděnou či poškozenou 
pokožku.

• rychle odstraňuje z kůže zbytky adheziv

• snadno čistí a omývá pokožku

• neparfémované

Mýdlo SaltAir® je jemné tekuté mýdlo 

navržené speciálně pro potřeby stomiků. Je 

neparfémované a snižuje tak riziko podráždění 

kůže. Působí rychle a efektivně, stačí pouze 

několik kapek do vodní lázně, kterou stomii a 

její okolí lehce omyjete.

ZKLIDŇUJÍCÍ ROZTOK A MÝDLO SALTAIR®

PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 

 KůŽE ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 
ADHEZIV

OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

ZKLIDŇUJÍCÍ ROZTOK A MÝDLO SALTAIR®

POPIS OBSAH  KÓD VZP BALENÍ

Roztok 28ml 0082354 1

Mýdlo 110ml 0082355 1 

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA

OBSAH KÓD VZP BALENÍ

28ml 0082352 1

227ml 0082353 1
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PODTÉKÁNÍ PODRÁŽDĚNÁ 
 KůŽE   ADHEZE ZÁPACH ZBYTKY 

ADHEZIV
OCHRANA 
POKOŽKY

DALŠÍ  
VÝROBKY

Mnoho stomiků preferuje přídržný 

pásek z důvodů dodatečné jistoty 

při nošení pomůcky. Náš přídržný 

pásek lze použít s většinou na 

trhu dostupných dvoudílných a 

konvexních stomických sáčků.

• měkký a příjemný při nošení

• v béžové tělové barvě

•  prakticky neviditelný pod oblečením

•  nastavitelná délka

• vhodný pro ruční praní

PŘÍDRŽNÝ PÁSEK Poznámky

PŘÍDRŽNÝ PÁSEK

VELIKOST KÓD VZP BALENÍ

100cm 0082357 1
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