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Ochrana kůže je naší prioritou

Náš výzkum a vývoj šetrných adhezivních materiálů je jedním  

z důvodů získaného ocenění od Aliance pro zdravou pokožku,  

která je vedoucí mezinárodní autoritou úzce spolupracující  

s dermatology a výzkumníky po celém světě.

Tato akreditační známka je udělována pouze výrobkům, jejichž 

vědecký a klinický výzkum splnil přísná kritéria bezpečného použití  

pro pokožku.

To nás řadí mezi oceněné celosvětové lídry výrobců produktů 

šetrných k pokožce, jako jsou Olay, Bio-Oil,® Carex, Neutrogena®  

a Pampers.®

G
A

R
N

IE

R • BOOTS • SK:N • B
IO

-O
IL

•
 G

A
R

N
IE

R

 •  B O O T S  •  S K : N  •
 B

I O
-

O
IL

 • 
B

IO
-

O

I L   •   C A R E X   •   O
L

A
Y

•
 

 
N

E
U

T

R
O

G E N A   •   P A

M
P

E
R

S
  

•

Všechny naše nejprodávanější produkty  

s podložkou Flexifit®* obsahují výtažky  

z Aloe vera a přirozeně tak napomáhají 

zklidnění a ochraně pokožky v okolí stomie.

Aloe vera již od dob starověkého Egypta 

a Číny, kde jako první objevili před mnoha 

lety sílu této rostliny, proslula díky svým 

zklidňujícím a hojivým účinkům.

Výtažky z Aloe vera se v našich hydro-

koloidních materiálech chovají jako 

přirozený humektant, který pomáhá 

hydrataci pokožky.

* Kromě dětských a novorozeneckých sáčků Confidence® Comfort 

s podložkou Flexifit.®

Pro Vaši pokožku jen to nejlepší 

Salts Healthcare také jako jediný výrobce 

stomických pomůcek získal ocenění  

od Britské nadace pro pokožku za výzkum a 

vývoj hydrokoloidů šetrných k pokožce. Jako 

jeden z vedoucích podporovatelů výzkumu 

onemocnění kůže se tato nadace taktéž 

věnuje nezávislému posuzování výrobků  

z hlediska jejich bezpečnosti pro pokožku.

Mezi další držitele ocenění Britské nadace 

pro pokožku patří Bio-Oil,® Boots, Garnier  

a společnost sk:n, které stejně jako Salts 

využívají ve svých produktech výtažky z  

Aloe vera. 

SPOLU S NEJVĚTŠÍMI BRITSKÝMI  
SPOLEČNOSTMI PEČUJEME O POKOŽKU

Ověřuje pro Salts výzkum 
zdravé peristomální pokožky
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Confidence® Natural Advance v sobě 

spojuje vynikající vlastnosti nového 

hydrokoloidu vyznačujícího se silnou 

dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím  

pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. 

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je 

navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila 

Vašemu tělu. Obsah výtažků  

z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a 

ochraně pokožky. 

Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře 

viditelnými předkreslenými naváděcími 

liniemi slouží pro jednodušší vystřižení.

Výhody:

•  Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro 

rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.

•  Podložka Confidence® Natural Advance  

s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění 

pokožky v okolí stomie.

•  Unikátně tvarovaná pěticípá podložka 

Flexifit,® která se lépe přizpůsobí konturám 

těla, sníží riziko podtékání a zvýší  

komfort při nošení.

•  Dvoubarevná krycí fólie s výraznými 

naváděcími liniemi pro jednodušší 

vystřižení požadovaného tvaru.

•  Barevně vyznačené místo k odstranění 

krycí fólie pro snadnější orientaci.

•  Uhlíkový filtr a speciální vnitřní konstrukce 

sáčku minimalizuje zápach a snižuje riziko 

slepení sáčku.

•  Hedvábně jemný tělový potah s krycí 

chlopní pro snadnou kontrolu vystřiženého 

otvoru a přesného umístění sáčku. 

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0172268* 0172271* 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0172269*  0172272*  30

25mm – • – 0172273 30

28mm – • – 0172274 30

32mm – • – 0172275 30

35mm – • – 0172276 30

38mm – • – 0172277 30

41mm – • – 0172278 30

MINISÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – – 0172279*   30

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

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ
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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.

Výhody:

•  Přirozený tvar – unikátní pěticípá podložka 

Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu. 

•  Diskrétní tělová barva sáčku.

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

•  S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé 

pokožky.

•  Přirozený komfort – měkké okraje pro 

zvýšené pohodlí.

CONFIDENCE®  
NATURAL

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

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

Pomocí QR kódu si 

stáhněte video

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ
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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. 

CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0169987 10 

13–38mm • – 0169988 10 

13–52mm • – 0169989 10 

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

Výhody:

•  Měkký mírně konvexní sáček.

•  Unikátní pěticípá podložka Flexifit® – lépe  

se přizpůsobí konturám těla.

•  Podložka s výtažky z Aloe vera – pomáhá 

zklidnit a chránit citlivou pokožku v okolí 

stomie.

•  Tenčí a zároveň flexibilnější, rychleji a lépe 

přilne.

•  Neuvěřitelně měkká konvexní podložka 

poskytuje maximální komfort a jistotu při 

nošení.

•  Odolnější a rychleschnoucí nepletený 

materiál, velice příjemný pro pokožku.

•  Pevnější poutka pro větší bezpečí, zároveň 

ale velmi měkká a ohebná. Navržena tak, 

aby se nezarývala a snadno se používala.

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ

KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné  

přiložení sáčku

VYŠŠÍ FLEXIBILITA

Podložka ohebná do všech směrů 

pro větší komfort a bezpečí
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Uzavřený konvexní sáček Confidence® 

Convex Supersoft se střední pevnější 

konvexitou pro maximální jistotu a pohodlí.

Jednodílné sáčky s oválnou podložkou pro 

vyšší jistotu při nošení, jemný potah, tišší 

materiál s přídavnou vnitřní fólií pro 

snížení rizika slepení sáčku.

CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

CONFIDENCE® 
GOLD

Výhody:

•  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.

Výhody:

•  Tenčí oválná podložka 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.

•  Pro zvýšené pohodlí při nošení  je filtr 

umístěn ve středu sáčku mezi ochrannými 

vrstvami, které zaručují jeho bezchybnou 

funkci.

VELKÉ SÁČKY S OVÁLNOU PODLOŽKOU

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082527* 30 

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

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 

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ

1 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ



VELKÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13–90mm • – – 0172282**   30

13mm • – 0172280*  0172283* 30

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0172281* 0172284*  30

25mm – • – 0172285 30

28mm – • – 0172286 30

32mm – • – 0172287 30

35mm – • – 0172288 30

MALÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP
      průhledné           s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – – 0172289* 30

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystříženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.
** Sáčky s velkou podložkou mohou být vystřiženy do rozměru 90mm na šířku a 80mm na výšku.
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Confidence® Natural Advance v sobě 

spojuje vynikající vlastnosti nového 

hydrokoloidu vyznačujícího se silnou 

dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím  

pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. 

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je 

navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila 

Vašemu tělu. Obsah výtažků  

z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a 

ochraně pokožky. 

Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře 

viditelnými předkreslenými naváděcími 

liniemi slouží pro jednodušší vystřižení.

Výhody:

•  Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro 

rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.

•  Podložka Confidence® Natural Advance  

s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění 

pokožky v okolí stomie.

•  Unikátně tvarovaná pěticípá podložka 

Flexifit,® která se lépe přizpůsobí konturám 

těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje 

komfort při nošení.

•  Dvoubarevná krycí fólie s výraznými 

naváděcími liniemi pro jednodušší 

vystřižení požadovaného tvaru.

•  Barevně vyznačené místo k odstranění 

krycí fólie pro snadnější orientaci.

•  Uhlíkový filtr a speciální vnitřní konstrukce 

sáčku minimalizuje zápach a snižuje riziko 

nafukování sáčku.

•  Hedvábně jemný tělový potah s krycí 

chlopní pro snadnou kontrolu vystřiženého 

otvoru a přesného umístění sáčku.  

•  Výpust lze bezpečně zasunout a pomocí 

suchého zipu upevnit pod textilní potah 

sáčku.

•  Nové poutko výpusti pro ještě snazší 

otevření a vyprázdnění sáčku.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ
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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.

CONFIDENCE®  
NATURAL 

Výhody:

•  Přirozený tvar – unikátní pěticípá podložka 

Flexifit® se přizpůsobí Vašemu tělu.

•  Diskrétní tělová barva sáčku.

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

•  Měkké okraje pro zvýšené pohodlí.

•  S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé 

pokožky.

•  Výpust lze zasunout a upevnit pod textilní 

potah sáčku.

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

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

Pomocí QR kódu si 

stáhněte video

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ
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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.

Výhody:

•  Unikátní pěticípá podložka Flexifit® Soft 

Convex se lépe přizpůsobí konturám těla, 

snižuje riziko podtékání a podráždění 

pokožky.

•  Pevnější poutka pro větší bezpečí, zároveň 

ale velmi měkká a ohebná. Navržena tak, 

aby netlačila a snadno se používala.

•  Jako jediná konvexní podložka obsahuje 

výtažky z Aloe vera pro zklidnění a ochranu 

citlivé pokožky v okolí stomie.

•  Výpust lze bezpečně zasunout a pomocí 

suchého zipu upevnit pod textilní potah 

sáčku.

•  Neprůhledný materiál výpusti.

•  Nový hedvábně jemný potah – odolnější  

a rychleschnoucí nepletený materiál, velice 

příjemný pro pokožku.

•  Silnější adheze pro lepší a rychlejší přilnutí 

poskytuje maximální jistotu a pohodlí.  

O 20% tenčí podložka oproti původnímu 

konvexnímu adhezivu.

•  Vyrobena z velice ohebného materiálu  

za použití unikátní směsi elastomerů. 

Flexibilnější než kdykoliv předtím.

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13–25mm • – 0169993 10 

13–38mm • – 0169994 10 

13–52mm • – 0169995 10 

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

NOVÉ POUTKO VÝPUSTI

pro ještě snazší otevření 

a vyprázdnění sáčku

KONTROLNÍ OKÉNKO

umožňuje snadné a přesné  

přiložení sáčku

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ
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Výpustný konvexní sáček Confidence® 

Convex Supersoft se střední pevnější 

konvexitou pro maximální jistotu 

a pohodlí.

Výhody:

•  Podložka má výjimečně měkkou a pružnou 

pěnovou spodní vrstvu, která se lépe 

přizpůsobí pokožce a zároveň umožňuje 

plný a neomezený pohyb.

•  Poutka pro upevnění přídržného pásku.

•  Hydrokoloidní podložka s vysoce přilnavým 

adhezivem a středním konvexním profilem.

CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

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

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ

Jednodílné sáčky s oválnou podložkou  

pro větší jistotu při nošení, hedvábně 

jemný potah s přídavnou vnitřní fólií pro 

snížení rizika slepení sáčku. 

Výhody:

•   Tvarovaná oválná podložka pro další 

vystřižení do 110mm na šířku a 70mm  

na výšku. 

•  Lehce anatomický tvar pro jednodušší 

vypouštění a větší pohodlí.

CONFIDENCE® 
COMFORT

VELKÉ SÁČKY S OVÁLNOU PODLOŽKOU

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0082272* 30 

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

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ
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HARMONY®  DUO S PODLOŽKOU 
FLEXIFIT® S ALOE VERA

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.

Výhody:

•  Podložky s unikátní technologií Flexifit®  

a s výtažky z Aloe vera jsou navrženy tak, 

aby se přizpůsobily pohybům Vašeho těla.  

Jsou k dispozici jak čistě hydrokoloidní, tak 

flexibilní s okrajem potaženým hydro-

koloidem a konvexní.

•  Silné adhezivum zajišťuje pevné a spolehlivé 

spojení sáčku s podložkou i při odlepení a 

opětovném nasazení. 

•  Měkká a poddajná podložka může zůstat  

na kůži déle než jednodílná pomůcka 

a snižuje tak riziko poškození pokožky 

častými výměnami.

•  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 nalepení sáčku.

•  Tenký a diskrétní jako jednodílný systém.

•  Anatomický tvar sáčků umožňuje pohodlné  

a diskrétní nošení pomůcky.

KONVEXNÍ  
PODLOŽKA 
Flexifit® s Aloe vera

FLEXIBILNÍ 
PODLOŽKA 
Flexifit® s Aloe vera a 

okrajem potaženým 

hydrokoloidem

STANDARDNÍ
PODLOŽKA  
Flexifit® s Aloe vera

STANDARDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT®  S ALOE VERA

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082539 10 

13–50mm 0082540 10 

13–70mm 0082541 10 

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S OKRAJEM POTAŽENÝM HYDROKOLOIDEM

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082542 10 

13–50mm 0082543 10 

13–70mm 0082544 10 

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

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 – BÉŽOVÉ

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082325 30 

13–50mm 0082326 30

13–70mm 0082327 30

STŘEDNÍ SÁČKY – BÉŽOVÉ

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082328 30

13–50mm 0082329 30

13–70mm 0082330 30

O vhodnosti použití konvexní podložky se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

2 
DÍLNÝ

UZAVŘENÝ
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HARMONY®  DUO S PODLOŽKOU 
FLEXIFIT® S ALOE VERA

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.

Výhody:

•  Měkká a poddajná podložka může zůstat  

na kůži déle než jednodílná pomůcka  

a snižuje tak riziko poškození pokožky  

častými výměnami.

•  Podložky s unikátní technologií Flexifit®  

a s výtažky z Aloe vera jsou navrženy tak, 

aby se přizpůsobily pohybům Vašeho těla.  

Jsou k dispozici jak čistě hydrokoloidní,  

tak flexibilní s okrajem potaženým 

hydrokoloidem a konvexní.

•  Měkký integrovaný uzávěr se suchým zipem.

•  Jemné a pružné pásky umožňují snadné  

vyprazdňování a čištění výpusti.

•  Anatomický tvar sáčků umožňuje pohodlné 

a diskrétní nošení pomůcky.

•  Lehký a pro pokožku příjemný textilní potah 

sáčku v tělové barvě.

•  Výřez na sáčku zapadá do vodícího výstupku 

na podložce a umožňuje jednoduché a 

přesné nalepení sáčku.

•  Uzávěr lze zasunout a pomocí suchého 

zipu upevnit pod textilní potah sáčku.

KONVEXNÍ  
PODLOŽKA 
Flexifit® s Aloe vera

FLEXIBILNÍ 
PODLOŽKA 
Flexifit® s Aloe vera a 

okrajem potaženým 

hydrokoloidem

STANDARDNÍ
PODLOŽKA  
Flexifit® s Aloe vera

STANDARDNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082539 10 

13–50mm 0082540 10 

13–70mm 0082541 10 

FLEXIBILNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S OKRAJEM POTAŽENÝM HYDROKOLOIDEM

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082542 10 

13–50mm 0082543 10 

13–70mm 0082544 10 

KONVEXNÍ PODLOŽKY FLEXIFIT® S ALOE VERA

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 – S KRYCÍ CHLOPNÍ

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082331 30 

13–50mm 0082332 30

13–70mm 0082333 30

STŘEDNÍ SÁČKY – S KRYCÍ CHLOPNÍ

OTVOR KÓD VZP BALENÍ

13–32mm 0082336 30

13–50mm 0082337 30

13–70mm 0082338 30

O vhodnosti použití konvexní podložky se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

2 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ
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Výhody:

•  Hydrokoloid s velmi silnou adhezí pro 

rychlejší a dlouhotrvající přilnutí.

•  Podložka Confidence® Natural Advance  

s výtažky z Aloe vera pro ochranu a zklidnění 

pokožky v okolí stomie.

•  Unikátně tvarovaná pěticípá podložka 

Flexifit,® která se lépe přizpůsobí konturám 

těla, sníží riziko podtékání a zvyšuje 

komfort při nošení.

•  Dvoubarevná krycí fólie s výraznými 

naváděcími liniemi pro jednodušší 

vystřižení požadovaného tvaru.

•  Barevně vyznačené místo k odstranění 

krycí fólie pro snadnější orientaci.

•  Pákový uzavírací ventil pro jednoduché 

otevření/uzavření i pro uživatele s horší 

motorikou.

•  Hedvábně jemný tělový potah s krycí 

chlopní pro snadné a přesné nalepení sáčku.  

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

STŘEDNÍ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0172290*  10

25mm – • 0172291 10

28mm – • 0172292 10

32mm – • 0172293 10

35mm – • 0172294 10

MALÉ SÁČKY

OTVOR K VYSTŘIŽENÍ PŘEDSTŘIŽENÉ KÓD VZP 
s krycí chlopní

BALENÍ

13mm • – 0172295*  10

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH DÉLKA HADICE KÓD VZP BALENÍ

2000ml 120cm 0082534 10

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

Confidence® Natural Advance v sobě 

spojuje vynikající vlastnosti nového 

hydrokoloidu vyznačujícího se silnou 

dlouhotrvající adhezí, rychlým přilnutím  

pro větší jistotu a nižší riziko podtékání. 

Unikátní pěticípá podložka Flexifit® je 

navržena tak, aby se co nejvíce přizpůsobila 

Vašemu tělu. Obsah výtažků  

z Aloe vera napomáhá ke zklidnění a 

ochraně pokožky. 

Nová dvoubarevná krycí fólie s dobře 

viditelnými předkreslenými naváděcími 

liniemi slouží pro jednodušší vystřižení.

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

UROSTOMICKÝ

Pákový uzavírací ventil 

s širokou výpustí a 

integrovanou krytkouNoční sběrný sáček
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CONFIDENCE® 
NATURAL

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.

Výhody:

•  Unikátní pěticípá podložka Flexifit® se 

přizpůsobí Vašemu tělu.

•  Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva pro 

urostomiky – její složení déle odolává 

účinkům moči, zvyšuje ochranu pokožky  

a prodlužuje dobu nošení.  

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

•  S výtažky z Aloe vera pro ochranu citlivé 

pokožky.

•  Pákový uzavírací ventil pro jednoduché 

otevření/uzavření i pro uživatele s horší 

motorikou.

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

NOČNÍ SBĚRNÝ SÁČEK

OBSAH DÉLKA HADICE KÓD VZP BALENÍ

2000ml 120cm 0082534 10

* Sáčky s otvorem 13mm mohou být vystřiženy do rozměru 70mm na šířku a 55mm na výšku.
** Sáčky Confidence® Gold s oválnou podložkou lze vystřihnout do rozměru 110mm na šířku a 70mm na výšku, 
nejsou však vybaveny podložkou Flexifit® s Aloe vera. 

Pomocí QR kódu si 

stáhněte video

VHODNÉ

P

Ř I  K Ý L E

1 
DÍLNÝ

UROSTOMICKÝ

Pákový uzavírací ventil 

s širokou výpustí a 

integrovanou krytkou

Sáček s oválnou 

podložkouNoční sběrný sáček
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Urostomický konvexní sáček Confidence® 

Convex Supersoft se střední pevnější 

konvexitou pro maximální jistotu a pohodlí.

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 jeho umístění 

mezi další sběrné sáčky či na rány.

CONFIDENCE® 
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

O vhodnosti použití konvexního sáčku se vždy poraďte s odborným zdravotnickým personálem.

DRENÁŽNÍ A PÍŠTĚLOVÉ SÁČKY CONFIDENCE® FLEXIFIT® (nesterilní)

POPIS 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

Podléhá schválení revizním lékařem.

Výhody:

•  Podložka s pružnou pěnovou spodní vrstvou 

se lépe přizpůsobí pokožce.

•  Textilní potah vytváří bariéru mezi pokožkou 

a výpustným ventilem.

• Střední konvexní profil lépe přilne k pokožce.

•  Hydrokoloidní podložka s vysoce přilnavým 

adhezivem pro dodatečnou jistotu.

•  Pákový uzavírací ventil s širokou výpustí  

a integrovanou krytkou.

Výhody:

•  Unikátní šesticípá podložka Flexifit®  

s tloušťkou pouze 1mm. Dokonale se 

přizpůsobí konturám Vašeho těla.  

Pro spolehlivé přilnutí i na nerovné  

abdominální ploše.

•  Speciálně vyvinutá adhezivní vrstva s vyšší 

přilnavostí zvyšuje ochranu pokožky a 

prodlužuje dobu nošení.

•  Zpětný ventil a extra široká výpust pro 

drenáž hustého obsahu.

•  Dvě velikosti sáčků pro nízkou až střední 

exsudaci. Vícevrstvá fólie pro eliminaci 

zápachu.

•  Hydrokoloid oceněný Britskou nadací pro 

pokožku a dermatologicky akreditovaný 

Aliancí pro zdravou pokožku.

• Nesterilní.

1 
DÍLNÝ

UROSTOMICKÝ

1 
DÍLNÝ

VÝPUSTNÝ

DRENÁŽNÍ A PÍŠTĔLOVÉ SÁČKY 

CONFIDENCE® FLEXIFIT®

Noční sběrný sáček
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŘEŠENÍ KAŽDÉHO PROBLÉMU

SALTS SILIKONOVÝ 
ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV 

SALTS ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV

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.

Spolehlivý a ověřený odstraňovač adheziv v 

ubrouscích. Obsahuje přírodní složky s jemnou vůní 

levandule, které zklidňují namáhanou pokožku. 

Neobsahuje alkohol.

ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV BEZ ALKOHOLU SALTS

POPIS OBSAH  KÓD VZP  BALENÍ

Ubrousky – 0082350 30

Pomůžeme Vám najít odpovědi na otázky, 

které pravděpodobně řešíte:

PODTÉKÁNÍ může být způsobeno mnoha 

faktory, jako je například chybně zvolená 

pomůcka, nepřesně vystřižený otvor pro 

stomii, kožní nerovnosti.

PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE je způsobeno 

podtékáním, častou výměnou pomůcky, 

nevhodným materiálem.

NEDOSTATEČNÁ ADHEZE je důsledkem 

špatného přilnutí pomůcky vinou 

nerovností, kožních řas a poškození kůže  

v okolí stomie.

ZÁPACH je zapříčiněn bakteriemi ve 

střevním obsahu nebo v moči.

Pro řešení nejen těchto problémů najdete  

v našem sortimentu kompletní řadu 

produktů včetně výrobků pro ošetření a 

ochranu kůže.

SILIKONOVÝ ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV SALTS

POPIS OBSAH  KÓD VZP  BALENÍ

Ubrousky – 0172296 30

Spray 50ml 0170000 1

A
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SALTS 
OCHRANNÝ FILM 

Mechanické namáhání, způsobené pravidelnou 

výměnou pomůcky, nebo podtékání mohou vést  

k podráždění kůže. Po aplikaci se 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. Salts ochranný film poskytuje maximální 

ochranu, je šetrný k pokožce a neštípe.

OCHRANNÝ FILM SALTS

POPIS  KÓD VZP  BALENÍ

Ubrousky 0082349 30

VYROVNÁVACÍ A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SALTS S ALOE VERA

KÓD VZP  BALENÍ

0082343 30

VYROVNÁVACÍ A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY SALTS

KÓD VZP  BALENÍ

0082342 30

SALTS VYROVNÁVACÍ  
A PŘÍDRŽNÉ PÁSKY 

Hydrokoloidní přídržné pásky pro dodatečnou  

fixaci okrajů podložky jsou účinnou pomůckou 

pro řešení občasných potíží se spolehlivým 

přilnutím pomůcky. Hydrokoloidní přídržné 

pásky Salts jsou tenké, poddajné a šetrné k Vaší 

pokožce, k dispozici také s výtažky z Aloe vera.

•  K vyrovnání nerovností a ochraně poškozené 

pokožky pod pomůckou.

•  Poskytují dodatečnou jistotu s jakoukoliv 

pomůckou.

•  Jednoduše se aplikují a dle potřeby můžete 

použít několik pásků.

•  Univerzální velikost. 
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SALTS STOMICKÁ  
PASTA BEZ ALKOHOLU

SALTS 
STOMICKÁ PASTA

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 BEZ ALKOHOLU SALTS

OBSAH  KÓD VZP BALENÍ

60g 0169999 1

STOMICKÁ PASTA SALTS

OBSAH  KÓD VZP BALENÍ

60g 0082356 1
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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.

SALTS 
TVAROVATELNÉ KROUŽKY

TVAROVATELNÉ KROUŽKY SALTS

POPIS VNĚJŠÍ PRŮMĚR TLOUŠŤKA KÓD VZP BALENÍ

Tenké 50mm 3mm 0082344 30

Střední 50mm 4,2mm 0082345 30

Velké 100mm 3mm 0082346 10

Hydrokoloidní tvarovatelné těsnící kroužky Salts 

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 aplikovat.

• 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.

Pomocí QR kódu si 

stáhněte video



38 39

SALTS 
TĚSNÍCÍ MANŽETY

TĚSNÍCÍ MANŽETA SALTS

VELIKOST STOMIE KÓD VZP BALENÍ

17mm – 20mm 0082545 30

21mm – 23mm 0082358 30

24mm – 26mm 0082359 30

27mm – 29mm 0082360 30

30mm – 32mm 0082361 30

33mm – 35mm 0082362 30

36mm – 38mm 0082363 30

39mm – 41mm 0082546 30

Unikátní těsnící manžeta chrání okolí 

stomie před zatékáním obsahu sáčku 

přímo na pokožku.

Na rozdíl od jiných výrobků, těsnící 

manžeta vytváří fyzickou bariéru  

proti podtékání a dráždění jemné 

peristomální pokožky, zajišt’uje 

pohodlí a dodatečnou jistotu.  

Zvláště vhodné pro stomie s malým 

přesahem nad úrovní pokožky a 

vpadlé stomie. Lze použít s jakoukoliv 

stomickou pomůckou.

SALTS
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 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 SALTS 

VELIKOST KÓD VZP BALENÍ

10cm x 10cm 0082347 10

15cm x 15cm 0082348 5
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SALTS  
POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA

Pach ze sáčku může vést k mnoha nepříjemným 

situacím. Pohlcovač pachu Salts No-Roma 

pomáhá takovým problémům předcházet.

•  Likviduje bakterie produkující pach.

•  Dostupný ve dvou velikostech.

• Zaručuje dlouhodobý účinek.

• Neparfémovaný.

Na rozdíl od jiných produktů Salts No-Roma 

pachy nepřekrývá jinými vůněmi, ale přímo 

likviduje bakterie zápach vytvářející. Použití je 

velmi jednoduché, stačí aplikovat pouze několik 

kapek do sáčku při jeho nasazování či výměně. 

Nepoužívejte přímo na stomii.

No-Roma je k dispozici ve dvou velikostech, 

malé balení je ideální na cesty.

SALTS 
ZKLIDŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ ROZTOK

Podrážděná či poškozená pokožka znepříjemňuje a komplikuje 

ošetřování stomie. Zklidňující roztok pomáhá při řešení těchto 

problémů. Neobsahuje alkohol, a proto neštípe i při použití na 

poškozené kůži. Zklidňující roztok 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.

ZKLIDŇUJÍCÍ ČISTÍCÍ ROZTOK SALTS 

POPIS OBSAH  KÓD VZP BALENÍ

Roztok 28ml 0082354 1
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SALTS 
STOMICKÝ PÁSEK

Mnoho stomiků preferuje přídržný pásek z  

důvodů dodatečné jistoty při nošení pomůcky. 

Pásek lze použít s konvexní pomůckou při  

vyšší pohybové aktivitě.

STOMICKÝ PÁSEK SALTS 

VELIKOST  KÓD VZP BALENÍ

100cm 0082357 1

Podléhá schválení revizním lékařem.

POHLCOVAČ PACHU NO-ROMA SALTS

OBSAH KÓD VZP BALENÍ

28ml 0082352 1

227ml 0082353 1

Podléhá schválení revizním lékařem.
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SALTS 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.

PODPŮRNÉ PRÁDLO SALTS – 
UNIVERZÁLNÍ BOXERKY

PODPŮRNÉ PRÁDLO SALTS – 
DÁMSKÉ KALHOTKY

VELIKOST KÓD 
VÝROBKU

VELIKOST KÓD 
VÝROBKU

XS  (55–69cm) BOXXS XS  (55–69cm) BRFXS

S/M  (70–83cm) BOXSM S/M  (70–83cm) BRFSM

M/L  (84–98cm) BOXML M/L  (84–98cm) BRFML

L/XL  (99–112cm) BOXLXL L/XL  (99–112cm) BRFLXL

XXL  (113–127cm) BOXXXL XXL  (113–127cm) BRFXXL

Barva: bílá, béžová a černá Barva: bílá, béžová a černá

Nehradí zdravotní pojišťovny.

POZNÁMKY
 


