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Stomické pomůcky s nápadem
Přehled produktů
Kód SÚKL Popis výrobku
Podložky hydrokoloidní ZenSiv
5005787 podložka 2D ZenSiv 40 mm, k vystřižení do 38 mm
5005788 podložka 2D ZenSiv 50 mm, k vystřižení do 45 mm
5005789 podložka 2D ZenSiv 60 mm, k vystřižení do 57 mm
5005790 podložka 2D ZenSiv 70 mm, k vystřižení do 65 mm
Sáčky ZenSiv 2D uzavřené
5005791 ZenSiv 2D uzavřený béžový s okénkem a ventilem 50 mm
5005792 ZenSiv 2D uzavřený béžový s okénkem a ventilem 60 mm
5005793 ZenSiv 2D uzavřený béžový s okénkem 70 mm
Sáčky ZenSiv 2D výpustné
5005794 ZenSiv 2D výpustný béžový s okénkem a ventilem 50 mm
5005795 ZenSiv 2D výpustný béžový s okénkem a ventilem 60 mm
5005796 ZenSiv 2D výpustný béžový s okénkem a ventilem 70 mm
Sáčky ZenSiv 2D urostomické
5005797 ZenSiv 2D urostomický béžový s okénkem 40 mm
5005798 ZenSiv 2D urostomický béžový s okénkem 50 mm
5005799 ZenSiv 2D urostomický béžový s okénkem 60 mm
Sáčky ZenSiv 1D výpustné velkoobjemové
5005800 ZenSiv 1D výpustný pooperační s ošetřovacím okénkem 100 mm
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PRO VÍCE INFORMACÍ
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800 600 105
pro volajícího zdarma

ZenSiv – stomické pomůcky
s nápadem

Hledáte
dvoudílný
systém
spolehlivý
diskrétní
bezpečný
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Stomické pomůcky s nápadem

Filtr a větrací ventil

Pohodlí pro Vaši kůži

Vysokokapacitní a odolný filtr v našich sáčcích zabraňuje úniku zápachu během
každodenních činností. Nyní už můžete nosit pomůcku skutečně bez obav.

O ochraně kůže se mluví v souvislosti se stomií velmi často. Nám to však nestačí
– Vaši kůži nejen chráníme, ale myslíme i na její pohodlí a to bez kompromisů.

Nafukování a slepování stěn sáčku je častým problémem běžného života
stomiků. Těmito problémy se zaobírají všichni výrobci, ale jen Oxmed nabízí
unikátní řešení.

Naše podložky jsou výjimečně tenké a ohebné, a tak někteří stomici mají pocit,
že žádnou na těle nemají. Spojovací kroužek má nízký a pružný profil, takže se
spolehlivě a dokonale přizpůsobí pohybům těla. A tak to má být.

Na sáčcích je umístěn větrací ventil, který umožňuje v případě zvýšené
tvorby plynů jejich diskrétní a hygienické vypouštění bez nutnosti odstranění
sáčku z podložky.

Spolehlivé přilnutí

Kontrolní okénko

Stomie může zásadně ovlivnit sebevědomí každého člověka. Riziko podtékání
nebo odlepení pomůcky představuje tu nejhorší možnou situaci. Zaměřili jsme
se proto na vývoj takové adhezivní vrstvy, která přinese jistotu.

Je určeno k přesnému nasazení sáčku při
zachování maximální diskrétnosti pomůcky.

Rychlé a silné počáteční přilnutí hydrokoloidního adheziva pomáhá
jednoduché aplikaci podložky a zvyšuje její spolehlivost.

Kontrola:

Pohodlí a bezpečí:

funkční filtr pro prevenci zápachu

vysoká flexibilita, ochrana kůže bez kompromisů

unikátní větrací ventil pro kontrolu tvorby plynů

rychlé a spolehlivé přilnutí podložky, jistota při nošení pomůcky

okénko pro přesné nasazení

