
COMFORT S PODLOŽKOU FLEXIFIT®

“Lépe drží, 
měkký, perfektní 

vytvarování 
kolem bříška.”

  “Adhezivní vrstva 
výborně přilnula a 
neodlepovala se. 

Nemuseli jsme sáček 
měnit tak často.”

“Používali bychom 
tento sáček 

již od narození, 
kdyby byl tehdy 

k dispozici.”

“Sáček vydržel

24 hodin a rychle

zhojil pokožku

(jiné pomůcky
podtékaly).”

NOVOROZENECKÉ A DĚTSKÉ SÁČKY CONFIDENCE® COMFORT S PODLOŽKOU FLEXIFIT®

NOVOROZENECKÉ S KRYCÍ CHLOPNÍ NOVOROZENECKÉ PRŮHLEDNÉ DĚTSKÉ S KRYCÍ CHLOPNÍ

VELIKOST KÓD SÚKL BALENÍ VELIKOST BALENÍ VELIKOST BALENÍ

8–40mm 500276230 8–40mm5002760 30 8–40mm 5002758 30
Bez otvoru 500276330 Bez otvoru5002761 30 Bez otvoru 5002759 30

8–40mm  Bez otvoru 8–40mm  Bez otvoru 8–40mm  Bez otvoru

ST OMIC KÁ  P ÉČE  O  MALÁ B
ŘÍ Š

KA

NÁZORY S ESTER

® Registrované ochranné známky Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd. 2013. Výrobky a obchodní značky Salts Healthcare Ltd. jsou chráněny 
britskými a zahraničními patenty, chráněnými vzory a ochrannými známkami. Pro další informace navštivte www.salts.co.uk RM764564  12/13

Pro vzorky zdarma a další informace nás kontaktujte 

na bezplatném tel. čísle 800 600 105 nebo navštivte naše 

webové stránky www.sabrix.cz

Ověřuje pro Salts výzkum 
zdravé peristomální pokožky

#
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KÓD SÚKL KÓD SÚKL



Je vybaven šesticípou oválnou podložkou, která 

těsně přilne a výborně se přizpůsobí přirozeným 

dětským tvarům. Tím pomáhá vytvořit dokonalou 

ochranu pokožky a zamezit problémům  

s podtékáním.

Velmi tenká podložka se přizpůsobí každému 

pohybu, takže je

Ať děláte, co děláte, batolata a děti nezůstanou nikdy v klidu. Mají na práci mnoho  

věcí – prozkoumávat, objevovat, batolit se a hrát si. I miminka se dokáží obrátit a převalit. 

Tak to prostě je.

   
 C

hytrá
 oválná podložka umožní vypuštěn

í sáčku
 d

o
 strany, i když miminko leží.

A právě proto je Confidence® Comfort s podložkou Flexifit®

Pohodlnější

Méně 
podtékání

Dokonalá 
ochrana

Je jen a jen pro malá bříška.

j e ŠTě  P OHOD LNě J Š Í.

 O D L i Š N Ý ,  V LA S TN Ě  j EDi NEČNÝ.
S ÁČEK CONF iDENCE® COMFORt  

S  podložkou  FLEXiF i t® JE J i N Ý.

Není pro dospěláky.

Unikátní 
šesticípá oválná 

podložka
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Britská nadace pro pokožku, která je expertem v péči 

o kůži, shledala, že veškerý výzkum, který provádíme, 

si zaslouží uznání. Proto se každý sáček Confi dence® Comfort

s podložkou Flexifi t® pyšní jejím logem a je rovněž 

dermatologicky akreditován Aliancí pro zdravou pokožku.

Confi dence® Comfort s podložkou Flexifi t® 
je potažen netkaným textilním materiálem, díky kterému je sáček 

Takže i ta nejchoulostivější miminkovská pokožka se bude cítit pohodlně a p
říjem

ně. 

VeLMi , VeLMi   JEMNÝ.

Během vývoje HYDROKOLOIDu MaXIMÁLNĚ ŠETRNÉHO K POKožCe  
určeného pro náš Confi dence® Comfort s podložkou Flexifi t®

jSMe PROVeDLi MNOHO a MNOHO TeSTŮ.
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Sáček Confi dence® Comfort s podložkou Flexifi t® je dostupný ve dvou 

velikostech: novorozenecký pro ty úplně nejmenší miminka a dětský pro 

starší batolata a děti. K dispozici je také varianta "bez otvoru," kde můžete 

vystřihnout otvor kdekoliv a jakéhokoliv tvaru dle individuálních potřeb. 

Díky tomu můžete nasadit sáček tak, aby přilnul co nejlépe a nejpohodlněji.

To také dělá sáček Confi dence® Comfort s podložkou Flexifi t® 

kteří snadno poznají, kdy je třeba sáček vyměnit.

Sáč
ek má jednoduché zavírání, díky kterému je vypouštění a čistění tak snadné.

Mů
žet

e s
i vy

brat mezi verzí průhlednou* a s krycí chlopní, které umožňují snadnoua  R
YCH

LOu
 KON

tROLu při nasazování a používání sáčku.

“Jak dobře se podložka 
Flexifi t přizpůsobila 
dětskému bříšku?”

#Zdroj: Hodnocení produktu, data v souborech Salts Healthcare Ltd  *pouze u novorozeneckého sáčku 

“Jaký byl tento produkt
v porovnání s ostatními?”

“Jak snadné bylo 
odstranění sáčku?”

“Jak bezpečná byla 
adhezivní vrstva během 

nošení pomůcky?”

100%
odpovědělo “velmi dobře” 

nebo “dobře” 
(91% velmi dobře)

100%
odpovědělo “velmi 

snadné” nebo 
“celkem snadné”

100%
odpovědělo 

buď  “mnohem lepší” 
nebo “lepší”

100%
odpovědělo “velmi 

bezpečná” nebo 

“bezpečná”

Dětský Novorozenecký

A JaK TO ViDÍ STOMaSESTRY

VeLMi PRaKTiCKÝM PRO STOMaSESTRY, MaMiNKY NeBO TaTÍNKY, 

#
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