
Superabsorpční 
polštářky

NOVINKA

PRO INFORMACE 
NÁS KONTAKTUJTE NA 
BEZPLATNÉ INFOLINCE

800 600 105
pro volajícího zdarma

Sabrix

Distribuce: Sabrix s.r.o.
info@sabrix.cz; tel. 605 888 288
www.sabrix.cz

Superabsorpční polštářky Zensetiv dokonale zahušťují tekutý obsah stomického sáčku 
a granule neutralizují zápach. Aplikujte vždy 1 polštářek do sáčku.

Superabsorpční polštářky Zensetiv – plná úhrada (1 balení na 3 měsíce)
Kód SÚKL Obsah Balení
5005802 90 ks 1

k zahuštění obsahu stomického sáčku a neutralizaci zápachu

Zahušťují obsah

 Snižují riziko podtékání 
střevního obsahu pod pomůcku

 Neutralizují nepříjemný zápach

Snižují hlučnost plného sáčku

 Usnadňují vypouštění 
ileostomické pomůcky

Superabsorpční 
polštářky

NOVINKA

PRO INFORMACE 
NÁS KONTAKTUJTE NA 
BEZPLATNÉ INFOLINCE

800 600 105
pro volajícího zdarma

Sabrix

Distribuce: Sabrix s.r.o.
info@sabrix.cz; tel. 605 888 288
www.sabrix.cz

Superabsorpční polštářky Zensetiv dokonale zahušťují tekutý obsah stomického sáčku 
a granule neutralizují zápach. Aplikujte vždy 1 polštářek do sáčku.

Superabsorpční polštářky Zensetiv – plná úhrada (1 balení na 3 měsíce)
Kód SÚKL Obsah Balení
5005802 90 ks 1

k zahuštění obsahu stomického sáčku a neutralizaci zápachu

Zahušťují obsah

 Snižují riziko podtékání 
střevního obsahu pod pomůcku

 Neutralizují nepříjemný zápach

Snižují hlučnost plného sáčku

 Usnadňují vypouštění 
ileostomické pomůcky

Hydrokoloidní vyrovnávací ultratenké pásky 
rovného tvaru k ošetření macerované kůže v okolí stomie 

a také jako fixace stomické pomůcky.

Hydrokoloidní 
ultratenké pásky

NOVINKA

Hydrokoloidní ultratenké pásky Zensetiv aplikujte na omytou a suchou pokožku, 
v případě macerace použijte nejdříve ochranný zásypový pudr.
Zvolte vždy správnou variantu, velikost a tvar dle použité pomůcky nebo zvoleného 
účelu. Podle potřeby pásek zastřihněte na požadovanou velikost.

   jsou určeny pro pacienty se 
stomií v kožních záhybech, při 
parastomální kýle a dalších 
komplikacích

   vyrovnávají nerovnosti, chrání 
poškozenou pokožku pod 
pomůckou

   prodlužují dobu nošení stomické 
pomůcky

   fixují pomůcku při sportu, fyzické 
aktivitě a zvýšené potivosti kůže

   aplikují se velmi lehce a lze je upravit 
zastřižením

   možnost volby ze dvou velikostí pásků

OCHRANNÉ HYDROKOLOIDNÍ ULTRATENKÉ PÁSKY ZENSETIV – plná úhrada

Kód SÚKL Rozměr Balení

5013558 3 x 11 cm 20 ks

5013559 5 x 11 cm 20 ks
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Hydrokoloidní ultratenká destička je určena k ochraně namáhané 
kůže v okolí stomie a také pro prevenci jejího poškození.

Hydrokoloidní 
ochranná destička

NOVINKA

Hydrokoloidní destičku Zensetiv aplikujte na omytou a suchou pokožku, v případě 
macerace použijte nejdříve ochranný zásypový pudr.
Podle potřeby zastřihněte na požadovanou velikost asi o 1,5-2 cm větší, než je oblast 
použití.

Ochranná hydrokoloidní ultratenká destička – plná úhrada

Kód SÚKL Rozměr Balení

5013557 20 x 20 cm 5 ks

   podporuje hojení kůže a chrání ji 
před dalším poškozením

   k vyrovnání nerovností, ochraně 
poškozené pokožky pod pomůckou

   prodlužuje dobu nošení stomické 
pomůcky

   lze ji použít jako dodatečnou vrstvu 
před nalepením stomické pomůcky

   tenký profil zaručuje maximální 
ohebnost

   jednoduše se aplikuje, lze ji upravit 
zastřižením


