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trusted results in ostomy

Jediný BEZBARVÝ superabsorbent  
s aktivní kontrolou zápachu!

Superabsorbent – gelující polštářky  
zabraňující zápachu

Pearls 

®

TrioOstomyCare.com

TRIO HEALTHCARE LTD . MISSENDEN ABBEY . LONDON ROAD 
GREAT MISSENDEN . BUCKINGHAMSHIRE . HP16 0BD

T: 0800 531 6280    E: mail@triohealthcare.co.uk

100 polštářků
Trio Pearls®     kód SÚKL 5015048

Zdravotními pojišťovnami
stomikům plně hrazeno.

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

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



Výhody:

• aktivně absorbuje zápach
• chrání filtr sáčku
• zabraňuje podtékání
• eliminuje zápach a ulehčuje vypouštění sáčku
• snižuje hlučnost a zvyšuje diskrétnost
• gel neznečišťuje toaletu a oděv
• balení obsahuje cestovní pouzdro  

Trio Pearls®

Trio Pearls®jsou superabsorpční gelující polštářky aktivně 
pohlcující zápach, navržené pro stomiky s řídkým střevním 
obsahem. Ulehčí ošetřování stomie a pomohou zvýšit 
sebejistotu v každodenním životě.    

Řídká/tekutá stolice a související podtékání mohou 
vyvolat rozpaky a diskomfort v běžných životních situacích 
a neochotu zúčastnit se různých sociálních aktivit všude tam, 
kde nemáte delší dobu přístup k toaletě.

Běžné zahušťovací prostředky mohou absorbovat tekutinu ve 
stolici, ale neřeší problém související se zápachem. 

Trio Pearls® s technologií NanoActive obsahují složky, které 
aktivně absorbují organické molekuly pachu místo pouhého 
zachycení v gelu. Trio Pearls® také absorbují tekutinu ze 
stolice a vytvářejí v sáčku gel s pevnější konzistencí a to 
pomáhá předcházet podtékání, chrání filtr sáčku před 
znehodnocením a zvyšuje diskrétnost při nošení pomůcky.

Použití:

• přes noc pro klidný spánek

• na dlouhé cesty, dovolenou

• během sociálních a kulturních aktivit

• při sportu i každodenním nošení

Technologie NanoActive
aktivní kontrola zápachu

Rozkládání potravy během trávení vytváří molekuly zápachu a plyny.

Nové Trio Pearls® obsahují superabsorpční gelující polymer a nano 
složky, které aktivně absorbují organické molekuly pachu namísto 
pouhého zachycení v gelu.

Obr. 1. Poréznost – jak technologie NanoActive absorbuje zápach? 

Částice NanoActive  
jsou porézní a umožňují 
absorpci molekul.

Velké množství pórů (volného prostoru) 
Velmi velká plocha (obvykle 100m2/g)

póry

absorpční částiceZdravotnická pomůcka.
Přečtěte si pozorně návod k použití. 


