
Poznejte rozdíl a výhody 
naší výjimečné silikonové technologie





Spolehlivá ochrana  
ze 100% silikonu ... 
někdy Vaše kůže 
potřebuje pomoc.
Kůže je největším orgánem těla a poskytuje vynikající 
ochrannou funkci. Nicméně pro mnoho lidí je udržení 
zdravé pokožky náročným úkolem. Podtékání, podráždění, 
nepohodlí a nedostatek pocitu jistoty patří mezi nejčastější 
problémy spojené s péčí o stomii. Nová silikonová technologie 
od společnosti Trio Vám přináší mnoho nesporných výhod 
oproti tradičním a do jisté míry překonaným hydrokoloidním 
produktům.

Naše nová silikonová adheziva Vám zajišťují nejen okamžité 
a bezpečné přilnutí pomůcky, ale zároveň jsou při odstraňování 
maximálně šetrná k Vaší pokožce. Nezanechávají na Vaší kůži 
žádné zbytky materiálu a díky tomu velmi usnadňují a urychlují 
výměnu stomické pomůcky. Silikonová adheziva neabsorbují 
střevní obsah a moč, díky tomu je jejich použití hygieničtější.
Uchovávají si svůj tvar a soudržnost, dovolují pokožce dýchat. 
Výsledkem je prodloužená doba nošení pomůcky a zdravější 
pokožka.



The futureBudoucnost v péči o stomie... 
je tady. 
Péče o stomie vyžaduje spolehlivá adheziva, která si 
zachovají své vlastnosti i ve velmi náročných podmínkách 
a nerovném okolí. Silikonové gely a adheziva používaná 
pro hojení ran bohužel nedovolují pokožce dýchat. Naše 
speciální technologie gelových silikonových adheziv však 
tyto hranice překonává!



The futureThe futureNíže naleznete porovnání silikonové technologie 
Trio s tradičními hydrokoloidními adhezivy:

Cíl

Rychlé přilnutí

Adheze se s časem nezvyšuje, 
pomůcku lze snadno odstranit 
bez porušení kůže

Hygiena

Při odstranění nezanechává 
zbytky na pokožce

Nízká počáteční přilnavost 
způsobená neadhezivními 
hydrokoloidními plnivy

Postupně se zvyšující lepivost, 
adhezivní matrice „vtéká“ do 
pokožky

Absorbuje střevní obsah 
a moč

Působením střevního obsahu 
a moči ztrácí soudržnost

Rychlé počáteční přilnutí 
díky nízkému povrchovému 
odporu a vysoké flexibilitě 
silikonových polymerů

Míra adheze se díky křížové 
matrici polymerů v čase 
nemění

Materiál neabsorbuje střevní 
obsah, ale zůstává prodyšný 
a odpařuje vlhkost

Přes působení střevního 
obsahu a moči zachovává tvar 
a soudržnost, lze odstranit 
vcelku, beze zbytků na pokožce

Hydrokoloidní adheziva Silikonová technologie 
Trio

Stále Vás obtěžuje podtékání, nepohodlí, 
podrážděná kůže a nejistota? …  

Poznejte rozdíl a výhody naší výjimečné 
silikonové technologie.



Siltac™ – silikonový těsnící kroužek 
– šetrná a spolehlivá ochrana 
pokožky
Až dosud byla nabídka těsnících kroužků limitována. Všechny 
dostupné produkty jsou založeny na hydrokoloidech a všechny 
trpí stejnými nedostatky.

Hydrokoloidní kroužky absorbují vlhkost a tělní tekutiny, díky 
tomu dochází ke zvětšení jejich objemu okolo stomie a ke zlepšení 
těsnících vlastností. Schopnost absorpce se tak stává jednou 
z jejich nejdůležitějších vlastností.

My ale věříme, že dlouhodobý kontakt adhezivního materiálu 
obsahujícího stolici a moč není z hlediska hygieny kůže tím 
nejlepším řešením, jak zabránit podtékání. Právě díky vysoké 
absorpci tělních tekutin dochází někdy ke ztrátě soudržnosti 
a rozpadu materiálu. Odstranění kroužků a očista okolí stomie 
před přiložením nové pomůcky pak mohou být poměrně složité. 

Trio Siltac™ je měkký silikonový těsnící kroužek, který pracuje 
na úplně jiném principu, než jste byli doposud zvyklí.  Materiál 
neabsorbuje vlhkost a tělní tekutiny, poprvé tak můžete zvolit 
opravdu čistý a hygienický způsob prevence podtékání. Trio Siltac™ 
má přirozenou tendenci se po roztažení vracet do svého původního 
tvaru. Jednoduše kroužek dle potřeby natáhnete, přiložíte okolo 
stomie a vytvoříte tak spolehlivou těsnící bariéru. 
Trio Siltac™ lze snadno odstranit vcelku, bez jakýchkoliv zbytků 
adheziva na pokožce. Výměna sáčku tak může být nyní rychlejší, 
jednodušší a čistší.



• Zachovává tvar a celistvost, může zůstat 
déle na kůži

• Hygieničtější než tradiční hydrokoloidní 
produkty – neabsorbuje střevní obsah 
a moč

• Dovoluje pokožce dýchat

• Snižuje riziko podtékání a prodlužuje 
dobu nošení pomůcky

• Přizpůsobí se tvaru stomie a spolehlivě 
ji utěsní

• Díky vysoké flexibilitě zvyšuje pohodlí 
při nošení pomůcky

• Okamžitě přilne, lépe těsní

• Lze snadno odstranit vcelku a bezbolestně 

Silikonové těsnící kroužky spolehlivě chrání stomii a její okolí před 
podtékáním. Materiál se přizpůsobí tvaru stomie, jemně ji obepíná, 
umožňuje pokožce dýchat. Kroužky zachovávají tvar a soudržnost, 

prodlužují dobu nošení pomůcky.

Pro více informací nás kontaktujte  
na zákaznické lince 800 600 105



Silvex™ – silikonový konvexní 
těsnící kroužek s jemným 
konvexním profilem
Navržen s ohledem na potřeby stomiků, měkký silikonový 
těsnící kroužek Trio Silvex™ je optimálním řešením v případech 
vyžadujících mírnou konvexitu. Ke kůži šetrný, jemný silikonový 
materiál zajišťuje okamžité přilnutí, spolehlivé utěsnění stomie 
a pohodlné nošení pomůcky.

Trio Silvex™ pružně obepne stomii, vyplní nerovnosti a záhyby, sníží 
riziko netěsností mezi kroužkem a pokožkou a zbaví Vás obav 
z možného podtékání.

Trio Silvex™ je měkký silikonový těsnící konvexní kroužek, který 
pracuje na úplně jiném principu než tradiční hydrokoloidy. Materiál 
neabsorbuje vlhkost a tělní tekutiny, poprvé tak můžete zvolit 
opravdu čistý a hygienický způsob prevence podtékání. Trio Silvex™ 
má přirozenou tendenci se po roztažení vracet do svého původního 
tvaru. Jednoduše kroužek dle potřeby natáhnete, přiložíte okolo 
stomie a vytvoříte tak spolehlivou těsnící bariéru. 

Trio Silvex™ lze snadno odstranit vcelku, bez jakýchkoliv zbytků 
adheziva na pokožce. Výměna sáčku tak může být nyní rychlejší, 
jednodušší a čistší.



• Zachovává tvar a celistvost, může zůstat 
déle na kůži

• Mírná konvexita tam, kde ji potřebujete

• Hygieničtější než tradiční hydrokoloidní 
produkty – neabsorbuje střevní obsah 
a moč

• Dovoluje pokožce dýchat

• Snižuje riziko podtékání a prodlužuje dobu 
nošení pomůcky

• Přizpůsobí se tvaru stomie a spolehlivě 
ji utěsní

• Díky vysoké flexibilitě zvyšuje pohodlí 
při nošení pomůcky

• Okamžitě přilne, lépe těsní

• Lze snadno odstranit vcelku a bezbolestně 

Silikonové těsnící kroužky spolehlivě chrání stomii a její okolí 
před podtékáním. Materiál se přizpůsobí tvaru stomie, jemně ji obepíná, 

umožňuje pokožce dýchat. Kroužky zachovávají tvar a soudržnost, 
prodlužují dobu nošení pomůcky.

Pro více informací nás kontaktujte  
na zákaznické lince 800 600 105



Silex™ – silikonové přídržné 
půlkroužky – zvyšují pocit jistoty 
a bezpečí
Pro dodatečnou fixaci pomůcky a zlepšení ochrany proti podtékání 
jsou Trio Silex™ silikonové přídržné půlkroužky tou nejlepší volbou. 
Slouží ke zvětšení adhezivní plochy sáčku nebo podložky a k lepšímu 
přilnutí k pokožce. Trio Silex™ jsou považovány za nejflexibilnější 
a nejbezpečnější fixační půlkroužky na trhu.

Díky rychlému počátečnímu přilnutí, tenkému profilu a vysoké 
poddajnosti gelového silikonového adheziva se půlkroužky přizpůsobí 
Vašemu tělu lépe než hydrokoloidní materiál. Trio Silex™ zvyšují 
přilnavost Vaší pomůcky, prodlužují interval výměny pomůcky 
a zvyšují pohodlí při jejím nošení. Jsou vhodné k použití s jednodílným 
i dvoudílným systémem. 

Odstranění půlkroužků Trio Silex™ je jednoduché a pohodlné, bez 
ulpívajících zbytků adheziva. Dovolují  pokožce dýchat, významně 
snižují riziko podtékání a udržují tak kůži v okolí stomie zdravou.



• Zvyšují pocit jistoty a prodlužují dobu 
nošení pomůcky

• Měkké silikonové adhezivum s okamžitým 
a silným přilnutím

• Navrženy pro maximální jistotu s jakoukoliv  
pomůckou

• Vysoce flexibilní a tenký profil – lépe se 
přizpůsobí pohybům Vašeho těla

• Snadné odstranění bez ulpívajících zbytků 
na pokožce

• Dovolují kůži dýchat a udržují ji tak zdravou

Trio Silex™ jsou navrženy tak, aby se 
dokonale přizpůsobily jakékoliv stomické 
pomůcce. Díky dodatečné fixaci podložky 
zvyšují pocit jistoty a bezpečí při nošení. 

Trio Silex™ – vyvinuty právě pro Vás

Trio Silex™ – vertikální aplikace

Trio Silex™ – horizontální aplikace

Pokročilá technologie měkkých silikonových půlkroužků zaručuje 
okamžitou a silnou přilnavost k pokožce. Přizpůsobí se pohybům těla, 

zvyšují jistotu a pohodlí při nošení pomůcky a mohou prodloužit dobu její 
výměny. Dovolují pokožce dýchat, udržují ji zdravou a snadno se odstraňují.

Pro více informací nás kontaktujte  
na zákaznické lince 800 600 105



Silken™ – silikonový stomický 
gel – snadno se odstraňuje 
a nezanechává zbytky na pokožce*
Také jste si někdy přáli, aby Vaše hydrokoloidní pasta šla snadno 
a lehce odstranit? Mysleli jsme na Vás a vyvinuli proto gel 
Trio Silken™.

Trio Silken™ je silikonový gel k vyplnění kožních nerovností v okolí 
stomie, zlepšení přilnavosti pomůcky a prodloužení doby jejího nošení. 
Trio Silken™ je hydrofobní, na rozdíl od klasických hydrokoloidních 
past neabsorbuje vlhkost a tělní tekutiny a zachovává soudržnost. 
Gel Trio Silken™ postupně vyzrává a lze ho pak snadno vcelku 
odstranit.

Při aplikaci neštípe, dovoluje pokožce dýchat, zůstává poddajný. 
Gel Trio Silken™ lze s úspěchem použít k vyplnění kožních nerovností 
či vytvoření těsnící bariéry okolo stomie.

Prevence podtékání, zápachu či podráždění pokožky a vyšší kvalita 
každodenního života – v tom Vám může Trio Silken™ pomoci. 
Vyzkoušejte, jak jednoduše se používá!

*při ukončení procesu zrání



• Vyplňuje kožní záhyby a nerovnosti

• Vytváří hladký povrch a zlepšuje tak 
přilnavost pomůcky

• Při aplikaci neštípe

• Je hygienický, neabsorbuje střevní obsah 
a moč

• Jemný, měkký a velmi pohodlný při nošení 
pomůcky

• Dovoluje pokožce dýchat

• Snadné a bezbolestné odstranění, vcelku 
a beze zbytků na pokožce

Jemný silikonový stomický gel, určený k vyplnění jizev, kožních záhybů 
a jiných nerovností v okolí stomie, je výsledkem inovativní a jedinečné 

výrobní technologie. Materiál dovoluje pokožce dýchat, je jemný 
a přizpůsobivý a po ukončení procesu zrání ho lze snadno a bezbolestně 

odstranit vcelku, beze zbytků na pokožce. 

Pro více informací nás kontaktujte  
na zákaznické lince 800 600 105



Přehled produktů s kódy SÚKL

Popis výrobku Kód SÚKL

Siltac – silikonový těsnící kroužek 
(20 mm – 28 mm) 30 ks 5004943

Siltac – silikonový těsnící kroužek 
(28 mm – 35 mm) 30 ks 5004944

Siltac – silikonový těsnící kroužek 
(35 mm – 44 mm) 30 ks 5004945

Silvex – silikonový těsnící konvexní kroužek 
(20 mm – 30 mm) 10 ks 5004946

Silvex – silikonový těsnící konvexní kroužek 
(30 mm – 40 mm) 10 ks 5004947

Silex – silikonové půlkroužky 20 ks 5004948

5004949
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