Tætningsring

Hydro

Ny SecuPlast tætningsring hjælper med at forebygge
rød og irriteret hud. SecuPlast tætningsring
forebygger lækage som kan skade og irritere huden.

posens indhold
ingen lækage

ingen lækage

Slim

SecuPlast tætningsring formes, modelleres,
strækkes/mindskes til den ønskede størrelse og form,
så den skaber en individuel, komfortabel og sikker
lækagefri barriere.
• Passer til alle typer poser og stomier
• Meget let at forme og modellere til den perfekte

STØRRELSE:

One size - passer til alle

ANTAL:

30 stk/æske

VARENR:

SPH1

DIAMETER:

50 mm

TYKKELSE:

3,2 mm

ANTAL:

30 stk/æske

VARENR:

SMST

DIAMETER:

50 mm

TYKKELSE:

4,0 mm

ANTAL:

30 stk/æske

VARENR:

SMSS

DIAMETER:

100 mm

TYKKELSE:

3,2 mm

ANTAL:

10 stk/æske

VARENR:

SMSL

Hudvenlig hydrocolloid kantsikring og tætningsringe.

SecuPlast Barriere ring

SecuPlast Tætningsringe stopper
lækage omkring stomien, ved at
lave en sikker, lav barriere ved
stomi roden

form
• Meget let at sætte sammen, hvis den brister under
modellering
• Let at dele i mindre stykker, hvis det er nødvendigt
• Utrolig hudvenlig, ingen svie og smerter selv på rød
og irriteret hud
• Individuel sikker komfort – SecuPlast Tætningsringe
forbliver i den ønskede form og giver en sikker og

For yderligere information kontakt venligst Kirstine Hardam A/S på
tlf: 97-423233 eller besøg os på vores hjemmeside www.hardam.dk
Kirstine Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48
7500 Holstebro
Tlf/Fax: 97-423233 / 97-428014.
E-mail: post@hardam.dk
www.hardam.dk

beskyttende barriere mod lækager.

Slim
Diameter 50 mm Tykkelse 3,2 mm
Antal pr. æske: 30 stk

Du kan også kontakte din stomisygeplejerske
eller forhandler for yderligere information.

EKSTRA SIKKERHED

Diameter 50 mm Tykkelse 4,0 mm
Antal pr. æske: 30 stk

Diameter 100 mm Tykkelse 3,2 mm
Antal pr. æske: 10 stk
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Excellence in stoma care

STOMI
TILBEHØR

SECUPLAST HYDRO OG SECUPLAST TÆTNINGSRING

Problemer med klæbeevne, vedhæftning, lækage og
hudproblemer er emner som mange stomiopererede kender til.
Salts Healthcare lancerer derfor nu 2 nye produkter.
SecuPlast Hydro hudvenlig, hydrokolloid kantsikring og
SecuPlast Tætningsringe som giver en sikker tætning omkring

Sådan anvendes
SecuPlast Hydro
Kantsikring

96 % af brugerne sagde
at SecuPlast Hydro er
komfortabel og

Følg blot disse 2 enkle trin.

62% fandt SecuPlast
Hydro bedre end deres
nuværende produkt.

Det kan ikke blive lettere:

stomien og beskytter huden, så du kan føle dig sikker og have en
god komfort.

SecuPlast Hydro kantsikring er en tynd, hudvenlig,

Sådan anvendes
SecuPlast
Tætningsringe

hydrokolloid kantsikring som giver en perfekt sikkerhed.

SecuPlast tætningsringe er meget

Perfekt sikkerhed har aldrig været mere simpel og effektiv.

1 Fjern beskyttelsesfilmen.

2 Sæt kantsikringen på i den ønskede
position. Halvt på huden, halvt på
klæberen. Brug så mange stykker som
nødvendigt.

1 Fjern beskyttelsesfilmen på begge
sider af tætningsringen.

2 Modeller ringen efter dit behov.

4 … rulles til en pølse mellem

5 …for at lave en tykkere tætningsring…

nemme at anvende. De vil ikke miste
95 % af dem som har prøvet SecuPlast Hydro

deres klæbeevne, så du kan modellere

kantsikring beskriver produktet som komfortabelt.

dem så meget som du ønsker:

• Ekstra sikkerhed til alle typer poser og plader
uanset producent
• En størrelse passer til alle
• Let at anvende – tynd og fleksibel
• Ikke allergi fremkaldende – anbefales også til dem

”Dette produkt er bare
perfekt. Det giver mig
komfort og sikkerhed mod
lækage”

3 Kan let rives over og sættes sammen
igen - hvis nødvendigt…

som er allergisk overfor microporøst plaster
• Bredere end andre produkter, hvilket giver
yderligere sikkerhed rundt i klæbekanten.

Én størrelse passer til alle.
Antal pr. æske: 30 stk

”Jeg oplevede ofte lækage om natten.
SecuPlast tætningsringe har helt fjernet
dette problem for mig. Tusind tak”
”Disse tætningsringe har forhindret
lækage og gør at jeg kan bære min pose
i længere tid”

håndfladerne…

6 …eller modeller hullet i midten for at
få en tykkere kant.

