
ConvaTec predstavuje  
Stomahesive® Seal tesniace krúžky
Každodenná ochrana kože pre vašich pacientov



Referencie: 1. A Randomized, Multi-Center, Cross-over Study Comparing the Performance of Three Ostomy Accessory Products.  
C-0513-12-A739. 2013 Data on file, ConvaTec Inc.  2.  Fluid Uptake Testing R&D Report. SKL13-0104. 2013 Data on file, Convatec
Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie.
TM Stomahesive je obchodná známka spoločnosti ConvaTec. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich majiteľov.
© 2014 ConvaTec Inc.      AP-014192-MM

Poznáte ľudí so stómiou a viete, že ich najväčšou oba-
vou je podtekanie. Najväčšou obavou ľudí so stómiou 
je podtekanie. Je nielen nepríjemné, ale pre kožu je aj 
veľkým nepriateľom. ConvaTec Stomahesive® Seal tes-
niace krúžky sú jednoduchý, efektívny spôsob ochrany 
kože okolo stómie.

Nie všetky tesniace krúžky sú rovnaké.

Všetko, čo chcete od tesniaceho krúžku:
•    môže byť vlastnoručne vytvarovaný alebo poskladaný 

(v prípade konvexity) na dosiahnutie individuálnych 
potrieb pacienta

•    môže sa roztrhnúť a znovu spojiť
•  môže sa použiť spolu s pastou
•   neobsahuje alkohol - nebude štípať!

Dokázaný účinok:
•   je odolnejší a dlhšie vydrží
•   tvorí bezpečné tesnenie, ktoré pomáha  

v prevencii podtekania1*
•   gélovatie pri kontakte s vlhkosťou, čo napomáha  

chrániť kožu pred výlučkami

Dokázaná absorbcia vlhkosti:2

•    absorbuje 50% viac vlhkosti ako Eakin™ Cohesive™

•    absorbuje 2x viac vlhkosti ako Coloplast™ Brava™

•   chráni kožu pred maceráciou a odrením
•   udržiava priľnavosť a celistvosť

Dokázaná starostlivosť o kožu:
•   jednoducho sa odstraňuje a zanecháva menej 

zvyškov na koži2

Viac informácií získate  
na stránke www.convatec.sk alebo na bezplatnej linke

Názov produktu kód produktu úhrada ZP 
Stomahesive® Seal ConvaTec tesniaci krúžok 48 mm, hrúbka 3 mm, 10 ks F92108 plná

Stomahesive® Seal ConvaTec tesniaci krúžok 40 mm, hrúbka 4 mm, 10 ks F92109 plná

*demonštrované in vitro a porovnané s inými tesniacimi krúžkami
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