Flexima® Uro i Uro Silk
Flexima® Key Uro
Elastyczny system 1 i 2- częściowy do zaopatrzenia urostomii

Unikalna koncepcja pasująca do Twoich potrzeb

Flexima® Uro
System 1-częściowy

Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa
Flexima Uro
Płytka hydrokoloidowo- akrylowa

Bezpieczeństwo
i dyskrecja

• podwójna komora: 		
skuteczne 			
zabezpieczenie 			
zapobiegające cofaniu 		
się moczu

• odporna na wilgoć
• elastyczna i 		
dyskretna
• zewnętrzna, cienka
warstwa akrylowa
• idealne dopasowanie
do powierzchni skóry
i ruchów ciała
• przezroczysta
• umożliwia kontrolę
skóry




przezroczysta folia
umożliwia obserwację
wydzieliny, moczu

Nowe ujście worka:
• zaokrąglony i mniejszy
kształt ujścia worka
• łatwy w obsłudze 		
uchwyt

Flexima® Uro Silk
System 1-częściowy

Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa
Flexima Uro Silk
Płytka
hydrokoloidowa:

• odporna na drażniącą 		
wydzielinę - mocz

• przezroczysta folia		
umożliwia obserwację 		
wydzieliny moczu

• kwiatowy kształt 		
przylepca zapewnia 		
idealne dopasowanie
do kształtów
i ruchów ciała

• podwójna komora: 		
skuteczne 			
zabezpieczenie 			
zapobiegające cofaniu 		
się moczu
• miekka flizelinowa 		
warstwa ochronna




Folia dostępna
w wersji przezroczystej
lub beżowej

Nowe ujście worka:
• zaokrąglony i mniejszy
kształt ujścia worka
• łatwy w obsłudze
uchwyt

Flexima® – worki urostomijne

Nowatorskie rozwiązanie ujścia worka
DZIEŃ

NOC

UJŚCIE WORKA

• wyraźnie słyszalna informacja o połączeniu ujścia
worka z łącznikiem – „click”
łącznik worka ułatwia połączenie
• uniwersalny

z innymi zbiornikami
połączenie worek/ujście – brak możliwości
• pewne

niekontrolowanego obrotu

Zamknięte

Otwarte

• idealnie szczelne zamknięcie bez możliwości przeciekania
kształt i miękka warstwa ochronna – nie powoduje
• zaokrąglony

podrażnień
• wyraźna informacja o pozycji: zamknięte/otwarte

Flexima Uro Silk – Dostępny w wersji Convex
n

hydrokoloidowa płytka Convex

n

delikatna wypukłość ø 4mm

n

kwiatowy kształt przylepca

n

miękka i elastyczna płytka

n

niedrażniący profil krawędzi płytki

Flexima® Key – płytki stomijne
Elastyczny system 2-częściowy

Wysoka elastyczność płytek standardowych i Convex


n



u żyty miękki materiał
zapewnia elastyczność płytek
standardowych i Convex

n

g ładki i niskoprofilowany
brzeg płytki ułatwia jej
czyszczenie
ł atwa wymiana
worka

n

PŁYTKA standardOWA

PŁYTKA Convex

- łagodna wypukłość
- wyjątkowa elastyczność

n



Miękka i anatomiczna wypukłość płytki Convex
zapobiega wyciekom przy podrażnionej lub wklęsłej stomii

Flexima® Key URO
Sprzęt do zaopatrzenia urostomii

Unikalny system połączenia płytka – worek
Bezpieczeństwo i komfort

S ilikonowy przylepiec
• odporny na wilgoć
• mocne i pewne umiejscowienie worka na płytce
• łatwa wymiana worka – minimum ucisku na powłoki brzuszne
n Worek
• podwójna komora – zabezpiecza przed cofaniem moczu
• przezroczysta folia – umożliwia obserwację wydzieliny
• bezpieczne i pewne ujście worka urostomijnego
n

n

Idealna szczelność Systemu 2-częściowego Flexima Key Uro

<<<

98 %


Flexima® Key Uro akcesoria do zdejmowania worka z płytki

n

dostępny w opakowaniu worków 		
urostomijnych Flexima® Key

Akcesoria pomocnicze

Kosmetyki – środki do pielęgnacji skóry wokół stomii
Superfiller – pasta uszczelniająca - F05008A
- pasta uszczelniająca przeznaczona jest do wyrównania fałd skórnych oraz blizn
- uszczelnia przylepiec
- wydłuża czas noszenia płytki i worka
- łatwa w użyciu
- leczy skórę wokół stomii

Askina Barier Film 28 ml – płyn ochronny do skóry - 4002801
- tworzy na powierzchni skóry wodoodporną, przezroczystą i elastyczną warstwę ochronną
- chroni skórę przed podrażnieniami
- wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego
- przyśpiesza gojenie się rany

B. Braun Adhesive Remover 50 ml – zmywacz do skóry - AR5001
- idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości po przylepcu i opatrunku
- chroni skórę przed podrażnieniami
- odtłuszcza skórę ułatwiając założenie przylepca
- zwiększa przyczepność sprzętu stomijnego i opatrunków

Prontoderm – higieniczny preparat myjący - 400121

- roztwór myjący bez potrzeby spłukiwania
- doskonała tolerancja skóry i błon śłuzowych
- redukuje nieprzyjemne zapachy

Braunovidon – maść gojąca - 20g – nr ref. 3883108
- zastosowanie do leczenia ran i wszelkich podrażnień
- posiada właściwości antybakteryjne
- osusza ranę wspomagając gojenie
- na powierzchni rany tworzy antyseptyczną powłokę
- posiada właściwości higroskopijne

Flexima® Uro - płytka hydrokoloidowoakrylowa
przezroczyste
(op. 30 sztuk + 30
łączników)

rozmiar (mm)

kod produktu

12-55

FO44912T

beżowe

przezroczyste

rozmiar (mm)

kod produktu

12-55

FO44914T

12-55

FO44913T

kod produktu

Worki urostomijne Uro Silk

beżowe

15-35

44919T

przezroczyste

15-35

44917T

(op. 10 sztuk)
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Materiał informacyjny.

(op. 30 sztuk + 30
łączników)

rozmiar (mm)

(op. 10 sztuk)

Flexima® Uro Silk – płytka hydrokoloidowa

( op. 30 sztuk + 30
łączników)

Flexima® Convex

