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Nowy zestaw Iryflex® przeznaczony do łatwego i bezpiecznego
irygowania stomii zawiera wszystkie elementy niezbędne do
przeprowadzenia irygacji:

 Dzięki nowemu otwarciu zbiornik na wodę łatwo się napełnia.
		 Teraz można zamknąć zbiornik po napełnieniu, co sprawia, że
		 produkt jest wygodniejszy w użytkowaniu.

zbiornik, stożek, rękawy, podkładka, pasek i worki mini

		 Nowy hak sprawia, że wieszanie zbiornika jest łatwiejsze.
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Wskaźnik temperatury
ułatwia utrzymanie temperatury wody
na właściwym poziomie.

Super miękkie i wygodne podkładki
z elastycznym pierścieniem
zabezpieczającym
skórę przed uszkodzeniem
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Nowy kształt stożka
elastyczny materiał oraz opływowy kształt stożka
sprawiają, że umieszczenie stożka w stomii jest
łatwe, a proces irygacji jest bardziej komfortowy.




Nowy wskaźnik przepływu ułatwia kontrolę procesu irygacji.
Nowy zacisk rolkowy Iryflex® umożliwia łatwą kontrolę,
z wykorzystaniem jednej ręki.



Trzy opaski po każdej stronie podkładki zapewniają elastyczne
pozycjonowanie w trakcie mocowania produktu do paska
B. Braun® StomaCare.



Nowe, łatwo zamykające się zamknięcie rękawów.
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Zestaw do irygacji grawitacyjnej Iryflex®

		 Wyposażenie Iryflex®

		

Ilość

 Zbiornik Iryflex®	  1 szt.

REF
60600

		zbiornik na wodę z czujnikiem temperatury,
kontrolą przepływu, zaciskiem rolkowym
 Stożek Iryflex®	  1 szt.

F05062

		 elastyczny stożek




 Rękawy do irygacji 60 mm Iryflex®	  20 szt.

60620

		 z pow. przylepną do mocowania do podkładki 	  30 szt.

60630

		 podkładki Softima®/Flexima® Key do konkretnej 	  50 szt.

60650

		 podkładki

Iryflex®

oraz bezpośrednio do skóry

 Podkładka Iryflex®	  1 szt.

F05064

		 podkład ka do stosowania rękawów do irygacji
		 Iryflex® bez mocowania do skóry
 Pasek B. Braun® StomaCare	  1 szt.








		 Zestaw do irygacji grawitacyjnej Iryflex®		


Ilość

kompletny zestaw startowy składa się z: 		 1 zestaw
 Zbiornik Iryflex®

5028

		 do mocowania podkładki Iryflex® do stomii

REF
60651

 Torba toaletowa Iryflex®	  1 szt.

60655

Worki na odpady

100 szt.

22750

Ilość

REF

		 Zatyczki stomijne, worki
Iryfix®
			

Rozmiar 		

Zatyczka stomijna zew zintegrowanym filtrem
ø do 35 mm

15 szt.

F00014

 Stożek Iryflex®
 Rękawy do irygacji 60 mm Iryflex®
 Podkładka Iryflex®
 Pasek B.Braun® StomaCare

B. Braun® Petite

Zatyczka mini 82 x 71 mm

 Torba toaletowa

			

& 15 - 35 mm

30 szt.

F00011

 Worki mini

			

35 mm

30 szt.

F00015

30 szt.

043216

30 szt.

460215

Softima®/Flexima®
			

Softima®/Flexima® Mini
Worek mini beżowy

			

& 12 - 50 mm

			
			

Softima®/Flexima® Active Mini
Worek mini beżowy

			

& 15 - 45 mm

Produkty dystrybuowane przez B.BRAUN MEDICAL winny być stosowane wyłącznie zgodnie z aktualną instrukcją obsługi, dostarczaną wraz z produktem.
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