Flexima®
Elastyczny system 1-częściowy do wszystkich rodzajów stomii

Nowatorskie rozwiązania zabezpieczające potrzeby pacjenta

Flexima® – worki zamknięte

Poczucie całkowitej wolności
 orki zamknięte
W
Lepsza eliminacja zapachów
droga ujścia gazów

LT filter*

Stworzony dla komfortu
• Ergonomiczny kształt 			

worka – dopasowuje się 		
do konturów i ruchów ciała
• miękka flizelinowa warstwa 		
ochronna przeciw odparzeniom

Bezszelestna i
nieprzepuszczająca
zapachów folia zapewnia
maksimum dyskrecji

• bardziej wydajny filtr
• filtr paskowy zintegrowany
z workiem
• brak kontaktu z odzieżą

Hydrokoloidowy przylepiec
• nowy kwiatowy kształt przylepca
• lepsze dopasowanie do powłok

brzusznych
• nowe umiejscowienie otworu
początkowego – wyżej
• większa powierzchnia
przylepna w dolnej części
płytki

Flexima® – worki odpuszczalne
Flexima Flow Control

Doskonale spełnia potrzeby pacjenta
Worek odpuszczalny - 2 etapy opróżniania worka
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F low Control*: podwójna ochrona przed
niekontrolowanym wyciekiem
Szczelny dla płynów i przepuszczający gaz
Filtr pokryty wysokiej jakości, oddychającą membraną
eliminacja
zapachów
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Krok 2

Krok 2

Krok 1

Krok 1

1 Zamykanie ujścia worka
Krok 1 Pociągnij wypustkę wysoko w górę by

zamknąć ujście worka

• ujście jest wodoszczelne: wstrzymanie ujścia treści z worka,
brak wycieku

KROK 2 Zwiń ujście worka i zamknij

system

• higieniczny rzep Velcro ułatwia utrzymanie higieny

2 Opróżnianie worka
Krok 1 O
 twórz rzep Velcro i rozwiń

ujście worka

• system jest nadal zamknięty, brak wycieku
• swoboda w opróżnianiu, kontrola przepływu

Krok 2 Pociągnij ujście worka by go

opróżnić

• dłuższy wylot worka

Flexima - worek odpuszczalny z klamrą

Worek odpuszczalny zamykany standardową
klamrą
Ergonomiczny
kształt worka
lepiej dopasowuje
się do ruchów
ciała

Bezszelestna i
nieprzepuszczająca
zapachów folia

Kwiatowy kształt
przylepca

Flexima® Uro i Flexima® Uro Silk

Postęp w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa
Flexima Uro Silk
Płytka
hydrokoloidowa:


Flexima Uro
Płytka
hydrokoloidowoakrylowa

• odporna na drażniącą
wydzielinę - mocz
• kwiatowy kształt 		
przylepca zapewnia 		
idealne dopasowanie do
konturów i ruchów ciała
• przezroczysta folia
umożliwia obserwację
wydzieliny- moczu
• Podwójna komora: 		
skuteczne zabezpieczenie
zapobiegające cofaniu się
moczu

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



Nowe ujście worka:
i mniejszy
• Zaokrąglony

kształt ujścia worka
– łatwy w obsłudze
uchwyt

  przezroczysta folia

umożliwia obserwację
wydzieliny- moczu

DZIEŃ

UJŚCIE WORKA

NOC
• Wyraźne 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

Otwarte
Zamknięte

• Idealnie szczelne zamknięcie bez możliwości przeciekania
kształt i miękka warstwa ochronna – nie powoduje
• Zaokrąglony

podrażnień
• Wyraźna informacja o pozycji: zamknięte/otwarte

Akcesoria pomocnicze

IRYFLEX - Zestaw do irygacji - F05065T
- kompletny zestaw do łatwej i prostej irygacji
- przeznaczony dla pacjentów z wyłonioną przetoka na odcinku jelita grubego
- zbiornik posiada czytelne skalowanie, duży otwór wlotowy i system anty-twist
- regulator przepływu wygodny i łatwy w użyciu, posiada elastyczny wąż
- stożkowa końcówka wykonana jest z elastycznego materiału, co eliminuje ryzyko urazów

Rękawy do irygacji - F05066T
- 1-częściowy rękaw do irygacji
- wykonany z przezroczystej, bezszelestnej i grubej folii
- posiada duży i pewny przylepiec
- obszerny, górny otwór rękawa ułatwia dostęp do stomii

Biotrol Petite – mini woreczki - F00011T
- mini woreczki dla pacjentów po irygacji
- posiadają wydajny filtr paskowy
- wykonany z miękkiej i bezszelestnej folii
- wewnętrzna powierzchnia worka pokryta jest miękką flizeliną
- w wersji do docięcia i z gotową średnicą

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

Ileo Gel + - środek do absorpcji wydzielin płynnych - F05012T
- do absorpcji płynnej treści jelitowej
- idealne dla pacjentów aktywnych
- ułatwia opróżnianie worka
- zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczeń
- utrzymuje zawartość worka z dala od skóry
- wydłuża czas noszenia worka i wydajność filtra

Biotrol C60 – neutralizator zapachu - F05005T
- neutralizator zapachu w kapsułkach
- właściwości dezodorujące powodują eliminację zapachów
- przedłużają działanie i żywotność filtra

Biotrol Service Protector – gaziki ochronne do skóry - F05001T
- gaziki z płynem ochraniającym skórę
- tworzą na powierzchni skóry wodoodporną, przezroczystą i elastyczną warstwę ochronną
- chroni skórę przed podrażnieniami
- wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego

Biotrol Service Solvant – gaziki do oczyszczania skóry - F05002T
- gaziki do oczyszczania skóry wokół stomii
- idealnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz pozostałości po przylepcu i opatrunku
- chroni skórę przed podrażnieniami
- odtłuszcza skórę umożliwiając założenie przylepca

Softaderm – emulsja do mycia skóry
500g – nr ref. 18584
- delikatna emulsja do mycia i pielęgnacji skóry
- posiada właściwości ochronne
- nie zawiera mydła
- pH 6,0 odpowiada fizjologicznemu odczynowi skóry
- bardzo wydajny o przyjemnym i świeżym zapachu

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® worki zamknięte
rozmiar (mm)

kod produktu

15-50

FO44015T

( op. 30 sztuk)

Maxi 15-70

FO44070T

przezroczyste

15-50

FO44115T

Maxi 15-70

FO44170T

Mini 15-50

FO44215T

beżowe

(op. 30 sztuk)

beżowe

( op. 30 sztuk)

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

kod produktu

beżowe

15-60

FO44415T

przezroczyste

15-60

FO44515T

( op. 30 sztuk)
(op. 30 sztuk)

kod produktu

12-55

FO44912T

Flexima® Uro Silk – płytka
hydrokoloidowa

Flexima® worki odpuszczalne
z klamrą i filtrem
rozmiar (mm)

rozmiar (mm)

beżowe

( op. 30 sztuk + 30
łączników)

przezroczyste
(op. 30 sztuk + 30
łączników)

rozmiar (mm)

kod produktu

12-55

FO44914T

12-55

FO44913T

Flexima® Flow Control worki odpuszczalne
z paskowym filtrem LKP
rozmiar (mm)

kod produktu

beżowe

15-60

FO44715T

przezroczyste

15-60

FO44815T

( op. 30 sztuk)
(op. 30 sztuk)
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