Worki Esteem® do zaopatrzenia urostomii

Esteem® uro – dost´pne rodzaje worków, ich rozmiary i ceny
Rozmiar
(mm)

Numer
katalogowy

Numer
SAP

IloÊç szt.
Cena za 1 szt.
w opak.		

Cena za 1 szt. Cena za 1 opak.
+ VAT
+ VAT

Esteem® uro przezroczysty
13-45

401232

1172291

10

15,00

16,05

160,50

16,05
16,05
16,05
16,05

160,50
160,50
160,50
160,50

Esteem uro be˝owy
®

13-45
25
30
40

401233
401241
401245
401253

1172292
1172237
1172238
1172239

10
10
10
10

15,00
15,00
15,00
15,00

komfort
bezpieczeństwo
dyskrecja

® oznacza zastrze˝ony znak towarowy ConvaTec Inc.
© 2010 ConvaTec Inc.

Worki Esteem®
ConvaTec Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, tel. (22) 579 66 50, fax (22) 579 66 44

Bezpłatna linia informacyjna: 800 120 093

do zaopatrzenia urostomii

Esteem® URO
komfort

Dzięki Esteem®
nie wyróżniasz się w tłumie

Materiał Stomahesive®
o właściwościach ochronnych

Doskonały materiał i kształt worka
• Zaokrąglone, delikatne brzegi
worka nie drażnią skóry
• Delikatna i szybko wysychająca
fizelina jest przyjemna w dotyku

• Chroni delikatną skórę wokół stomii
Podzia∏ka umo˝liwia szybkie
i precyzyjne doci´cie przylepca
do kszta∏tu stomii

• Mocno i trwale przylega do skóry
• Zmniejsza ryzyko odklejania
podczas aktywności fizycznej

• Materiał worka zapewnia
komfort i wygodę
codziennego używania

Esteem® URO
dyskrecja
Elastyczny kranik z korkiem
• Elastyczny i łatwy w użyciu
kranik z korkiem gwarantuje
szczelność i dyskrecję
• Umiejscowienie kranika ułatwia
całkowite opróżnianie worka
• Po opróżnieniu worka korek
szybko i pewnie zamyka kranik

Esteem® URO
bezpieczeństwo

Przylepiec worka wykonany
z materia∏u Stomahesive®
chroni skór´ wokó∏ stomii

Delikatna, szybko wysychajàca
fizelina jest przyjemna w dotyku

Zaokràglone i delikatne brzegi
worka nie dra˝nià skóry

Elastyczny i ∏atwy w u˝yciu
kranik z korkiem gwarantuje
szczelnoÊç i dyskrecj´

Specjalna zastawka antyrefluksowa
zapobiega podrażnieniom oraz
zmniejsza ryzyko wystąpienia
infekcji dróg moczowych

Duży wybór worków:
• Worki do docinania (13–45 mm)
oraz z gotowymi otworami
(25, 30, 40 mm)
• Worki beżowe (dla ceniących
estetykę) i przezroczyste (dla osób,
które chcą kontrolować kolor swego
moczu)
Worki Esteem® URO można
stosować razem ze zbiornikami
do nocnej zbiórki moczu

