Soft Konveks... når der er behov for ekstra tryghed

ESTEEM

TM

Konveks

Esteem™+ Soft Konveks er til dig, der har brug for et let tryk og en
blød konveksitet, der udjævner huden omkring stomien. Esteem™+
Soft Konveks kombinerer en høj grad af fleksibilitet og blødhed med
en let konveksitet, der er designet til være komfortabelt og skånsom
mod huden.

ESTEEMTM+ Soft
Konveks Lukket

Esteem™+ Soft Konveks er opklipbare poser, der fås som lukkede, og
tømbare urostomiposer med forskellige plateauer, så de passer til
forskellige stomiformer og -størrelser.

Nu kun med 4 mm dybde

ESTEEMTM+ Soft
Konveks Tømbar

• Komfort og fleksibilitet
Tre konveks plateau størrelser,
der hver især skaber det rette
pres omkring det peristomale
område og hjælper klæberen med
at hæfte skånsomt men sikkert,
hvilket minimerer lækage. Posens
splitvindue sørger for, at du let kan
påsætte posen, så den passer rundt
om stomien.
• Sikker tømning af den
tømbare pose
Safe Seal lukning hjælper med at
gøre rengøring og tømning let og
sikkert.

ESTEEMTM+ Soft
Konveks Urostomi

• Ekstra beskyttelse med MPC filter
Den tømbare pose har et Moisture
Protect Composition (MPC) filter,
der filtrerer luft samt lugt. Det
nyudviklede filter giver dig sikkerhed
i hverdagen, så du kan føle dig tryg.

ESTEEM

Konveks

TM

Esteem™+ Soft Konveks Lukket
Opklipbar

Konveks plateau varianter
Esteem+™ Soft Konveks systemet er tilgængelig i 3
plateau størrelser for at imødekomme alle stomier.

Varenr.

Plateau str.

Opklipbar fra

stk./æske

422360

V1

20-47mm

30

422361

V2

15-40mm

30

422362

V3

10-28mm

30

Esteem™+ Soft Konveks Tømbar
Opklipbar

V1

V2

V3

Varenr.

Plateau str.

Opklipbar fra

stk./æske

422363

V1

20-47mm

10

Bredt plateau som

Mellem plateau-

Smal plateaubredde

kan bruges til at

bredde som giver

som giver et ekstra

422364

V2

15-40mm

10

skubbe hudfolder til

et let pres omkring

pres omkring stomien.

siden.

stomien.

Posen er stadig

422365

V3

10-28mm

10

i kategorien soft
konveks.

STOMIFORM
Hudfolder og ujævn hud
V1 hjælper med at udjævne huden omkring stomien og fordeler
trykket over et bredere område omkring stomien.
Til lave stomier
V2 og V3 er velegnede til lave stomier.
Vurder også mavens form og hvor trykket er påkrævet.
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Esteem™+ Soft Konveks Urostomi
Opklipbar
Varenr.

Plateau str.

Opklipbar fra

stk./æske

422551

V1

20-47mm

10

422557

V2

15-40mm

10

422562

V3

10-28mm

10

Tre plateau varianter

4.0mm dyb

V1 50mm

V2 40mm

V3 30mm

