
INGEN LÆKAGE - INGEN SVIE (alkoholfri)

Eakin Cohesive® ringen kan 
rulles som en pølse eller placeres 
lag på lag for at udfylde 
fordybninger eller folder som 
eventuelt forårsager lækage.
Opvarm Eakin Cohesive® ringen 
mellem hænderne for at øge 
fleksibiliteten inden den tages i 
brug.
Modeller Eakin Cohesive®
ringen lige så meget du vil – det
mindsker ikke klæbeevnen.
Eakin Cohesive® ringen kan 
deles og sættes sammen igen 
hvis det ønskes.

Formning af Eakin Cohesive ringen 
til nøjagtig din stomistørrelse, rund 
eller oval form, giver en bedre 
beskyttelse end en ring med fast 
hul diameter.

FORLÆNGER POSEN/PLADENS BÆRETID
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     Produceret af :
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, 
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY
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For bedste resultat, tilpas ringen tæt omkring 
stomien som vist her.
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NUMMER BESKRIVELSE DIAMETER PAKKE 
STR.

839001
Store Eakin Cohesive® ringe 

98mm udv.
Ø 19mm indvendig 2,1 mm tyk.

98mm 10

839002
Små Eakin Cohesive® ringe 

48mm udv. 
Ø 19mm indvendig 4,2 mm tyk.

48mm 30

Tips og råd :

•

•

•

•

Den fleksible løsning
Alkoholfri

839005
Små Eakin Cohesive SLIMS® 

ringe 48mm udv. 
Ø 19mm indvendig 3mm tyk.

48mm 30

Ønskes mere information eller gratis prøver 
kontakt venligst :

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Kun til engangsbrug

Opbevares tørt

Opbevares i æsken ved 
stuetemperatur

ÈT OG SAMME PRODUKT - UTALLIGE 
MULIGHEDER !



FOREBYG
LÆKAGE
Eakin Cohesive® ringen danner 
en vandtæt barriere rundt om
stomien mellem huden og 
posen. Er specielt udviklet til at 
forebygge lækage.

FOREBYG ØM, IRRITERET HUD
Eakin Cohesive® ringen kan 
hjælpe med ophelingen af øm, 
irriteret hud. Svier ikke og kan 
forlænge posens bæretid.

Eakin Cohesive® ringen er
fuldstændig formbar – én størrelse 
ring passer alle, uanset om stomien 
er rund eller oval. Er stomien meget 
stor i omkreds, kan 2 ringe brydes 
over og modelleres sammen i 
forlængelse af hinanden og give 
en større diameter.

Ingen risiko for stramning af 
stomien.

Eakin Cohesive® er yderst 
hudvenlig og alkoholfri.

SÅDAN BRUGES DEN LILLE EAKIN 
COHESIVE® RING

FJERNELSE
Det meste af Cohesive® materialet vil fjernes fra huden samtidig med at 
posen/pladen skiftes. Er der evt. lidt klæberest tilbage på huden, skader det 
ikke huden og påvirker ikke den nye rings evne til at klæbe. Vask området 
med lunkent vand og tør. Derefter kan den nye ring sættes på.

SÅDAN BRUGES EN STOR EAKIN 
COHESIVE® RING

Fjern kun en side af papiret.

Begynd ved midten af hullet, rul 
forsigtigt Eakin Cohesive® ringen 
ud, indtil hullet er lidt større end 
stomiens diameter.

Huden omkring stomien skal være 
ren og tør, fri for creme, hudfilm eller 
pudder.

I nogle tilfælde kan Eakin Cohesive® ringen sættes direkte på pladen før
den placeres omkring stomien, som vist forneden.

Hvis denne metode bruges, skal det gøres lige inden den sættes på 
stomien.
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Huden omkring stomien skal være ren, tør og fri for
fedt eller creme.

Form Cohesive® ringen med let hånd til den 
hulstørrelse der passer. Det er ligegyldigt hvilken side 
af ringen der er imod huden da ringen klæber ens på 
begge sider.

Placer den på kroppen og form Cohesive® ringen 
med let hånd så den sidder tæt om stomien. Huden 
tættest rundt om stomien må ikke være blottet.

Den yderste kant af Cohesive® ringen gøres flad. 
Varmen fra hænderne øger klæbeevnen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Forberedelse til brug af stor Eakin ring:

Placer ringen omkring stomien 
og rul ringen tilbage igen imod 
stomien, indtil den passer og sidder 
som en en slags “rullekrave”, eller 
gør den flad, hvis det ønskes.

OPVARM Cohesive® ringen mellem hænderne.

Enkel i brug – Placer stomi posen/pladen over 
Cohesive® ringen og hold den på plads i kort tid. 
Alternativt kan den opvarmede ring formes og sættes 
direkte bag på posen/pladen inden den sættes på 
huden.

Kan også sættes på således ved 2-dels system.:


