
Mere resistente ringe absorberer ikke lige så meget fugt og beskytter derfor 
ikke huden tilstrækkeligt mod maceration og excoriation.

KEMISK OG BIOLOGISK IRRITERENDE STOFFER er én af de 3 største årsager til 
hud excoriationer.

Alle slags ringe skaber en okklusiv forbinding eller en komplet fysisk barriere 
for at forhindre irriterende stoffer i at komme i kontakt med huden.

MEN HVORDAN VIRKER COHESIVE® BEDRE? 
Det faktum at der er et minimum af ingredienser i Cohesive® materialet 
bevirker at Cohesive® er langt mere hudvenlig end andre ringe - patienter 
har mindre tendens til at få allergi overfor produktet, fordi det består af færre 
ingredienser.

at opretholde hudens normale pH for at bevare hudens integritet, så har et 
omfattende studie af 1601 patienter vist at fugtighed på huden skaber langt 
flere tilfælde af dermatitis end en variation i hudens pH gør (Berg,R.W  et al)

Alle slags ringe vil absorbere fugt og danne en gel.

MEN HVORDAN VIRKER COHESIVE® BEDRE?
Eakin Cohesive® ringe er videnskabeligt bevist at have den største 
absorptionsevne af de ringe der er på markedet*.

* “Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity” by Dr Grace 
McGroggan, TG Eakin Ltd and Dr Lorraine Martin, Queens University, Belfast.

FÆKAL ENZYMER i stomioutput er endnu én af de 3 største faktorer der 
forårsager hud excoriationer.

Ringe former en gel som binder fækal enzymer og derved forebygger at 
enzymerne beskadiger den sunde hud.

MEN HVORDAN VIRKER COHESIVE® BEDRE? 
Eakin Cohesive ringe er VIDENSKABELIGT BEVIST* til  uden tvivl at være den 
MEST effektive ring til at binde disse enzymer og immobilisere dem. Dette gør 
enzymerne mindre skadelige for huden.

   FAKTA
Cohesive® er VIDENSKABELIGT BEVIST* i 

stand til at bekæmpe alle 3 grundårsager 
til hud excoriation BEDRE end alle andre 

stomiringe og her er beviset :

1. Irriterende stoffer

2. Fugtighed

3.  Fækal 
enzymer

Resume

Irriterende 
stoffer Fugtighed

Fækal enzymer

Elastase Lipase

Eakin Cohesive®    
Konkurrent 1    
Konkurrent 2    
Konkurrent 3    
Konkurrent 4    

FUGT er en anden af de 3 største faktorer der 
forårsager hud excoriationer.

Til trods for at mange anser det for meget vigtigt
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