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BLID OG SKÅNSOM
BESKYTTELSE TIL SART HUD

PELICAN pædiatri poser er særligt udviklet til børn. Der er 
lagt meget vægt på at sikre, at disse poser er af samme 
høje kvalitet som resten af sortimentet.

PELICAN børneposer har mange unikke fordele, som gør 
plejen af stomien nemmere og sikrer, at huden omkring 
stomien holdes intakt.

Hudklæberen er hypo-allergen og er blid og skånsom på sart børnehud, 
nøjagtigt som du kan forvente af samtlige Eakinprodukter. Klæberen er ultra-
tynd, den former sig og giver en sikker pasform.

Det silkebløde stofydre føles svalt og behageligt mod huden. Stoffet med små 
bamser påtrykt har en lille slids foran som sikrer, man nemt kan se stomien.

Vandtæt filter tillader kontrolleret lugtfri luftafgang. Ved behov for tildækning 
af filtret kan de vedlagte bamsemærkater nemt påsættes gennem slidsen 
på posens forside.

PELICAN børneposer har klipsfri lukkesystem som sikrer en hurtig og nem måde at 
tømme og rengøre posen på.

PELICAN BØRNEPOSE TØMBAR

Bøj udløbet som vist.
Træk op i snippen - det 
sikrer en stor åbning for 
tømning og rengøring.

Efter tømning foldes 
posen op og fastgøres 

med velcroen.



PELICAN BØRNE UROSTOMIPOSE
TG Eakin Ltd. har også en Børne urostomipose af høj kvalitet i PELICAN sortimentet. 
Udover en sikker hudklæber samt silkeblød stof for-og bagside med slids har 
PELICAN børne urostomiposen også andre fordele :

Udløbsproppen på urostomiposen er ekstremt blød, 
flexibel og sikker. Tømning kontrolleres ved at klemme 
udløbet sammen.

Det bløde udløb gør det muligt at forbinde posen sikkert 
til de fleste natdrænageposer uden behov for ekstra 
konnektor.

Udløbsstudsen har stof bagest og giver derfor komfort 
mod huden, mens der forrest under studsen er plastik som 
kan aftørres.

PELICAN Børneurostomipose er specielt designet til, at 
sikre minimal samling af urin ved basis af posen og fremme 
komplet tømning. Tilbageløbsventil i posen forhindrer 
tilbageløb af urin og forebygger infektion.

Den mindste Neonatalpose (839703) er uden starthul i 
klæberen, hvilket gør den nem at tilpasse til loop-ileostomier 
og mukøse fistler.

PELICAN NEONATAL TØMBAR POSE



KOMFORTABEL CONVEXITET
PELICAN Børneserien er senest udvidet med de 
komfortable CONVEXE børneposer : en tømbar 
convex samt en urostomipose med convex 
klæber.

Poser med convex klæber anvendes især ved 
lav stomi eller tilbagetrukket stomi, hvor der 
opleves lækage.

Udover de fordele der generelt er ved PELICAN 
poser, såsom blødt stof, klipsfri lukning og 
vandtæt filter, er der for de convexe poser også 
disse unikke fordele :
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Den fleksible, bløde hudklæber tilpasser sig til mavens individuelle form og 
smyger sig tæt omkring stomien. Den bløde convexitet bevirker at stomien 
tømmer sig i posen og derved forhindres lækage. PELICANs bløde convexitet 
bevirker extra sikkerhed mod lækage, og samtidig undgås de problemer der 
kan forbindes med mere traditionelle, stive convexprodukter.

Hudklæberen er holdbar og giver lang tids beskyttelse. Som alle 
Eakinprodukter, er den meget hudvenlig og behagelig at bære. Et fleksibelt 
skumlag under klæberen giver ekstra komfort mod huden.

Starthullet er 5 mm og kan klippes til 30 mm og giver stor fleksibilitet for 
anvendelsen. Materialet er nemt at klippe i og efterlader en blød kant for 
ekstra komfort.

For yderligere sikkerhed mod lækage kan en Cohesive SLIMS® bruges under 
posens klæber.

Alle convexprodukter bør anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.



TILBEHØR - UDEN ALKOHOL
“Hr. Eakin, tak fordi du opfandt Cohesive SLIMS®. Jeg 
blev født for tidligt i 25 uge og da jeg var 6 dage 
gammel fik jeg hul på tarmen og måtte have 2 stomier. 
Sygeplejerskerne beskytter min hud ved at bruge en 
tilpasset Cohesive SLIMS® rundt om stomierne. Det 
betyder, at posen nogle gange kan blive siddende i en 
hel uge. Min hud er overhovedet ikke øm og jeg kan 
endda ligge på maven uden lækage. Endnu engang 
tak. Hilsen fra Jessica, Australien.”

Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare

Forebyggelse af lækage, giver komfort og 
sikkerhed til alle typer, faconer og størrelser 
af stomier.

Æske med 30 
ringe

839005

Cohesive® PASTA

Cohesive® PASTA er en unik alkohol-fri 
pasta ideel til at udfylde folder og ar.

1 tube (60g) 839010

Surround™ Hudbeskyttelse

Hudbeskyttelse der kan anvendes til bl.a. 
PEG-sonder, Mickey-sonder til at give en 
vandtæt og bakteriel barriere til huden. 
Cohesive® materialet sikrer beskyttelse af 
huden og opheling af allerede skadet hud.

10 store 
hudbeskyttelses- 
plastre (98mm)

839011

20 små 
hudbeskyttelses- 
plastre (58mm)

839012

Perform™ Geldannende Middel

Gelposer der anvendes i stomiposen. 
Opløses og fortykker tyndt stomioutput til 
en gel. Øger sikkerheden om natten ved at 
forebygge lækage. Reducerer lyd og lugt.

60 gelposer 839020

Release™ Klæberfjerner

Siliconebaseret ALKOHOLFRI klæberfjerner 
med tilsat E-vitamin.

50ml spray 839023

30 servietter 839024

Protect™ Hudbeskyttelses Film

En siliconebaseret hudbeskyttelses film 
barriere. Tilsat E-vitamin, Beskytter huden 
mod skadelige kropsvæsker og stripping.

30 servietter 839025



VARENUMRE
Størrelser Antal/

æske
Varenumre

Eakin PELICAN 
Børnepose

tømbar

Opklipbar
10-50mm

Klar pose med
blødt 

stofovertræk 

30 839701

Eakin PELICAN 
Neonatal

tømbar pose

Opklipbar
0-40mm

Klar pose med
blødt stofover-

træk

30 839703

Eakin PELICAN 
Børne

Urostomipose

Opklipbar
10-50mm

Klar pose med
blødt stofover-

træk

30 839706

Størrelser Antal/
æske

Varenumre

Eakin PELICAN 
convex 
tømbar 

Børnepose

Opklipbar
5-30 mm

Klar pose med
blødt 

stofovertræk

10 839707

Eakin PELICAN 
convex 
urostomi 

Børnepose

Opklipbar
5-30 mm

Klar pose med
blødt

 stofovertræk

10 839708

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYPA
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Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver

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

ALLE PELICAN børneposer har beige stof for og 
bag, men via slids forrest kan man se stomi og 
poseindhold,når det ønskes,da inderfolien er klar.


