
Cohesive® PASTA
En alkoholfri stomipasta udviklet til at 
give hudbeskyttelse og forebygge 
lækage fra selv vanskelige stomier.

HVORDAN DEN VIRKER
Cohesive® PASTA er baseret på den samme formel som 
andre Cohesive® produkter og beskytter huden omkring
stomien på nøjagtig samme måde:

Absorberer fugt og holder 
denne væk fra huden.

Nedsætter 
fordøjelsesenzymernes
aktivitet og forhindrer 

dem i at nedbryde 
huden.

Opretholder en naturlig 
PH og blokerer biologiske 

og kemiske irritanter 
og forhindrer disse i at 
komme i kontakt med 

huden.

      Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYEC
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(Med Cohesive® PASTA)Jeg 
har ikke brug for at skifte pose 
så ofte og det betyder at min 
hud er mindre rød og irriteret.

“

“

Pakkestr. 1 REF 839010 Vægt: 60 gr.

Velvære og Sikkerhed

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

Kontakt os venligst for mere information og prøver :



VELVÆRE
Cohesive® PASTA er en stomi pasta der er 
anderledes. Det er en unik, alkohol-fri pasta 
som giver en højere grad af velvære og 
sikkerhed.

Cohesive® PASTA er i familie med  
produkterne Eakin Cohesive® ringe og 
Cohesive SLIMS® og er baseret på samme 
formel. Produkter der  har beskyttet huden 
omkring stomier i mere end 30 år.

Jeg er vild med Cohesive® PASTA, den har 
givet mig stort velvære og er nem at bruge.

ALKOHOL- FRI
Ingen af Eakin® produkterne 
indeholder alkohol og er derfor 
overordentligt hudvenlige. Cohesive® 
PASTA er behagelig, fordi den ikke 
svier på huden, som almindelige 
stomipastaer gør.

Ingen alkohol betyder også at 
Cohesive® PASTA ikke tørrer ud. 
Derfor er der intet spild, hvis du skulle 
glemme at sætte hætten på tuben.

Jeg føler ingen smerte når (Cohesive®) pastaen 
kommer på hudløs hud, faktisk dulmer det.

HUDVENLIG

‘Sårene omkring min stomi er nu helet op.’

‘Min hud holder sig sundere når jeg bruger pastaen’

‘Cohesive® PASTA føltes behagelig at bruge’

‘Min hud er bedre nu, den er mindre rød’

‘Min hud er helet og kløen er holdt op siden jeg startede
med at bruge pastaen’.

NEM AT BRUGE
Cohesive® PASTA er hurtig og nem at bruge. Den vil fæstne 
på fugtig hud og man behøver ikke vente på at pastaen skal 
tørre før man sætter posen på.

Cohesive® PASTA kan bruges omkring en colostomi, ileostomi 
og urostomi og til at udfylde dybe hudfolder, ar eller ujævne 
overflader med. Kan anvendes sammen med alle typer af 
poser.

Cohesive® PASTA danner en gel og bliver ikke hård som 
almindelige stomipastaer. Derfor er den meget behagelig og 
nem at fjerne.

Cohesive® PASTA skal IKKE bruges sammen med pudder eller 
creme. Kan anvendes sammen med Cohesive SLIMS® eller 
Cohesive® ringen. 
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Når brugere bliver bedt om at beskrive deres huds tilstand efter 
brug af Cohesive® PASTA er svarene meget positive :

•
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Brug af                             i stedet for andre pastaer:

Brug af                             sammen med              :              

1 2 3 4

Rengør og tør
huden omkring
stomien, huden

skal være 
helt fri for 

opløsningsmidler,
pudder eller

fedtstof.

Tryk pastaen ud
og udfyld alle
hudfolder, ar
eller ujævne
overflader.

Kom derefter
pasta rundt om
hele stomien – 
helt tæt op til

slimhinden.

Sæt posen på
plads og hold

den fast der ca.
30 sekunder.

Rengør og tør
huden omkring
stomien, huden
skal være fri for

opløsningsmidler,
pudder eller

fedtstof.

Udfyld alle
hudfolder, ar og

ujævne 
overflader hvis

effekten af 
Cohesive SLIMS® 
skal optimeres.

Placer derefter
Cohesive SLIMS® 
rundt om stomien 

helt tæt op til 
stomi slimhinden.

Sæt posen på
plads og hold

den fast der i ca.
30 sekunder.

1 2 3 4

Jeg har brugt pasta i mange år og har vænnet
mig til at det gjorde ondt, men med denne
(Cohesive®) pasta mærker jeg ingenting.
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