
KLÆBEFJERNER



Release™ klæbefjerner giver dig mulighed for at fjerne din pose og evt. 
klæberester hurtigt og nemt ... og allervigtigst uden nogen smerte !

Produktet, der fås både som spray og som serviet, er silikonebaseret og 
helt uden alkohol -og meget hudvenlig som alle andre Eakinprodukter.

FRISK GRØN MYNTEDUFT
Til forskel fra mange andre klæbefjernere på 
markedet, har Release™ en frisk mynteduft som 
mindsker lugtgener og giver øget tryghed og 
diskretion.

INGEN SMERTE !

BEVARER HUDENS FUGTIGHED
Eakin Release™ er tilsat E - vitamin, som bevarer huden blød og i 
fugtbalance samt hjælper til at holde huden omkring stomien sund.



HURTIGT TØRRENDE
Eakin Release™ tørrer få sekunder efter påføring på huden og påvirker 
ikke vedhæftningen af den næste pose.

Release™ servietter og spray kan anvendes separat eller sammen 
afhængig af behovet.

Prøv Release™ - den 
mynteduftende 

løsning til smertefri 
fjernelse af klæbere.

HIGHLY 
FLAMMABLE

For smertefri 
fjernelse af 

stomiposen spray 
Release™ rundt på 
klæberkanten og 
vent få sekunder. 
Release spray kan 
sprayes på fra alle 

vinkler.

Fjern forsigtigt 
klæberen fra 

huden og brug 
evt. supplerende 

Release™ om 
nødvendigt.

Release™ tørrer 
på få sekunder 

og påvirker 
ikke påsætning 

af den nye 
stomipose eller 

forbinding.

Hvis der er nogle 
klæberester 
tilbage på 

huden, brug evt. 
Release™ serviet 

for at fjerne disse.
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KLÆBEFJERNER
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“
Den efterlod min hud 

blød og behagelig

USER QUOTES...

At fjerne posen var meget nemmere. 
Der var ikke noget “træk” på huden, 

hvilket kan være smertefuldt, men ikke 
med brug af dette produkt

839024

Pakningsstørrelse Varenummer

30 stk

8390231 x 50ml ℮Release™ 
spray

Release™ 
servietter
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     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road, 
Comber
Northern Ireland, 
BT23 5QY

For yderligere information og prøve 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

Jeg kan godt lide den friske 
mynteduft - Jeg føler ikke samme 

behov for at anvende luftrenser efter 
poseskift, som jeg gjorde før

ANDRE TILBEHØRSPRODUKTER FRA EAKIN® :

Pakningsstørrelse Varenummer

83902530 servietter 
Protect™ 

hudbeskyttelsesfilm 
som vådserviet

83902060 gelposerEakin Perform™

Alkoholfri

Alkoholfri


