
TILBEHØR  - UDEN ALKOHOL
Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare

Den lidt tyndere SLIMS® ring forebygger 
lækage og giver komfort og sikkerhed til 
alle typer stomier. (48mm i diameter)

Æske med 30 
ringe

839005

Små Cohesive® ringe - Modellerbare

Extra tyk ring afhjælper og forebygger 
tydelige lækageproblemer og 
hudproblemer. (48mm i diameter)

Æske med 30 
ringe

839002

Store Cohesive® ringe - Modellerbare

Store ringe dækker et større område 
omkring stomien. Ideel til urostomi eller 
for folk med følsom eller ødelagt hud.
(98mm i diameter)

Æske med 10 
ringe

839001

Cohesive® PASTA

ALKOHOLFRI som alle øvrige Cohesive®

produkter.Anvendes til extra 
hudbeskyttelse, til at udfylde ar, folder 
og andre ujævnheder.

1 tube (60g) 839010

Release™ klæberfjerner

Medicinsk klæberfjerner, siliconebaseret, 
alkoholfri. Tilsat E-vitamin. Anvendes til 
smertefri og nem fjernelse af klæbere og 
evt. klæberester.

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

CONVEXE LUKKEDE PELICAN POSER
Æske med 10 stk.

LUKKEDE POSER

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYC
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Hulstørrelser Mini - 
klar

inderfolie

Standard - 
klar

inderfolie

Maxi - 
klar

inderfolie

Mini - 
beige

inderfolie

Standard 
- beige

inderfolie

Maxi - 
beige

inderfolie
Opklipbar 
12-40mm

- 839530 839562 839573 839563 839552

20 mm - 839531 - - 839564 839553
22.5 mm - 839532 - - 839565 839554
25 mm - 839533 - - 839566 839555

27.5 mm - 839534 - - 839567 839556
30 mm - 839535 - - 839568 839557

32.5 mm - 839536 - - 839569 839558
35 mm - 839537 - - 839570 839559

37.5 mm - 839538 - - 839571 839560
40 mm - 839539 - - 839572 839561

Opklipbar
12-60mm

- 839574 - - - -

JUSTERBART BLØDT STOMIBÆLTE 
Max. længde Paknings-

størrelse
Varenummer

100 cm 1 839520
175 cm 1 839521

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



HVORFOR IKKE GØRE STOMIPLEJEN MERE ENKEL ?
Lukkede PELICAN poser giver en mere enkel måde at passe stomien på. Fås i convex og flad alm. klæber. Alle posens egenskaber er nøje udtænkt, for at give flest mulige fordele 
og undgå problemer. Enkelhed i brug er en væsentlig faktor i vores posedesign, som også mange af nedenstående egenskaber viser.

PELICAN poserne har et avanceret filtersystem med 
kontrolleret flow for større forebyggelse af lugt. 
Filtermærkater ligger i æskerne.

PELICAN posernes klæber er meget hudvenlig og 
har en hurtig vedhæftningsevne. Den giver en 
behagelig og sikker tilpasning. Ved behov for ekstra 
hudbeskyttelse eller ekstra sikkerhed mod lækage 
kan Cohesive® tilbehør anvendes.

For at gøre livet mere enkelt, findes PELICAN poserne i 
mange forudstansede hulstørrelser for at sikre en god 
tilpasning til stomien. Er stomien ikke helt rund( så en 
forudstanset kan findes i korrekt størrelse) vælges den 
opklipbare. Tydelig klippeguide bagpå. Klæberen er 
nem at klippe til den korrekte form og størrelse.

Tydeligt markeret snip til at fjerne dækfilmen.

Alle PELICAN poser udmærker sig ved et blødt 
stofbetræk, som giver mulighed for at bære posen 
uden støj og med stor komfort.

PELICAN poser er anatomisk formede og passer til din 
krops form.

ALLE PELICAN poserne har beige blødt stof yderst MED 
slids. Har du behov for at se din stomi under påsætning 
af posen - vælg PELICAN med KLAR INDERFOLIE, så 
du kan se gennem slidsen, eller dække filtret til ved 
badning. Til enhver anden tid dækker stoffet diskret 
stomien. Modsat vælges en beige pose med beige 
inderfolie, hvis man ikke har behov for/ ønsker at 
kunne se stomien.

LUKKEDE POSER

Udover alle de samme fordele som beskrevet til venstre har 
PELICAN lukkede convex poser også følgende fordele:

PELICAN convex klæberen er meget fleksibel og vil 
tilpasse sig din maves form. Når du bevæger/bukker dig  
følger klæberen din mave og du undgår lækage.

Kan give lav, moderat eller dyb convexitet afhængig af
dine behov.

For maksimal convexitet, kan PELICAN convexe poser 
anvendes med Cohesive® ringe. Dette vil øge dybden 
af convexiteten mens det forebygger enhver lækage 
via hudfolder eller ar.

PELICAN convex poser har bælteører. For øget sikkerhed 
og tryghed kan bælte anvendes.

PELICAN convex poser giver maksimal komfort ved at 
fjerne tendensen til tryksår, som kan ses ved brug af 
mere stive convexprodukter.
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•

•

•

•

LUKKEDE PELICAN POSER MED FLAD ALM. 
KLÆBER
Æske med 30 stk.

Alle convex produkter bør anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.

Hulstørrelser Mini - 
klar

inderfolie

Standard - 
klar

inderfolie

Maxi - 
klar

inderfolie

Mini - 
beige

inderfolie

Standard -
beige 

inderfolie

Maxi - 
beige

inderfolie
Opklipbar
20-65 mm

839438 839414 839401 839426 839402 839400

22.5 mm - 839415 - 839427 839403 -
25 mm - 839416 - 839428 839404 -

27.5 mm - 839417 - 839429 839405 -
30 mm - 839418 - 839430 839406 -

32.5 mm - 839419 - 839431 839407 -
35 mm - 839420 - 839432 839408 -

37.5 mm - 839421 - 839433 839409 -

40 mm - 839422 - 839434 839410 -
45 mm - 839423 - 839435 839411 -
50 mm - 839424 - 839436 839412 -
55 mm - 839437 839413 -

PELICAN MINI CAPS  
Æske med 30 stk.

Størrelser Varenumre

Mini Cap opklipbar 10-40mm 839580
Mini Cap PLUS opklipbar 10-55mm 839581

Komfortabel

Convexitet

FORDELE VED PELICAN POSEN FORDELE VED PELICAN CONVEX


