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Sig farvel til lækager
og goddag til sund hud
omkring din stomi med den nye

Cohesive StomaWrap™ er fremstillet af de samme ingredienser
som den uundværlige Eakin Cohesive® ring og SLIMS® som har
beskyttet hud omkring stomier i flere årtier.
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Den helt unikke facon på StomaWrap™ betyder
meget hurtig og nem tilpasning. Den behøver
ikke opvarmes, modelleres eller strækkes i
form til korrekt størrelse.
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Cohesive StomaWrap™ giver en komplet tætning
omkring stomien for forebyggelse af lækage.Ved at
forebygge lækage gør den din stomipose mere sikker, øger din
tryghed , så du kan have ro i sindet.
StomaWrap™ kan i mange tilfælde også øge bæretiden af din stomipose grundet
den øgede sikkerhed.
Cohesive StomaWrap™ er formet perfekt til de der har en stor eller oval stomi og grundet dens
facon er den også meget velegnet til folk med nedsat fingerfærdigheder.

Hvordan virker Cohesive Stomawrap ?
Øm,irriteret hud tæt omkring stomien skyldes oftest at output fra stomien kommer i kontakt med huden.
Mange stomiopererede tænker at rød og øm hud tæt omkring stomien er normalt og “noget der følger
med” det at have en stomi. Men, det KAN forebygges :

Huden tæt ved stomi
roden er rød og øm

Cohesive StomaWrap™
forebygger lækage
og beskytter huden
omkring stomien

Hudproblemer kan undgås og kan opheles, når
StomaWrap™ anvendes

www.e
akincohesiveseals.com

Vejledning i brug
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Sørg for at huden
omkring stomien er
ren og tør og fri for
creme.

Fjern dækpapiret og stræk ringen let
for at passe til din krops form omkring
stomien. Det er uden betydning hvilken
side der vender mod huden, idet ringen
er hæftende på begge sider.
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Lav en lille overlapning
af enderne , så du opnår
en helt tæt “omfavnelse”
af stomien så ikke noget
hud er blottet tæt på
stomien.

Læg ringen på huden
og slå den rundt om
stomien for at lægge
den tæt op til og
omkring stomien.

Tryk yderkanten af
ringen lidt fladere.
Varmen fra din hånd
giver yderligere god
tætning.

Stomipose, 1- dels brugere - Placér
posen over ringen, hold den dér et
kort øjeblik. 2-dels stomipose brugere:
Placer stomipladen over ringen
og sæt posen på
som normalt.

For bedste resultat, tilpas tæt
omkring din stomi som vist her



•
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Gode råd om tilpasning:

Sørg for at der ikke er blottet hud tæt omkring stomien
Du kan nemt forme Cohesive StomaWrap™ omkring stomien og
få en perfekt tætning.
Du kan røre så meget ved Cohesive StomaWrap™ med
hænderne som du har behov for - den mister ikke sin
klæbeevne.
For flere tips:
Du kan se Tom her sætte en ring
omkring sin stomi... se videoen på
www.eakincohesiveseals.com

www.e
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Hvilken ring skal jeg
vælge til en given situation?
Stor Cohesive® ring

 Ideel til urostomier
 Når et stort område om



kring stomien skal dækkes
Kan afhjælpe hud
irritation fra en stomiplade
Kan anvendes sammen
med dyb convexitet
Nyttig til hudbeskyttelse
omkring store sår.

98 mm diameter
19 mm inderhul
2.1 mm tykkelse

Små Cohesive® ringe

 Yder MAKSIMAL





hudbeskyttelse
for brugere med stort og
tyndt output fra stomien
til at løse lækage problemer
kan forlænge bæretiden af
stomiposen
kan modelleres og formes
som en blød convex ring.

48 mm diameter
19 mm inderhul
4.2 mm tykkelse

Cohesive SLIMS®

 til daglig forebyggelse af






hudirritation og for øget
sikkerhed
egnet til de brugere der
skifter stomipose ofte
velegnet ved lettere
hudirritation
kan anvendes sammen
med en forudstanset
plade/pose for at dække
en rest af hud der evt.
måtte være ubeskyttet
Ideel til brug sammen
med convexe produkter.

48 mm diameter
19 mm inderhul
3.0 mm tykkelse

Cohesive StomaWrap™

 Ideel til store eller ovale




stomier
Ideel til brugere med
nedsatte fingerfærdigheder
Ideel til “ indramning” af
store sår for beskyttelse af
sårkanterne
til brug ved VAC-behandling
af sår.

85 mm diameter
50 mm inderhul
3.0 mm tykkelse

Stomi tilbehør

Release™ klæberfjerner

Alkoholfri klæberfjerner for nem fjernelse af stomipose uden smerter og ubehag.Tilsat E-vitamin for
bevarelse af hudens fugtbalance.
50 ml spray

839023
839024

30 vådservietter

Protect™ Barriere film

En holdbar barrierefilm beskytter huden mod
kropsvæsker, “ stripping” af huden ved fjernelse af
klæbere. E-vitamin tilsat. Naturlig mynte duft.

839026
839025

50 ml spray
30 våd servietter

Stor Cohesive® ring

Lille Cohesive® ring

Cohesive SLIMS®

98mm

48mm

48mm

Ekstra tyk ring hjælper ved
massive lækageproblemer
og skadet hud.

Tyndere ring til forebyggelse
af lækage, giver komfort og
sikkerhed til alle typer stomi.

Store ringe dækker et større
hudområde, og beskytter
større områder f.ex. under
hele pladens klæber.
10 ringe

839001

839002

30 ringe

Cohesive® Pasta
En unik alkoholfri pasta til brug
ved dybe folder, ujævnheder
og sprækker i huden, baseret
på samme formel som
Cohesive® ringe.
60 grams tube
839010

85mm

839005

30 ringe

Cohesive StomaWrap™

Ovalt formet ring passer
til store eller ovale stomier
eller til brugere med nedsat
fingerfærdighed.
10 ringe

Perform™ Fortykkelses gel
Små opløselige poser til brug i posen,
som omdanner tynd stomioutput
til en gel. Øger sikkerhed mod
lækage, ballondannelse - især
om natten.
60 gelposer

www.e
akincohesiveseals.com

839020

839006

Cohesive StomaWrap™
Pakningstørrelse: 10 ringe

839006

Vi har hudbeskyttelsen
der omfavner din stomi
Distributør i DK :
Focuscare Denmark ApS
www.focuscare.dk
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