OPLEV HVAD DEN
NYE EAKIN DOT® KAN
GØRE FOR DIG.

EN POSE SOM GIVER
DIG FULDSTÆNDIG
RO I SINDET
Sommetider kan det at bruge en stomipose skabe
bekymring og være en utæt oplevelse. Vores nye
eakin dot® 2 dels pose er designet med smarte
egenskaber, der giver dig ro i sindet, så du kan føle dig
mere sikkker og komfortabel ( og gør poseskift en lille
smule hurtigere!).
Så hvad enten du kan lide at rejse, lave havearbejde,
udøve sport eller blot at være sammen med familie
eller venner, lader eakin dot® 2-dels dig komme videre i
dagligdagen.

klæber - giver
LÆNGERE BÆRETID

“Jeg har måske fundet
den perfekte pose”

FØLES MERE SIKKER
TAKKET VÆRE…
1. Den specialdesignede
klæber for
længere bæretid gør, at din basisplade straks klæber,
er sikker for din hud- og bliver på plads længere!
2. Det hørbare KLIK når din plade og pose er
sammenkoblet, forsikrer dig om at sammenkoblingen
er sikker.
3. Den unikke BØJ NED og TAG AF funktion når du skal
skifte pose, giver dig maksimal kontrol og mindre risiko
for at spilde.

“Jeg føler mig 100% sikker med det hørbare KLIK”

LETTERE , HURTIGERE POSE
SKIFT TAKKET VÆRE…
1. ‘Pop-up’ basispladen ( løftbar flange) giver god plads til
fingrene og gør det hurtigere og lettere at koble posen på
uden tryk på maven
2. Den lilla koblings ring på basispladen som guider dig til
nemt at se, hvor din pose skal kobles på.
3. Muliggør tilkobling af pose i hvilken som helst vinkel og
kan også spare dig nogle få kostbare minutter.

“Den er virkelig nem og hurtig at sætte” på og fjerne”

OPLEV MERE KOMFORT
FRA...
1. Den bløde skumbelagte klæber på basispladen
hjælper til at du føler dig mere komfortabel.
2. Den 6-slidsede basisplade understøtter pladens
fleksibilitet- og former sig samtidigt efter kropsfacon og
størrelse.
3. Den innovative
klæber med længere
bæretid er meget hudvenlig og er egnet til selv den
mest sensitive hud.

“Den 6-slidsede basisplade giver en blød fleksibel
tilpasning”

HURTIGE TRIN TIL
PÅSÆTNING & FJERNELSE
FOR AT SÆTTE POSEN PÅ
1. POP UP

2. KLIK

Diskret lav profil

FOR AT FJERNE POSEN
3. BØJ NED ( Skræl af)

RING TIL OS EFTER
GRATIS VAREPRØVER

RING PÅ:

49 26 13 99
eller visit www.focuscare.dk

Hos eakin mener vi ikke, at stomi
skal definere, hvem du er. Vi mener
den kun skal være en lille del af
dagligdagen

Fås i lukket og tømbar med forudstandsede og
opklipbare plader op til 50mm
Focuscare Denmark ApS
Østervangsvej 21, DK-8900 Randers C.
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