Vi ønsker at du kan leve
trygt hver dag. Uden at
skulle bekymre dig om
uventede lækager.

Livet
før

Livet med

Hos eakin® mener vi at en stomi ”blot”
skal være en lille del af dagligdagen.
Vores nye eakin freeseal® hjælper
netop med dette.

Vælg frihed med
eakin freeseal®

Vi glæder os til at
høre fra dig!
Tfl: 49 26 13 99
info@focuscare.dk
www.focuscare.dk
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frihed
Vælg

Livet med

Sig nej til lækager, vælg
eakin freeseal®
eakin freeseal® er kun
1.8mm tynd, ideel til
konvekse tømbare
stomiposer.

Livet
før

frihed
designet til

Fri for lækager og øm hud.
Få en tryg hverdag.

Kun 1.8mm tynd giver eakin freeseal®
dig friheden til at bruge en sikker diskret
tætningsring til en konveks tømbar pose.

Ideel til brug sammen med
konvekse tømbare poser

Som bruger
af konvekse
stomiposer, er jeg
altid opmærksom
på om det kan ses
under tøjet, især
når jeg bruger
lækagering. Men
den fladere profil
på eakin freeseal®,
gav mig mere
selvtillid og den rette
beskyttelse.

Wendy,
England1

1.8mm tynd

Absorberende

Vores tyndeste tætningsring
med minimal indvirkning på
din poses pasform.

eakin freeseal ® er en
absorberende tætningsring
som effektivt stopper
lækager.2

Dens tynde form hjælper
med at holde din pose
diskret og samtidig give dig
ro i sindet mod lækager.

eakin freeseal ® absorberer
aktivt output, forebygger
lækager og beskytter
effektivt mod hudskader.

Den du ikke kan
undvære
eakin freeseal ® er nem at
bruge, uundværlig i den
daglige stomipleje.
Fleksibel og modellerbar
ring, som former sig sikkert
og behageligt omkring din
stomi. Ideel til den daglige
stomipleje.

Vælg

Tynd, føles
næsten som
om den ikke er
der, men giver
den samme
sikre følelse
som en 4mm
tætningsring.

Let at fjerne

Frihed

eakin freeseal ® er nem af
fjerne, bevarer sin form så
den kan rulles af i ét stykke.

eakin freeseal ® giver dig
frihed fra lækager, så du kan
leve en tryg hverdag.

Gør poseskift hurtigere og
enklere.

frihed...

Gemma,
England1

Let at forme og
klæberen var
nem at fjerne fra
min hud uden at
efterlade rester.

Stomiopereret,
Holland1

