Flexima®
Poslední generace stomických pomůcek
v jednodílné modelové řadě

Flexima® uzavřené sáčky
Zvýšená bezpečnost
 Hydrokoloidní lepicí podložka tvaru květu, která se přizpůsobuje přirozeným
záhybům kůže
 Základní otvor lze posunut vzhůru
 Více lepidla pod stomií na místech, kde je ho většinou třeba
 Déletrvající ochrana
Nejvyšší diskrétnost s nehlučnou plastovou fólií
Navržený pro pohodlí
 Velmi měkký materiál, netkaná textilie v kontaktu s kůží
 Ergonomický tvar sběrného sáčku se přizpůsobuje tříselné krajině

Délka dráhy průchodu plynů

Optimalizovaná schopnost odstranění plynů a dezodorizace
Chráněný odchod plynů
 Filtr je kompletně začleněn do sběrného sáčku
 Bez kontaktu s oděvem

Flexima® Uro
Sáčky na moč s novým systémem vypouštění
Mimořádně bezpečný
Naprosto zřejmé pozice otevřené/zavřené

otevřené

Perfektní těsnost uzávěru
 Žádné zbylé kapky
Snadná manipulace
 Snadné ovládání
 Uzavření a otevření - jen na půl otáčky
 Zaoblený tvar

zavřené

Snadné nasazení a sejmutí
Spolehlivost
 Velmi bezpečné a univerzální napojení
 Průměr výpustné části zvětšen o 20 %

Flexima® výpustné sáčky Flow Control*
Nové integrované měkké uzavírání
s možností řízeného vypouštění stolice (Flow Control)

Uzavírání

Krok 1.
Uzavřete
povytažením štítku

Krok 1. Uzavřete povytažením štítku
Symboly vytištěné na štítku slouží
k vizuální kontrole bezpečného uzavření
(šipka nahoře s tečkovanou čárou pod ní)
 Vodotěsný záhyb: umožňuje dokonalé zadržení tekutin,
bez protékání
 Sáček není nutné při manipulaci pro jistotu přehýbat;
tekutina nebude při vyprazdňování sáčku stékat zpět
ke stomii
Krok 2. Výpustnou část přeložte a bezpečně ji uzavřete
pomocí suchého zipu
 Plastikový suchý zip a výpustnou část lze snadno očistit
Krok 2.

Otevírání
Krok 1. Otevřete suchý zip a rozbalte výpustnou část
Krok 1.

 Dokonce i při rozbalení výpustné části stolice volně
nevytéká ven
 Při obsluze je možné zaujmout vhodnou pozici pro
vyprázdnění sběrného sáčku

Krok 2.

Zatáhněte, aby došlo k evakuaci stolice

Krok 2. Zatáhněte za výpustnou část, aby došlo
k evakuaci stolice
 Delší dráha evakuace → nižší riziko rozstřikování

* Systém Flow Control: Patent společnosti B. Braun

Flexima®
Jednodílná modelová řada
Flexima® uzavřené sáčky
Uzavřený sáček béžový
30 ks v balení

Ø (mm)

Katalog. č.

Kód VZP

15 - 50*

044015U

0086609

15 - 70*

044070U

0086615

25

044025U

0086610

30

044030U

0086611

35

044035U

0086612

40

044040U

0086613

45

044045U

0086614

15 - 50*

044115U

0086608

30 ks v balení

15 - 70*

044170U

0086616

Mini uzavřený sáček béžový

15 - 50*

044215U

0086617

Ø (mm)

Katalog. č.

Kód VZP

Uzavřený sáček průhledný

30 ks v balení

* Upravitelný otvor

Flexima® výpustné sáčky
Výpustný sáček s integrovaným
uzávěrem a filtrem, béžový
30 ks v balení

Výpustný sáček s integrovaným
uzávěrem a filtrem, průhledný
30 ks v balení

Výpustný sáček Flow Control
15 - 60*

044715U

0086618

25

044725U

0086619

30

044730U

0086620

35

044735U

0086621

40

044740U

0086622

Výpustný sáček Flow Control
15 - 60*

044815U

0086623

Ø (mm)

Katalog. č.

Kód VZP

12 - 55*

044912U

0086624

Flexima® urostomické sáčky
Urostomický sáček

30 ks + 30 spojek v balení
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