Natura®

NOVINKA

vrecká a podložky s tvarovateľnou technológiou™

sú perfektnou kombináciou väčšieho pohodlia, bezpečnosti a diskrétnosti
NOVINKA od 1. 1. 2015 Natura®

výpustné vrecká

ŠUKL kód

Kód farby

F86807

•

Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 45 mm, 10 ks

F86808

•

Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 57 mm, 10 ks

F86809

•

Natura+ výpustné vrecko, s filtrom, béžové, InvisiClose, 70 mm, 10 ks

F90612

•

Natura + výpustné vrecko, bez filtra, priehľadné, InvisiClose, 100 mm, 10 ks

NOVINKA od 1. 1. 2015 Natura®
ŠUKL kód

Kód farby

F86788

•
•
•
•

F86789
F86790
F86791

Názov produktu

uzavreté vrecká
Názov produktu
Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 38 mm, 30 ks
Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 45 mm, 30 ks
Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 57 mm, 30 ks

Vrecká novej generácie
Natura®

Natura+ uzavreté vrecko, s filtrom, štandard, béžové 70 mm, 30 ks

Podložka – Natura® plochá tvarovateľná
ŠUKL kód
F86777
F86778
F86779
F86780

Názov produktu
Podložka Natura plochá tvarovateľná 45/13 – 22 mm, 5 ks
Podložka Natura plochá tvarovateľná 45/22 – 33 mm, 5 ks
Podložka Natura plochá tvarovateľná 57/33 – 45 mm, 5 ks
Podložka Natura plochá tvarovateľná 70/45 – 56 mm

Vrecká s bonusom
väčšieho komfortu, bezpečia
a diskrétnosti.

Podložka – Natura® konvexná tvarovateľná
ŠUKL kód
F86781
F86782
F 86783

Názov produktu
Podložka Natura konvexná tvarovateľná 45/13 – 22 mm, 5 ks
Podložka Natura konvexná tvarovateľná 45/22 – 33 mm, 5 ks
Podložka Natura konvexná tvarovateľná 57/33 – 45 mm, 5 ks

Podložka Natura® Stomahesive®
ŠUKL kód
F86784
F86785
F86786
F86787
F86776

Názov produktu
Podložka Natura Stomahesive 38 mm, 5 ks
Podložka Natura Stomahesive 45 mm, 5 ks
Podložka Natura Stomahesive 57 mm, 5 ks
Podložka Natura Stomahesive 70 mm, 5 ks
Podložka Natura Stomahesive 100 mm, 5 ks

Podložka Natura® flexibilná
ŠUKL kód
F86772
F86773
F86774
F86775

Názov produktu
Podložka Natura flexibilná 38 mm, 5 ks
Podložka Natura flexibilná 45 mm, 5 ks
Podložka Natura flexibilná 57 mm, 5 ks
Podložka Natura flexibilná 70 mm, 5 ks
Zákaznícke centrum ConvaTec
Unomedical, s.r.o.
Štúrova 71A, 949 01 Nitra
tel.: 037/77 64 931, fax: 037/77 64 933

www.convatec.sk
Distribúcia:
STOMIA s.r.o., Staničné nám. 1, 040 01 Košice, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel./fax: 055/625 22 88
PHOENIX, Z.z., a.s. Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, tel. 02/499 99 111
PHAREX s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin, (možnosť využitia aj zásielkovej služby), tel.: 043/381 04 70, fax: 043/4223 569
®/TM

sú registrované ochranné známky spoločnosti ConvaTec Inc. © 2015 ConvaTec Inc.

Nastal čas tvarovať.

Predstavenie NOVÝCH vreciek Natura®

Výpustné vrecká

majú výpust InvisiClose™

a úschovné vrecko, ktoré prináša väčšiu bezpečnosť a komfort.
POSTUP POUŽITIA ÚSCHOVNÉHO VRECKA

Na základe požiadaviek viac ako 1 000 sestier a 499 ľudí so stómiou inovovala spoločnosť ConvaTec
stomické vrecká. Prinášame vrecká novej generácie pod označením
.
FILTER
Nový tvar filtra, jeho umiestnenie
a vylepšená kompozícia zamedzujú
jeho upchávaniu, predlžujú
životnosť, eliminujú zápach
a zamedzujú nafukovaniu vrecka.

Vrecká Natura®
sa vyznačujú
väčším komfortom, diskrétnosťou
a bezpečím, ktoré ľudia so stómiou
potrebujú.

1. Uzavrite výpust preložením suchých zipsov tak, aby po celej ploche
do seba zapadli a stlačte ich po celej dĺžke.

PREDSTAVUJEME:
uzavreté
Vrecká Natura®
a výpustné s bezsvorkovým
uzáverom InvisiClose™, ktorý
má všetky inovácie.

2. Výpust je uzavretý po celej svojej ploche.

POVRCHOVÝ MATERIÁL
Materiál je mäkší a príjemnejší
na koži. Nešuští, je vodeodolný
a rýchlo schne.

TVAR VRECKA
Tvar je prispôsobený tak, aby
bol príjemnejší a diskrétnejší.

3. Prehnite prednú časť úschovného vrecka, čím schováte výpust
dovnútra. Prehnutím späť opäť uvoľníte uzatvorený výpust z vrecka.
UPOZORNENIE:
Pre zachovanie funkčnosti filtra je dôležité,
aby bol filter vždy, keď príde do styku s vodou
(kúpaní, plávaní, sprchovaní) prelepený.

ÚSCHOVNÉ VRECKO
,,LOCK-IT-POCKET“
Nové výpustné vrecko InvisiClose™
má úschovné vrecko, do ktorého
je možné schovať výpust. Prináša
to pocit väčšieho bezpečia
a diskrétnosti.

Prelepky sú súčasťou balenia. Prelepku
odstráňte, keď bude vrecko suché.

Hojí | Priľne | Absorbuje
Unikátna tvarovateľná technológia v kombinácii s inovovanými vreckami Natura®
je najlepším riešením pre používateľov dvojdielneho systému.

+

alebo
IDENTIFIKÁCIA
Identifikačné číslo pomôcky
je priamo vyznačené na
vrecku, aby umožnilo jeho
jednoduchšiu a rýchlejšiu
identifikáciu.

VÝPUST
Nový, širší výpust uľahčuje
vypúšťanie a hygienu. Nový
systém suchých zipsov je
pevnejší a bezpečnejší.

Nastal čas tvarovať.

Podložka
Natura®
plochá
tvarovateľná

Podložka
Natura®
konvexná
tvarovateľná

Natura®
výpustné vrecko
s filtrom béžové
InvisiClose™

alebo

Natura®
uzavreté vrecko
s filtrom béžové

