
Starostlivosť o stómiu

@convatecslovensko

OVEĽA VIAC
AKO ČAKÁTE

ADHEZÍVNE PÁSKY

ŠUKL Kód Názov Veľkosť ICC Code

F 2085A Pásky adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 3 × 11 cm 422146

F 2086A Pásky adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 11 cm 422148

F 2087A Pásky adhezívne Varimate Thin hydrokoloidné, rovné, 5 × 22 cm 422149

F 2083A Pásky adhezívne Varimate Thin CURVE hydrokoloidné, štvrťkruh, 3 × 9 cm 422145

Informácia: produkt NIE je hradený zdravotnými poisťovňami.
Dostupné v každej lekárni alebo v predajni zdravotníckych potrieb.

NOVINKA

AKÉ TYPY PÁSOK PONÚKAME?
• Rovné pásky v troch rozmeroch – 3 × 11 cm, 5 × 11 cm, 5 × 22 cm
• V tvare štvrťkruhu – 3 × 9 cm

Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical, s. r. o. 
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel.: 037/77 64 930
bezplatné číslo: 0800 800 111 
www.convatec.sk

Pre viac informácií
nás kontaktujte

na bezplatnom čísle 
zákazníckeho centra Radim Klub. 

Vyrobené: 
EuroTec B.V.
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal
The Netherlands

100 %
hydrokoloidná 

hmota
prírodný 
produkt
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• Pásky sú vyrobené z prírodnej hydrokoloidnej hmoty, 
ktorá nedráždi pokožku. Sú vhodné aj pre veľmi citlivú 
pokožku, a to novorodencov a detí.

• Zaisťujú šetrnú fixáciu pomôcky nielen na rovnom 
povrchu, ale aj v kožných záhyboch, na oblej aj 
vpadnutej brušnej stene (pruh, obezita, prolaps).

• Zlepšujú priľnavosť stómickej pomôcky 
v blízkosti kostí.

• Sú vhodné na prevenciu a ošetrenie okolia stómií, 
drénov, fistúl, sond a ďalších miest ohrozených 
sekrétmi (okolie úst, tracheostómie atď.).

• Izolujú poškodenú pokožku od vonkajšieho prostredia, 
chránia ju pred vstupom baktérií, podporujú proces 
jej hojenia a regenerácie.

• Chránia okolie stómie pred mechanickým dráždením 
(napr. pásikom) a podporujú hojenie otlakov 
a defektov.

• Fixácia s menšími dielmi pásikov Varimate® 
je jednoduchšia, nedochádza tak k tvorbe záhybov.

• Znižujú tlak na kožu v mieste ukotvenia stómického 
mostíka a predchádzajú vzniku dekubitov.

• Hydrokoloidné zloženie pásikov umožňuje dvojakú 
aplikáciu (NA aj POD pomôcku). Pred nalepením 
stómickej pomôcky je možné pásky použiť 
súčasne s vyrovnávacou pastou priamo na kožu 
na ošetrenie defektu.

• Po nalepení pomôcky je možné pásky využiť ako 
fixačný materiál a ochranu pooperačnej jazvy 
po laparotómii.

• Pásky možno na koži vzájomne prekrývať.

• Podporia hojenie defektu a uľavia od bolestí 
podráždenej pokožky. Bezpečná fixácia pomôcky 
v druhej vrstve zabráni priepustnosti črevného 
obsahu a zápachu.

• Pásky sú vodeodolné, absorbujú pot, a sú vhodné 
na kúpanie.

• Je možné ich strihať do požadovaných tvarov 
a ľahko odstrániť. 

PREČO AJ VY 
BUDETE RADI 
POUŽÍVAŤ 
PRÁVE PÁSKY 
VARIMATE®?
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