
TØMBARE POSER

HVORFOR IKKE GØRE STOMIPLEJEN MERE ENKEL ?
Tømbare PELICAN poser giver en mere enkel måde at passe stomien på. Fås i convex og flad alm. klæber. Alle posens egenskaber er nøje udtænkt, for at give flest mulige fordele
og undgå problemer. Enkelhed i brug er en væsentlig faktor i vores posedesign, som også mange af nedenstående egenskaber viser.

PELICAN poserne har et avanceret vandtæt filter 
system som giver kontrolleret flow og dermed større 
forebyggelse af lugt. Filter mærkater ligger i æskerne.

PELICAN posernes klæber er meget hudvenlig. Den giver 
en behagelig og sikker tilpasning. Ved behov for ekstra
hudbeskyttelse eller ekstra sikkerhed mod lækage kan 
Cohesive® tilbehør anvendes.

For at gøre livet mere enkelt, findes PELICAN tømbare 
poser i mange forudstansede hulstørrelser for at sikre en
god tilpasning til stomien. Hvis stomien ikke er helt rund i 
formen passer den opklipbare klæber bedre.

Der er tydelig klippeguide og skrivevenlig film på 
hudklæberen samt tydelig markeret snip til at fjerne 
filmen.

Alle PELICAN poser udmærker sig ved et blødt stofbetræk 
som giver mulighed for at bære posen uden støj og med 
stor komfort.

PELICAN tømbare poser tilbyder et sortiment af 
anatomisk formede poser som passer til din kropsform.

ALLE PELICAN POSER har blødt beige stof yderst MED 
KIGGEVINDUE/SLIDS og KLAR INDERFOLIE. En hjælp hvis 
du har behov for at se din stomi under påsætning af 
posen eller så du nemt kan dække filtret til før badning. 
Stoffet vil til enhver anden tid diskret dække stomien.

FORDELE VED PELICAN POSEN FORDELE VED PELICAN CONVEX

De tømbare PELICAN posers klipsfri lukkesystem giver 
maksimal sikkerhed og tryghed. Poserne er nemme at 
bruge og rengøre, hvilket skyldes deres unikke fordele 
såsom en åbningsflap og den relativt store åbning.

Udover alle de samme fordele som beskrevet til venstre har 
PELICAN convex tømbare poser også følgende fordele :

PELICAN convexklæberen er meget fleksibel og vil 
tilpasse sig din maves form. Når du bevæger/bukker dig 
følger klæberen din mave og du undgår lækage.

Kan give lav, moderat eller dyb convexitet afhængig af
dine behov.

For maksimal convexitet, kan PELICAN convexe poser 
anvendes med Cohesive® ringe. Dette vil øge dybden 
af convexiteten mens det forebygger enhver lækage 
via hudfolder eller ar.

PELICAN convexe poser har bælteører. For øget 
sikkerhed og tryghed kan bælte anvendes.

Pelican convexe poser giver maksimal komfort ved at 
fjerne tendensen til tryksår, som kan ses ved brug af 
mere stive convexprodukter.

•

•

•

•

•

Alle convex produkter bør anvendes i samråd med en stomisygeplejerske.

Komfortabel

Convexitet

Eakin pelican 1-dels



TILBEHØR - UDEN ALKOHOL
Små Cohesive SLIMS® ringe - Modellerbare

Den lidt tyndere SLIMS® ring forebygger 
lækage og giver komfort og sikkerhed til alle 
typer stomier. (48mm i diameter)

Æske med 30 
ringe

839005

Små Cohesive® ringe - Modellerbare

Extra tyk ring afhjælper og forebygger 
tydelige lækageproblemer og 
hudproblemer. (48mm i diameter)

Æske med 30 
ringe

839002

Store Cohesive® ringe - Modellerbare

Store ringe dækker et større område
omkring stomien. Ideel til urostomi eller for 
folk med følsom eller ødelagt hud.
(98mm i diameter)

Æske med 10 
ringe

839001

Cohesive® PASTA

ALKOHOLFRI som alle øvrige Cohesive®

produkter. Anvendes til extra hudbeskyttelse, 
til at udfylde ar, folder og andre 
ujævnheder.

1 tube (60g) 839010

Perform™ Geldannende Middel

Gelpose der anvendes i stomiposen. Opløses 
dér og fortykker stomioutput og omdanner 
det til gel. Øger sikkerhed mod lækage om 
natten især. Reducerer lyd og lugt.

60 gelposer 839020

Release™ klæberfjerner

Medicinsk klæberfjerner, siliconebaseret,
alkoholfri. Tilsat E-vitamin. Anvendes til
smertefri og nem fjernelse af klæbere og
evt. klæberester.

50ml spray 839023

30 servietter 839024

Protect™ Hudbeskyttelses Film

En siliconebaseret hudbeskyttelses film
barriere. Tilsat E-vitamin, Beskytter huden
mod skadelige kropsvæsker og stripping.

30 servietter 839025

CONVEXE TØMBARE PELICAN POSER
Æske med 10 stk.

     Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QYD

RF
LY

/4
N

B(
D

K)

JUSTERBART BLØDT STOMIBÆLTE 

Kontakt os venligst for mere information og gratis prøver

Focuscare Denmark ApS.
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers
Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57
Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Varenummer Posestørrelser Stomi str. Pakke str.

839511 Mini Opklipbar 12-40mm 10

839500 Standard Opklipbar 12-40mm 10
839501 Standard 20mm 10
839502 Standard 22.5mm 10
839503 Standard 25mm 10
839504 Standard 27.5mm 10
839505 Standard 30mm 10
839506 Standard 32.5mm 10
839507 Standard 35mm 10
839508 Standard 37.5mm 10
839509 Standard 40mm 10
839512 Standard Opklipbar 12-60mm 10

839489 Maxi Opklipbar 12-40mm 10

Varenummer Størrelser Pakke str.

839520 max 100 cm 1
839521 max 200 cm 1

TØMBARE PELICAN POSER MED FLAD ALM. KLÆBER - 
Æske med 30 stk.

KLIPSFRI LUKKE SYSTEM

Bøj udløbets bund 
som vist.

Træk op i 
åbningsflappen -
dette sikrer en stor 

åbning ved tømning 
og rengøring af 

udløbet.

Efter tømning fold 
op igen og

fastgør velcroen.

For ekstra sikkerhed 
og komfort fold 

lukningen op under 
stofkanten og 

fastgør til det runde 
velcromærke.

Varenummer Posestørrelser Stomi str. Pakke str.

839360 Mini Opklipbar 15-65mm 30

839336 Standard Opklipbar 15-65mm 30
839337 Standard 20mm 30
839338 Standard 25mm 30
839339 Standard 27.5mm 30
839340 Standard 30mm 30
839341 Standard 32.5mm 30
839342 Standard 35mm 30
839343 Standard 37.5mm 30
839344 Standard 40mm 30
839345 Standard 45mm 30
839346 Standard 50mm 30

839312 Maxi Opklipbar 15-65mm 30

Mini Standard Maxi

 Flange str 100mm 100mm 100mm
Volumenindhold 350ml 460ml 650ml

SPECIFIKATIONER

Mini Standard Maxi 60mm convex

Convex dybde 6mm 6mm 6mm 6mm
Flange str. 100mm 100mm 100mm 128mm

Volumenindhold 350ml 460ml 650ml 575ml

SPECIFIKATIONER


