
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

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

UROSTOMI CONVEXE

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

JUSTERBART BLØDT STOMIBÆLTE 
Max længde Paknings-

størrelse
Varenummer

100 cm 1 839520
175 cm 1 839521

Specifications

Convex 
depth

Flange size    100 mm 100 mm 100 mm   128 mm

Capacity     100 ml                         200 ml    500 ml    200 ml

MaxiStandard Mini

6 mm 6 mm 6 mm6 mm

60 mm 
convex

pia
Gul seddel
SpecifikationerConvex dybdeKlæber størrelseKapacitet



HVORFOR IKKE GØRE STOMIPLEJEN MERE ENKEL ?
PELICAN urostomiposer 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 vigtig faktor i vores posedesign, som også mange af nedenstående egenskaber viser.

PELICAN poser er fremstillet af en lugttæt plastfolie.

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

For at gøre livet mere enkelt findes PELICAN 
Urostomiposen i mange forudstansede hulstørrelser for 
at sikre en god tilpasning til stomien. Er stomien ikke helt 
rund (så en forudstanset kan findes i korrekt størrelse)
vælges den opklipbare.

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

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

PELICAN Urostomiposer er specielt designet til at sikre 
minimal ansamling af urin ved basis af posen og fremme 
en komplet tømning.

FORDELE VED PELICAN POSEN FORDELE VED PELICAN CONVEX

SIKKER OG KOMFORTABEL UDLØBSSTUDS

For at forebygge infektion har PELICAN Urostomiposer 
en tilbageløbsventil, som forhindrer tilbageløb af urin til 
stomien.

Blød bagbeklædning bag urostomiudløb beskytter 
huden og giver større komfort under brug.

PELICAN Urostomi poser har en ekstremt blød og fleksibel 
udløbsprop som sikrer maksimal komfort under brug og 
som nemt klemmes sammen for at styre urinstrømmen ved 
tømning. Udløbets åbning er stor nok til at tillade evt. slim 
at passere ved tømning.

Udløbet er sikkert, og nemt at åbne og lukke, når det 
er fugtigt. Der er glat film på posen under udløbet, så 
området kan tørres rent.

PELICAN Urostomiposer kan forbindes sikkert til de fleste 
natdrænageposer og benposer uden behov for en 
konnektor.

Yderligere har alle poserne en slids i stoffet foran, som 
giver mulighed for at kunne se stomien gennem den 
klare posefilm. På den måde er det nemt, at placere 
posen korrekt og observere urinens udseende. Til enhver 
anden tid dækker stoffet diskret stomien.

Udover alle de nævnte fordele til venstre har PELICAN 
convexe urostomiposer 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 convex poser har bælteører. For øget sikkerhed 
og tryghed kan bælte anvendes.

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

•

•

•

•

•

Alle convexprodukter bør anvendes i samråd med stomisygeplejerske.

Komfortabel

Convexitet

Hulstørrelser Mini - klar
inderfolie

Standard - klar
inderfolie

Maxi - klar
inderfolie

Opklipbar 12-40 mm 839551 839540 839550

20 mm - 839541 -

22.5 mm - 839542 -
25 mm - 839543 -

27.5 mm - 839544 -
32.5 mm - 839546 -
35 mm - 839547 -

37.5 mm - 839548 -

40 mm - 839549 -
Opklipbar 15-60 mm - 839575 -

CONVEXE UROSTOMI PELICAN POSER
Æske med 10 stk.

UROSTOMI CONVEXE




