
SALTS TÆTNINGSRINGE MODELLERBARE

DIAMETER TYKKELSE VARENR ANTAL

15 mm – 40 mm 3 mm SMSAT15 30

35 mm – 70 mm 3 mm SMSAT35 30

15 mm – 40 mm 4,2 mm SMSAS15 30

35 mm – 70 mm 4,2 mm SMSAS35 30

15 mm – 100 mm 3 mm SMSAL 10

Den eneste modeller- 

bare tætningsring med 

Aloe Vera ekstrakt, 

som fugter, blødgør og 

beskytter huden.

BEDRE FOR DIN HUD

Aloe Vera planten er blevet brugt i 

tusinder af år på grund af sin naturlige 

helende egenskab. 

Tilsætning af Aloe Vera i pladens 

hydrokolloid er vigtig, da det virker 

fugtighedsbevarende, og hjælper mod 

udtørring af huden. Det er derfor, at 

Salts Modellerbare Tætningsring med 

Aloe Vera er den eneste modellerbare 

ring som fugter, blødgør og beskytter 

huden omkring stomien.

Samtidig er Salts Healthcare den eneste 

producent af stomi produkter, som er 

anerkendt af The British Skin Foundation, 

samt akkrediteret af Skin Health Alliance  

for deres hudvenlige hydrokolloider.

Så du kan være sikker på, at Salts Modeller-

bare Tætningsring med Aloe Vera er god 

for din hud.
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Opdag hemmeligheden
til bedre hudbeskyttelse
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  97 42 32 33

  
post@hardam.dk

 www.hardam-shop.dk

  
kirstinehardam

  
@SaltsHealthcare

  
SaltsHealthcare

  
SaltsHealthcare

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:

SALTS TÆTNINGSRINGE 
MODELLERBARE MED ALOE VERA



Vi ønsker at gøre hvert poseskift så hurtigt og enkelt som muligt for dig. Derfor efterlader 

vores forbedrede Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera færre rester på huden 

ved skift. Vi har derfor sammenlignet Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera 

med vores eksisterende modellerbare tætningsring så du kan se resultaterne for dig selv:

Vælg den størrelse der passer til dig. Modeller ringen med fingrene. Placer tætningsringen

omkring stomien og tryk let til. Derefter sættes posen på (se nedenfor).

 

Vores nye forbedrede Salts Modellerbare 

Tætningsring med Aloe Vera efterlader synligt 

færre rester på huden.

Salts SecuPlast® Tætningsring Salts Modellerbare Tætningsring 

med Aloe Vera

EFTERLADER FÆRRE RESTER PÅ HUDEN END 
SALTS SECUPLAST® TÆTNINGSRINGE

SÅDAN FORMES SALTS MODELLERBARE TÆTNINGSRING 
MED FIRE NEMME TRIN

81%
synes ringen er meget behagelig  

at bruge (og yderligere 14% synes den 

er temmelig behagelig at bruge)

95%
synes ringen er nem  

og meget nem at fjerne igen

87%
er enige i, at ringen klæber  

sig til huden enten med det samme  

eller inden for 30 sekunder

80%
synes ringen er meget fleksibel  

under brug (og andre 15% synes den 

er temmelig fleksibel under brug)

90%
synes de havde lidt eller  

ganske lidt rester siddende på huden 

efter ringen var taget af

Vi spurgte borgere, der allerede bruger en modellerbar tætningsring, hvad de synes 

om Salts Modellerbare Tætningsring med Aloe Vera. Og resultaterne viser:*

80%
er enige i, at ringen  

er nem eller meget nem  

at modellere

PATIENTERNE SYNES GODT OM SALTS MODELLERBARE 
TÆTNINGSRING MED ALOE VERA

SALTS MODELLERBARE 
TÆTNINGSRING MED 
ALOE VERA MED STORE 
FORDELE:

  Aloe Vera ekstrakt for øget 

beskyttelse

   Færre klæberester på huden

  Kan formes og strækkes efter behov

  Optager fugten og beskytter derved 

huden længere 

  Bliver siddende, selv når du vrider  

og drejer dig

  Takket være den gode klæber sidder 

den godt på våd hud

  NY størrelse med starthul på 35 mm, 

lettere til store stomier/loopstomier

  Kommer i 5 størrelser og 2 tykkelser

De populære Modellerbare Tætnings-

ring er nu forbedret og endnu mere 

hudvenlige! Hjælper med til at forhindre 

lækage, der forårsager øm hud. 

Salts Modellerbare Tætningsring med 

Aloe Vera er let at forme til en behagelig 

og lækagefri tætning omkring stomien.

Salts Modellerbare Tætningsring med 

Aloe Vera indeholder ekstrakter af Aloe 

Vera, der hjælper med at beskytte huden 

mod rødme og irritation.

Vores tætningsringe 

forhindrer lækager, der 

kan forårsage øm hud, 

let at modellere til den 

nøjagtige form og 

størrelse på din stomi.

INTRODUCERER DEN NYE SALTS MODELLERBARE 
TÆTNINGSRING MED ALOE VERA

*Data indsamlet af Salts Healthcare Ltd.


