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LARGE
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Ringe

Tætningsringe
med Aloe Vera

DERMACOL®
STOMI STØRRELSE

ANTAL

VARENR

17,5 mm – 20 mm

30

DC20

20,5 mm – 23 mm

30

DC23

23,5 mm – 26 mm

30

DC26

26,5 mm – 29 mm

30

DC29

29,5 mm – 32 mm

30

DC32

32,5 mm – 35 mm

30

DC35

35,5 mm – 38 mm

30

DC38

38,5 mm – 41mm

30

DC41

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst
Kirstine Hardam A/S, Måbjerg Skolevej 48
7500 Holstebro Tlf: 97 42 32 33 Fax: 97 42 80 14
E-mail: post@hardam.dk
www.hardam.dk www.hardam-shop.dk

Excellence in stoma care

® Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2013. Products and trade marks of Salts
Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. For further details,
RM764492 07/13
please visit www.salts.co.uk
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Den perfekte kombination
af komfort og velvære
Der er ikke noget, som følelsen af at vide, at bandagen holder tæt. Foruden at de nye

SecuPlast® Aloe Ringe kombinerer
Aloe Vera med vores testede hudvenlige

tætningsringe fra SecuPlast® giver ekstra beskyttelse mod lækage og øm hud, er det også
en meget let løsning.

hydrocolloid, forskning som er
anerkendt af British Skin Foundation.

De eneste ringe med Aloe Vera
SecuPlast® Aloe Ringe hjælper ikke blot mod lækage, de er også tilført
Aloe Vera, som kan hjælpe med til at blødgøre, fugte og beskytte den

MED ALOE VERA

sarte hud omkring stomien.

Nye SecuPlast® Aloe Ringe:
• Hurtig og let at påsætte • Ekstra beskyttelse mod lækage
• Hudvenlig • Unik – De eneste ringe som indeholder Aloe Vera
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Designet til komfort

Brugerens bedømmelse

SecuPlast® Aloe Ringe er designet til alle typer af stomi. De holder faconen, så de fortsat

SecuPlast® Aloe Ringe er meget simple og lette at anvende, og er samtidig komfortable i

er sikre og komfortable i brug, og et ideelt valg, hvis huden er rød og irriteret eller har

brug. I forbindelse med afprøvning af produktet* var de, som afprøvede dem, meget positive

tendens til det. Ringene findes i fire forskellige størrelser med en tykkelse på kun 1,8 mm.

over egenskaberne.

Hurtig og let at skifte
En stor fordel ved SecuPlast® Aloe Ringe er, hvor lette de er at påsætte. Ringene skal ikke
varmes op og kun modelleres let, da den findes i 4 størrelser. De passer til alle typer af
stomi og kan anvendes med alle former for stomi bandage. Ringen kommer let af uden at
efterlade klæberester, og gør hvert skift let og mere komfortabelt.

87%

bedømte forebyggelse
mod lækage som meget
god eller ret god

57%

sagde, ringene var mere
komfortable sammenlignet
med den tætningsring
de normalt bruger

1,8mm l l

87%
sagde, at det var

90%

beskrev hudens tilstand
som meget god eller ret
god efter fjernelse

33%
sagde, at deres hud
var bedre end
med deres vanlige
tætningsring

73%
overvejer at
bruge ringen

meget let eller let
at fjerne ringen
* Data indsamlet af Salts Healthcare Ltd.
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SecuPlast Aloe Ringe fuldender vores
sortiment af tætningsringe
®

De nye SecuPlast® Aloe Ringe er en del af vores populære sortiment til at afhjælpe nogle af
de problemer der kan opstå. Det kan være forebyggelse af lækage, problemer med rød og
irriteret hud, eller et ønske om, at forlænge den bæretid stomibandagen har.

Hvilken er den rigtige for mig?

FOR MAKSIMAL SIKKERHED

• Blød og fleksibel krave
• Hudvenlig hydrocolloid
• Let at påsætte
• Ideel størrelse og højde
• 8 farvekodede størrelser

Valg af løsning afhænger af problemet. SecuPlast® Aloe Ring er ideel mod lækage ved
kolostomi, da afføringen er mere fast, hvorimod den samme ring vil være et godt valg ved
ileo- og urostomi, hvis problemet er rød og irriteret hud.

Kolostomier

3 SecuPlast
3 Dermacol

®

Aloe Ringe

®

(med mindre stomien er
meget oval)

Ileostomier

3 Dermacol

• Hudvenlig
• Let at forme
• Indeholder ikke alkohol
• Svier ikke, heller ikke på øm hud
• Matcher hudens naturlige pH værdi

®

(med mindre stomien er
meget oval)

3 SecuPlast

®

3 SecuPlast

®

Modellerbar Tætningsring
Aloe Ringe

Urostomier

3 Dermacol

®

(med mindre stomien er
meget oval)

3 SecuPlast

®

3 SecuPlast

®

Modellerbar Tætningsring
Aloe Ringe
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Ringe
• Passer til alle stomityper
• Tilsat Aloe Vera
• Ideel ved rød og iriteret hud
• Strækkes så den passer ovale stomier
• Beholder formen for ekstra komfort
• Let og hurtig at skifte
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