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Odkryj ˝ycie bez obaw 

gdy p∏ytka pasuje 
idealnie



■ Niew∏aÊciwe dopasowanie p∏ytki jest

jednà z najcz´strzych przyczyn powik∏aƒ

skórnych u stomików

■ Idealne dopasowanie p∏ytki do kszta∏tu 

i wielkoÊci stomii zmniejsza ryzyko jej

uszkodzenia i jest kluczowe dla ochrony

skóry

Lepsza ochrona skóry to bezpieczeƒstwo,

komfort i radoÊç ˝ycia.

Odkryj korzyÊci 

idealnego dopasowania sprz´tu do

wielkoÊci i kszta∏tu stomii
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W∏aÊciwa piel´gnacja

Stomii

Ochrona skóry wokó∏ stomii to istotny

problem dla ka˝dego stomika.

Podra˝nienie skóry wokó∏ stomii



■ Delikatny, mi´kki i plastyczny materia∏

p∏ytki ∏atwo jest uformowaç tak by

pasowa∏ do wielkoÊci i kszta∏tu stomii.

Jak to dzia∏a

Innowacyjne

Rozwiàzanie

■ ElastycznoÊç materia∏u

P∏ytki Plastycznej poz-

wala na idealne odpa-

sowanie do zmieniajàcej

si´ w ciagu dnia

wielkoÊci stomii.

Stomia

OKRÑG¸A

Stomia

OWALNA

Stomia

NIEREGULARNA

Przylepny matria∏ p∏ytki delikatnie otula stomi´ przez 

ca∏y okres noszenia p∏ytki na skórze
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■ P∏ytka szczelnie otula stomi´,

co zapewnia mniej powik∏aƒ

skórnych i poczucie bez-

pieczeƒstwa 

■ Zewn´trzna warstwa p∏ytki z materia∏u

Durahesive® zapewnia idealne dopa-

sowanie p∏ytki do stomii i skutecznie

chroni przed podciekaniem

Warstwa przylepna z materia∏u 

Stomahesive® przylega do skóry 

chroniàc jà przed uszkodzeniem

■ i podra˝nieniami 

Ârodkowa warstwa polietylenowa 

zapewnia elastycznoÊç i dzi´ki efektowi

pamí ci poprawia dopasowanie p∏ytki do 

wielkoÊci i kszta∏tu stomii 

■

■Elastyczny Hydrokoloidowy ko∏nierz

podwy˝sza poziom bezpieczeƒstwa,

zwi´ksza komfort 

i elastycznoÊç p∏ytki, delikatnie

przylegajàc do skóry wokó∏ stomii. 



Mniej obaw dla Ciebie.

Mniej obaw dla Twoich bliskich.

■ W∏aÊciwoÊci gojàce – p∏ytki plastyczne wykonane sa z mate-

ria∏u Stomahesive, który posiada w∏aÊciwoÊci ochronne i gojàce.

■ Ochrona skóry – p∏ytki plastyczne dajà mo˝liwoÊç dok∏adnego

ich dopasowania do wielkoÊci i kszta∏tu stomii co minimalizuje

ryzyko kontaktu wydzieliny ze skórà.

■ Idealne dopasowanie – p∏ytki plastyczne stale dopasowujà

si´ do zmieniajàcej si´ w ciàgu dnia wielkoÊci stomii stale do niej

przylegajàc i zapewniajàc szczelnoÊç.

■ Wygoda – p∏ytki plastyczne sà ∏atwe w stosowaniu i nie wyma-

gajà docinania no˝yczkami.   

■ UniwersalnoÊç – p∏ytki plastyczne mo˝na zastosowaç prakty-

cznie u ka˝dego pacjenta.   

■ Higiena – p∏ytki plastyczne u∏atwiajà wykonywanie zabiegów

piel´gnacyjnych.   

■ ¸atwa edukacja – stosowania p∏ytek plastycznych mo˝na

nauczyç ka˝dego pacjenta.   
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Poznaj

KorzyÊci P∏ytek Plastycznych



Odkryj korzyÊci idealnego dopasowania 

sprz´tu do wielkoÊci i kszta∏tu stomii
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