Erland Care pleister

 Extra opvangcapaciteit in het superabsorberende deel van de pleister
 Optimale bescherming van de huid
 Huidvriendelijk door siliconenlaag

Productomschrijving
De Erland Care super-absorberende pleister is een nieuw alles-in-één product dat een extra veilige en
comfortabele ondersteuning biedt aan het stoma opvangmateriaal. Het zorgt ervoor dat bij een lekkage
extra opvangcapaciteit is verwerkt in het absorberende deel van de pleister. De super-absorberende
pleister wordt aangebracht en absorbeert een groot volume output van de stoma bij een lekkage.

Erland Care pleister
Gebruiksadvies
1. Eenvoudig in gebruik
Het stoma opvangzakje kan eenvoudig door de opening van
de pleister gehaald worden (foto 1). Probeer de pleister,
indien mogelijk, zonder plooien aan te brengen (foto 2).
2. Optimale bescherming
De extra opvangcapaciteit in het absorberende deel van de
pleister biedt comfortabele ondersteuning aan het stoma
opvangmateriaal. Nadat de pleister is aangebracht
absorbeert deze een groot volume output van de stoma bij
een lekkage (foto 3).
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3. Betrouwbaar en zeker
De pleister is ontwikkeld voor stomadragers die problemen
ondervinden met het stoma opvangmateriaal en daardoor
lekkages hebben. Eventuele output zal door het
luchtdoorlatende schuimverband worden geabsorbeerd.
4. Verwisselen pleister
Het volume van de output bij lekkages bepaalt de frequentie
van het wisselen van de pleister. De pleister dient bij
verzadiging (lekkage) te worden verwisseld.
Draagtijd: 24 - 72 uur (afhankelijk van stomasysteem).
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Dit product biedt uitkomst bij lekkages, voor meer zekerheid
en comfort. Het is belangrijk om de oorzaak van de
lekkage te achterhalen. Mochten er aanhoudende
lekkageproblemen zijn, neem dan contact op met een
stomaverpleegkundige of een zorgprofessional.

Voor instructiefilmpje kijk op www.wellform.nl
Product
Inhoud
Artikelcode - 16,3 x 18,4 cm
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Erland Care pleister
10 stuks
MED PAD 0118

Waarschuwing:
Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (zie verpakking)
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De Erland Care pleister is een product voor éénmalig gebruik. Eenmaal uit de verpakking en nadat de
strips zijn verwijderd, is het product geclassificeerd als ‘gebruikt’ en mag het niet opnieuw worden
gebruikt.

