Alterna® alaplapok
Spirálban a biztonság és a komfort
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Alterna® alaplapok

– spirálban a biztonság és a komfort
Hajlékonyabb

Az Alterna alaplapok két különböző ragasztóból állnak, rétegelve és a jellegzetes
spirális formába feltekerve egyesítik az összetevőket. Az egyik réteg a bőrhöz való
megbízható tapadást biztosítja, a másik réteg a nedvesség felszívásával védi a bőrt az
irritációtól és lehetővé teszi a könnyű eltávolítást. Az új flexi-zónák a széleken jobb
hajlékonyságot és kényelmesebb testmozgást biztosítanak.

Normál

Kolosztómával, ileosztómával vagy urosztómával élő emberek számára készülnek,
akik a normál tapadású segédeszközt igénylik.

Extra

Olyan sztómaviselők ellátásához készülnek, akiknek extra védelemre van szükségük
az agresszív hatású végtermékkel szemben. Jobban ellenáll a felmaródásnak. Anyaga
átlátszó. Miközben felszívja a nedvességet, megduzzad a középétől a szélek felé és
kifehéredik. Jól látható, hogy mikor esedékes a cseréje.

Biztonsági csatlakozó

A kétrészes Alterna csatlakozók biztonsági zárral készülnek.
„Klikk” hang hallható, amikor megtörténik a zacskónak az alaplaphoz való helyes rögzítése anélkül, hogy a hasfalon nyomást kellene kifejteni.

Konvex kialakítás

A nehezen kezelhető sztómával élő emberek ellátásához. A konvex eszközök nyomást
gyakorolnak a sztóma környéki bőrre, hogy csökkentsék a szivárgás kockázatát azzal,
hogy a sztóma elődomborodását lehetővé teszik. Két változatban elérhető.
Az enyhén konvex alaplapok gyengéd nyomást fejtenek ki a bőr szintjében lévő vagy
kissé visszahúzódott, hegesedett, a bőrredőkben illetve laza bőrfelszínen elhelyezkedő
sztómákhoz.
A konvex alaplapok nagy nyomást gyakorolnak a hasfalra, indikációi: visszahúzódott
sztómák, súlyosan hegesedett, mély bőrredőkkel fedett vagy nagyon laza bőrfelszínen
elhelyezkedő sztómák.
Választék
Alaplapok
Tapadás, forma

40mm csatlakozó

50mm csatlakozó

60mm csatlakozó

normál, sík (kivágható)

17701
(10-35 mm)

17706
(10-45 mm)

17710
(10-55 mm)

normál, konvex (kivágható)

17743
(15-21 mm)

17745
(15-33 mm)

17750
(15-43 mm)

extra, sík (kivágható)

17716
(10-35 mm)

17719
(10-45 mm)

17720
(10-55 mm)

extra, enyhén konvex (kivágható)

17735
(15-23 mm)

17737
(15-33 mm)

17741
(15-43 mm)

FIGYELMEZTETÉS
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Sztómaterápiás gyógyászati segédeszköz
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