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Worki urostomijne SenSura Mio
Convex Soft 1-częściowe
Coloplast - 10 sztuk
Cena

250,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

168050

Producent

Coloplast

Opis produktu
Worki SenSura Mio Convex Soft 1-częściowe urostomijne Coloplast
Urostomijne worki SenSura Mio Convex Soft dzięki swojemu zakrzywionemu kształtowi idealnie dopasowuje się do skóry nawet do jej
nierównych obszarów oraz stomii potrzebujących wsparcia w wydostaniu ponad poziom skóry. Dzięki elastycznemu przylepcowi umożliwia
jeszcze lepsze i bardziej szczelne dopasowanie do ciała pacjenta.
Jednoczęściowy worek Convex Soft dostępny jest z płytką Soft lite oraz Deep. Został wykonany z wysokiej jakości materiałów z najwyższą
starannością o każdy detal. Wszystko po to, aby dać pacjentowi poczucie bezpieczeństwo. Szary kolor worka pozwala na zachowanie dyskrecji.
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Cechy charakterystyczne worka urostomijnego SenSura Mio Convex Soft

Idealnie dopasowuje się do ciała pacjenta dzięki elastycznej strukturze.
Okrągły filtr zmniejsza ryzyko balonowania.
Łatwy w użytkowaniu dzięki jednoczęściowemu systemowi poprze, który płytka i worek są ze sobą połączone.
Dostępny w dwóch rodzajach płytek stomii.
Pojemność: 440 ml.
Przez kogo może być użytkowany worek urostomijny?

Worek stomijny w wersji Soft przeznaczony jest do stomii z otworem powyżej poziomu skóry, które wymagają podparcia z powodu
problemów z otoczeniem stomii.
Model Convex Light jest przeznaczona do stomii z otworem na poziomie skóry, które wymagają niewielkiej pomocy w ich wydostaniu ponad
skórę, lub też do obszarów nieco zagłębionych, gdzie należy zastosować lekko zakrzywioną płaszczyznę w celu uzyskania dobrego
zamocowania.

Specyfikacja produktu:

Zakładanie worka stomijnego w 6 prostych krokach:
Niezależnie czy jesteś pacjentem prowadzącym aktywny tryb życia, czy osobą chorą stale leżącą zasady zakładania worka są takie same.
Na wstępie należy, dokładanie oczyści i osuszyć skórę wokół stomii, jest to bardzo ważne, aby przylepiec idealnie trzymał się na suchej
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skórze.
Następnym kokiem, jest zmierzenie stomii i przygotowanie płytki stomijnej-jeśli posiadamy model worka z otworem do odcięcia, należy
wyciąć otwór o odpowiedniej wielkości.
Usuwamy papier ochronny z przylepca.
Umieszczamy worek centralnie nad stomią.
Lekko dociskamy płytkę do skóry - bardzo ważne jest jej dociśnięcie na obszarze wokół stomii.
Na koniec wygładzamy płytkę i uciskamy delikatnie przez około 1 minutę tak, aby bardzo szczelnie przylepiła się do skóry.
Producent: Coloplast

Jak skorzystać z dofinansowania NFZ na wyroby medyczne i środki pomocnicze w dwóch prostych krokach:

Musimy udać się wizytę lekarską do lekarza specjalisty, który ma uprawnienia do wypisania zlecenia. Od 1 stycznia 2020 roku lekarz
specjalista wypisujący zlecenie na zaopatrzenie medyczne lub środki pomocnicze potwierdza tym samy prawo do świadczenia. Nie
musimy już iść do najbliższego oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
Odwiedź wybrany przez siebie sklep medyczny, wybierz dla siebie odpowiedni sprzęt.
Prawo do starania się o dofinansowanie ze środków NFZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i odprowadza składki
zdrowotne.
Sklep internetowy Rena gwarantuje zakup worków stomijnych w bardzo atrakcyjnych cenach i szybkim czasem realizacji.
Potrzebujesz fachowej pomocy? Zadzwoń do nas 532-462-001 Odpowiemy na wszystkie twoje pytania i pomożemy wybrać odpowiedni produkt.

Potrzebujesz innego worka do stomii? Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu, posiadamy produkty takich producentów
jak: Coloplast, Convatec.
Wszystkie oferowane produkty w naszym sklepie są fabrycznie nowe i mają gwarancję producenta.
Na życzenie klienta wystawiamy paragon lub fakturę Vat.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar worka: 168050 , 168100 , 168260 , 168270 , 168370 , 168560 , 168570
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