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Silex® – silikonbåge 
– förbättrad säkerhet & trygghet
När det krävs extra stark vidhäftning och ökat skydd mot läckage  
är Trio Silex® skyddsförlängning av mjuk silikon rätt val. Designad  
för att garantera att kanterna på bandaget fäster och hålls säkert  
på plats. Trio Silex® är troligen den mest flexibla och säkra  
fixeringen på marknaden. 

Skyddsförlängningen är omedelbart starkt vidhäftande och den 
mjuka silikonen i Trio Silex® ger kroppen betydligt större rörelsefrihet 
än produkter av hydrokolloida material. Det beror på den tunna och 
flexibla konstruktionen. Skyddsförlängningen kan användas för både 
endels – och tvådelspåsar. Att öka säkerheten kan innebära längre 
användningstid, ökad komfort och större trygghet. 

Vidhäftningen är mycket stark men skyddsförlängningen tas bort i  
en del och lämnar inga rester. Trio Silex® låter din hud andas och  
håller den frisk genom att minska risken för hudskador. Det är lätt  
att ta bort Trio Silex® – den avancerade silikonsammansättningen  
är designad för att lossna omedelbart. 

Trio Silex® skapar en perfekt passform till din stomi genom  
utökad häftyta som ger en maximal säkerhet. Trio Silex® –  
omsorgsfullt anpassad till din stomi.

•   Ökad säkerhet och förlängd användningstid 
•   Mjuk silikongel för omedelbar stark 
    vidhäftning
•   Designad för optimal passform till  
    alla stomipåsar
•   Oerhörd flexibilitet – ökad rörelsefrihet
•   Tunt material – för större komfort  
    och flexibilitet
•   Tas bort i en del – lämnar inga rester
•   Låter huden andas – minskad risk för 
    hudavlossning och friskade hud

Trio Silex® skapar en perfekt passform 
till ditt stomibandage genom maximerad 
häftyta som ger en maximal säkerhet.

Trio Silex® – omsorgsfullt anpassad till 
ditt stomibandage.

Trio Silex® silikonbåge – vertikal application

Trio Silex® silikonbåge – horizontal application

Innovativ silikonbåge av mjuk silikon för omedelbar och stark vidhäftning 
på huden. Kan öka säkerheten och användningstiden samt ge större 
rörelsefrihet. Låter huden andas, minskar risken för hudskador och 

avlägsnas i en del utan att lämna rester kvar på huden.

Beställ ett GRATISPROV på: TrioOstomyCare.com


