Beställningsinformation
Trio Elite® våtservett
30 st, 3 ml/st
Artikelnr – TR202
Varunr – 73 63 00

Trio Elite® spray 50ml
Artikelnr – TR201
Varunr– 73 63 20

Produkterna ingår i
högkostnadskyddet!
Beställ GRATIS PROVER från:

CAPERO MEDICAL AB
Furugatan 14
234 41 LOMMA
040-41 07 13
info@capero.se

Smärtfri häftborttagning – silikon

capero.se
M.0060

Besök oss gärna på Facebook!

trusted results in ostomy

• S
 vider inte, inte heller på
skadad hud

Elite® – smärtfri
häftborttagning
När du behöver avlägsna ditt bandage:
snabbt, smärtfritt & enkelt.
Framtidens häftborttagning helt i silikon har anlänt!
En helt ny formulering av silikon är framtagen med
användaren i fokus. Trio Elite® känns inte kall när den
kommer i kontakt med huden. När du sprayar i valfri
vinkel, upptäcker du att Trio Elite® har en kontrollerad
och direkt sprayning. Detta innebär att den varar längre!

• Lossar häftämnen snabbt
• Kan sprayas i valfri vinkel
•K
 ontrollerad och direkt sprayning
för längre användning
• P
 åverkar inte häftförmågan
hos nästa bandage/förband
• Torkar på sekunder
• Innehåller inga cykliska silikoner

Stomivård – bandage
En bra kontakt mellan hud & bandage är avgörande
för att undvika läckage. Därför kan ett starkt häftämne
krävas, som kan orsaka obehag, smärta och hudskador
vid avlägsnande av bandage. Trio Elite® kan avlägsna
även mycket starka häftämnen snabbt & effektivt.
Sårvård – förband & tejp
Den nya teknologin, helt i silikon, avlägsnar förband,
tejp och fixering utan att skada huden. Trio Elite® är
allergifri och kan sprayas i valfri vinkel.

Häftborttagning
Några sekunder efter en spraydusch med
Trio Elite® spray mellan hud och bandage lossar
bandaget helt utan smärta. Avlägsna försiktigt häftrester
med Trio Elite® våtservett för att försäkra dig om att huden
är förberedd för nästa applicering av bandage/förband.
• 50 ml spray
• 30 st stora, mjuka våtservetter

Beställ GRATIS PROVER på www.capero.se

