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60 g tub med silikongel
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Känn skillnaden och upplev fördelarna
med vår avancerade silikonteknologi ...

TrioOstomyCare.com

trusted results in ostomy

• Fyller ut hudveck, rynkor och ojämna
områden kring stomin
• Skapar en jämn yta för enkel montering
av stomibandage

Silken® – silikongel
– tas bort i en del och lämnar inga rester*
Har du önskat att du kunde ta bort hydrokolloidpastan eller remsan i en
del utan att den lämnar några rester? Vi ville uppfylla din önskan och
därför utvecklade vi Trio Silken®.
Trio Silken® är en silikongel som används för att fylla upp hudveck och
ojämna områden runt stomin så att det skapas en bättre grund att
fästa bandaget på. Till skillnad från en hydrokolloid-pasta eller - remsa,
bryts inte Trio Silken® ned så att det bildas kladdiga och svåravlägsnade
materialrester. Ju längre Trio Silken® används desto mer härdas
materialet och bildar en silikongel som avlägsnas i sin helhet utan
att lämna rester kvar på huden.

• Svider inte vid applicering
• Mer hygienisk än hydrokolloida produkter
• Förblir mjuk och flexibel för att garantera
komforten
• Låter huden andas
• Tas bort i en del – lämnar inga rester*
• Skonsam borttagning – mindre hudirritation
• Alkoholfri
• Appliceras på ren & torr hud

Trio Silken® appliceras utan att svida och låter huden andas. Under
användningen förblir materialet mjukt och flexibelt för att garantera
komforten. Trio Silken® kan användas för att skapa en perfekt
passform kring stomin. Det är extra viktigt när stomin har en
oregelbunden form eller är svårskött.
Öka livskvaliteten genom att undvika läckage med påföljande
hudskador och fekalielukt – testa Trio Silken® mjuk silikongel
och upptäck hur överraskande enkel den är att avlägsna!

Innovativ användning av silikonteknik för att producera en mjuk
silikongel som jämnar ut kirurgiska ärr, hudveck och ojämnheter.
Avlägsnas i sin helhet när den härdat. Silikongelen låter huden andas
och förblir mjuk och flexibel för att garantera komforten.
*När den är helt härdad

Beställ ett GRATISPROV på: TrioOstomyCare.com

