Beställningsinformation
Artikelnummer

Varunummer

10 konvexa silikonförseglingar
(20mm-30mm)

REF TR 1020CX

734823

10 konvexa silikonförseglingar
(30mm-40mm)

REF TR 1030CX

734824

T: 040-41 07 13

E: info@capero.se

W: www.capero.se

Känn skillnaden och upplev fördelarna
med vår avancerade silikonteknologi ...

TrioOstomyCare.com

trusted results in ostomy

• Behåller form & funktion - för ett mer
långvarigt skydd
• Är lätt konvexa
• Mer hygienisk än hydrokolloida produkter

Silvex® – konvex silikonförsegling
– mjuk & konvex silikon
Trio Silvex® är en mjuk silikonförsegling som är designad med
användaren i fokus. Den passar utmärkt när det behövs en lite konvex
yta. Denna hudvänliga, mjuka silikonförsegling ökar komforten
samtidigt som den ger omedelbar vidhäftning och perfekt passform.
Trio Silvex® sträcker ut sig och kramar runt stomin och fyller upp veck
och ojämnheter genom en mycket nära passform. Det minskar risken
för glapp där vätskor och stomiinnehåll kan tränga igenom.
Trio Silvex® fungerar på ett helt annat sätt än traditionella hydrokolloida
produkter. Trio Silvex® har en naturlig förmåga att krama runt stomin
efter att den dragits ut. Du kan enkelt forma den runt din stomi och få
en perfekt passform.

• Låter huden andas
• Minskad läckagerisk – kan förlänga
stomibandagets användningstid
• Dra ut den runt stomin och låt den krama
runt stomin till perfekt passform
• Trio Silvex® anpassar sig efter stomins form
• Behaglig och komfortabel pga sin höga
flexibilitet
• Omedelbar vidhäftning – skapar ett
bättre skydd
• Avlägsnas i sin helhet – lämnar inga
rester kvar på huden
• Skonsam borttagning – mindre hudirritation
• Appliceras på ren & torr hud

Trio Silvex® tas bort i ett enda stycke utan att lämna några rester –
det blir snabbare, enklare och renare att byta bandage.

Innovativ användning av silikonteknologi för att producera konvex
stomiprodukter som låter huden andas. Trio Silvex® kramar försiktigt
stomin och behåller funktionen och formen för att erbjuda ett fullgott
läckageskydd och utöka stomipåsens användningstid.

Beställ ett GRATISPROV på: TrioOstomyCare.com

