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Ingår i högkostnadsskyddet!

Beställ GRATIS PROVER från:

CAPERO MEDICAL AB
Furugatan 14
234 41 LOMMA

040-41 07 13
info@capero.se

Besök oss gärna på Facebook!

trusted results in ostomy

den enda färglösa produkten med  
aktiv luktkontroll

Superabsorberande, lukt 
– och gasreducerande portionspåsar

Pearls 

®

Beställ GRATIS PROVER på www.capero.se

Bruksanvisning:

Rekommenderas vid tömningsbar påse

(dock ej urostomipåse).

1.   Stäng änden på stomipåsen 
 
2.  Lägg HELA portionspåsen i din stomipåse –  
     öppna INTE portionspåsen

3.  Vid tömning lägger du i en ny portionspåse  
     från änden av påsen

Follow us on @TrioOstomyCare Trio Ostomy Care

capero.se



Trio Pearls® Fördelar:

Perfekt för:

Trio Pearls® är en superabsorberande gelbildande 
portionspåse som aktivt absorberar lukt. För dig med 
tunnflytande innehåll i din påse som vill få bättre kontroll  
över din stomi och din vardag. Tunnflytande innehåll kan  
vara genant eller besvärligt, med läckage, lukt och 
”skvalpande” påse. Kanske väljer du att avstå från  
aktiviteter om du inte har tillgång till toalett under lång tid.

Traditionella gelbildande produkter kan absorbera vätska 
men inte ta hand om lukt och gas.

Trio Pearls® innehåller Nano-Active-teknologin som  
aktivt absorberar luktmolekyler istället för att fånga dem  
i en gel. Trio Pearls® erbjuder även kontroll genom att  
bilda gel i din påse. Gelen är lite tjockare vilket gör att  
den kan förhindra läckage, bevara filtret och göra din  
påse plattare och mer diskret.

•  aktiv lukt-/gasabsorbering

•  märkbar reduktion av doft även vid tömning

•  missfärgar inte kläder eller toalett

•  minskat läckage

•  bevarar filtret

•  diskretare påse

•  enklare och renare tömningar

•  ökad säkerhet & komfort

•  mindre ”skvalp”

•  daglig användning för ökad komfort

•  nattlig användning för en god natts sömn

•  långa resor och på semestern

•  sociala evenemang, fester, restaurangbesök mm

Nano-Active-teknologi
Aktiv luktkontroll

Nedbrytning av mat producerar odörmolekyler och gaser.

Trio Pearls® innehåller en superabsorbent som aktivt absorberar 
luktmolekyler istället för att fånga dem i en gel.

Fig 1. Hur fungerar NanoActive?

Fig 2. Absorption – skillnaden med luktkontroll mellan Trio Pearls®  
                                 och andra gelbildande produkter.

Annan produkt

Fångar lukt i gelen istället för  
att absorbera den

Trio Pearls®

NanoActive-partiklarna är 
porösa vilket gör det möjligt 
att absorbera lukt.

High pore volume (free space) 
Very large surface area (typical 100m2g-1)

Porer

Absorberande partikel

Absorberar lukt, du kan känna 
skillnaden även vid tömning

–  Odörpartiklar–  NanoActive-teknologi

“ ”
Trio Pearls® missfärgar inte toaletten och jag noterade 
att det inte luktar så mycket vid tömning …
Chris Jackson


