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DANSAC Nova 2 worek
1201-70
Cena

5,45 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

23535

Opis produktu
Worek stomijny 2-częściowy z systemem otwartym
Produkty z linii Dansac Nova zaprojektowane zostały tak, aby kompleksowo zabezpieczyć wszelkie potrzeby osób z
wyłonioną stomią. Poniżej przedstawiamy listę cech wspólnych dla wszystkich produktów występujących w linii NOVA.
Podwójna ochrona filtra
Filtr węglowy jest został zabezpieczony przed wilgocią kilkoma warstwami folii, dzięki czemu do filtra docierają wyłącznie
gazy, a treść jelitowa pozostaje w worku i nie blokuje filtra. Dodatkowo filtr chroniony jest przed wilgocią przez teflonową
membranę, dzięki której można brać prysznic bez obaw, że woda zakłóci prawidłową pracę filtra. Filtr prawidłowo działa
również w nocy niezależnie od pozycji przyjmowanej w czasie snu.
Higiena
Dla właściwej ochrony skóry wokół stomii, a także aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów przy każdej zmianie worka należy
oczyścić płytkę. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu w systemie dwuczęściowym Dansac Nova 2 jest to niezwykle proste, aby
umyć płytkę wystarczy ciepła woda i miękka ściereczka, którą należy wyczyścić płytkę. Codzienna higiena po prostu nie może
być łatwiejsza
Redukcja nieprzyjemnych odgłosów
Woreczki Dansac Nova zbudowane są ze specjalnie tłoczonej folii z pęcherzykami powietrza, dzięki której treść jelitowa nie
przylega do ścianek worka. Eliminuje ona również odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita. Delikatne i miękkie woreczki
Dansac Nova zwiększaja komfort i dyskrecję
Bezpieczne połączenie
Dansac Nova 2 posiada unikalny dwukolorowy i niezwykle bezpieczny system łączenia płytki z workiem. Wbudowany w płytkę
beżowy pierścień i przezroczysty pierścień w worku zamykają się w sposób łatwy i bezpieczny, a słyszalne przy zatrzaskiwaniu
"kliknięcie" daje pewność właściwego połączenia woreczka z płytk, co można również zobaczyć dzięki przezroczystemy

niezwykła elastyczność płytki i pierścieni zatrzaskowych umożliwia ułożenie płytki i woreczka do kształtu ciała,
specjalne uchwyty pozwalają na łatwe przypięcie paska mocującego,
beżowy pierścień w płytce i przezroczysty w woreczku zamykają się w sposób łatwy i bezpieczny,
charakterystyczne "kliknięcie" oznacza właściwe połączenie woreczka z płytką

Pomarańczowa wypustka
Łatwo zauważalna pomarańczowa wypustka z nieklejącym się języczkiem powoduje, że z płytki można szybko i bezpiecznie
odkleić folię zabezpieczającą.
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Po użyciu, płytkę prosto usunąć z ciała pociągając za pomorańczowy języczek

Otwór w płytce przesunięty do góry
Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu układa się niżej na brzuchu, jest łatwiejszy do
ukrycia i jednocześnie zyskuje na pojemności

Wodoodporna fizelina
Płytka w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka
powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

Owalny kształt płytki
Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągleń ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie
jest to najbardziej potrzebne. W workach jednoczęściowych istnieje możliwość wycięcia owalnego otworu.

Niezwykle wydajny filtr NovaLife
Dzięki dwóm membranom, które chronią filtr przed zapchaniem zarówno od wewnątrz przed zawartością worka, jak i od
zewnątrz przed wodą i innymi substancjami filtr osiąga wysoką wydajność. Ponadto dzięki dużej powierzchni znacznie wzrasta
ilość filtrowanych gazów, co minimalizuje ryzyko towrzenia się balonu.

Płytka przymocowana do górnej krawędzi worka
Płytka w systemie Dansac NovaLife znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka. Nad płytką pozostaje niewielka
powierzchnia worka, dzięki czemu worek może być mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

Bezpieczne przyleganie
Wokół stomii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest już bardzo cienka. Taka budowa gwarantuje bezpieczne
klejenie się płytki i właściwe zaopatrzenie stomii.

Płytka przyjazna dla skóry
Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry, nie uczula i pozwala
utrzymać skórę w dobrej kondycji.

Bezpieczne i elastyczne zapięcie
W systemie dwuczęściowym płytka i worek łączą się za pomocą sprawdzonego bezpiecznego dwukolorowego zapięcia.
Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

Łatwe otwieranie, proste czyszczenie
Elastyczny pasek usztywniający wyjście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko
nacisnąć ujście z obu stron. Składane na 4 części zamknięcie, zapewnia szczelność worka.
Wygodne zamknięcie ułatwia również oczyszczenie końcówki worka na zewnątrz jak i wewnątrz.

Dyskretne zamknięcie
Zamknięcie jest dyskretne i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu noszenie worka jest jeszcze bardziej komfotowe i
łatwiej go ukryć pod ubraniem.
Występujące modele:
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Wysokość x szerokość (mm)

194 x 150

Pojemność (ml)

470

Średnica pierścienia (mm)
kolor- nr katalogow

q

36
beżowy- 1201-36
przezroczysty- 1202-36

q
43
beżowy- 1201-43
przezroczysty- 1202-43

q
55
beżowy- 1201-55
przezroczysty- 1202-55
q
70
beżowy- 1201-70
przezroczysty- 1202-70
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