
FĂRĂ DURERE
Plasturii Surround™ de protecţie a pielii oferă protecţie completă 
împotriva bacteriilor şi sunt rezistenţi la apă. Realizaţi pe baza aceloraşi 
principii ca şi celelalte produse Eakin Cohesive®, aceştia formează o 
barieră unică cu triplă acţiune:

Plasturii de protecţie a pielii Surround™ pot fi folosiţi în mod eficient în 
mai multe situaţii, printre care şi următoarele:

VARIANTE DE UTILIZARE

NOU

Sondele PEG

Cateterele suprapubiene 

Sonde pentru traheotomie

PLASTURII SURROUND 
DE PROTECŢIE A PIELII 

Reduce iritaţia pielii

Asigură protecţie completă

Măreşte confortul

Absoarbe scurgerile

Accelerează procesul de vindecare

Uşor de folosit

BENEFICIILE PRODUSULUI

După ce am folosit plasturii de 
protecţie a pielii, pielea a fost foarte 
curată, fără iritaţii şi au servit şi drept 
suport pentru sonda PEG

După utilizarea 
produsului Surround am 
observat o îmbunătăţire 
semnificativă a stării pielii 
şi mai puţină durere

“

Tuburi de evacuare

Sonde Ace

Catetere „pigtail”

Absorb umezeala şi o ţin la distanţă faţă de piele.
Reduc activitatea enzimelor digestive, prevenind distrugerea pielii 
de către acestea.
Menţin un pH natural şi previn contactul agenţilor biologici şi chimici 
iritanţi cu pielea.
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UŞOR DE FOLOSIT

CODURILE PRODUSULUI

839011

839012

Cantitate

20

Plasture de protecţie a 
pielii mare

Plasture de protecţie 
a pielii mic

Diametru

48mm

98mm 10

Coduri produs

Plasturii Surround™ de protecţie a pielii pot fi aplicaţi foarte uşor 
urmând 4 paşi simpli:

Curăţaţi şi uscaţi 
zona din jur.

Îndepărtaţi foiţa 
de protecţie din 

spate.

Aplicaţi plasturele 
de protecţie a pielii 
Surround™ pe zona 

afectată suprapunând 
cele 2 margini pentru a 

acoperi mai bine.

Apăsaţi uşor pe 
marginile plasturelui 
de protecţie până 
când acesta este 

prins corect.
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Înainte de 
a utiliza 

plasturele 
Surround™ 

de protecţie 
a pielii, 

pielea este 
excoriată şi 
dureroasă. 

Plasturele 
Surround™ 

de protecţie 
a pielii 

acoperă 
zona 

afectată 
şi asigură 
protecţie 

completă. 

EXEMPLU: UTILIZAREA PLASTURELUI ÎN JURUL UNEI SONDE PEG

Asistenta medicală a menţionat faptul că 
plasturele ”s-a lipit foarte bine de piele”.
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