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Pasta Cohesive®
O pastă pentru stome realizată pentru a 
proteja pielea şi a preveni scurgerile în 

cazul stomelor localizate în zone dificile.

Dimensiune 
pachet: 1

REF 839010 Greutate: 
60 gr.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
Pasta Cohesive® este creată pe baza 
aceleiaşi formule ca şi celelalte produse 
Cohesive® şi protejează pielea peristomală 
în acelaşi mod:

Absoarbe umiditatea 
şi o ţine la distanţă 

faţă de piele. 

Reduce activitatea 
enzimelor digestive 

prevenind distrugerea 
pielii de către 

acestea. 

Menţine un pH natural 
şi previne contactul 
agenţilor biologici 
şi chimici iritanţi cu 

pielea.

[Cu Pasta Cohesive®]  nu 
trebuie să schimb sacul 
colector atât de des, 
ceea ce înseamnă că 
pielea mea nu este roşie şi 
inflamată.
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CONFORT ŞI SIGURANŢĂ
Pasta Cohesive® este pasta pentru 
stome care face diferenţa. Este o 
pastă unică, fără alcool, care vă 
oferă mai mult confort şi siguranţă. 
Pasta Cohesive® provine din aceeaşi 
familie de produse ca şi Plasturii 
Cohesive® şi plasturii Cohesive SLIMS®  
şi se bazează pe aceeaşi formulă 
care protejează pielea de peste 30 
de ani.

Ador Pasta Cohesive®, mi-a oferit 
confort şi este uşor de folosit.

FĂRĂ ALCOOL
Niciunul dintre produsele 
Eakin nu conţine alcool şi, prin 
urmare, nu afectează pielea în 
mod negativ. Pasta Cohesive® 
este foarte confortabilă şi nu 
ustură, aşa cum fac pastele 
tradiţionale pentru stome.

Absenţa alcoolului asigură şi 
faptul că Pasta Cohesive® nu 
se va usca. Astfel, pasta nu se 
va irosi dacă uitaţi sa închideţi 
capacul din greşeală.

Nu îmi vine să ţip atunci când 
mi se aplică Pasta Cohesive®  
pe pielea iritată.

NU AFECTEAZĂ PIELEA ÎN MOD 
NEGATIV

„Ulcerele de piele din jurul stomei mele s-au vindecat 
acum.”
„Pielea mea este mai sănătoasă când folosesc 
pasta.”
„Pasta Cohesive® este confortabilă la aplicare.”
„Starea pielii mele s-a îmbunătăţit, nu mai este atât 
de roşie.”
„Pielea mea s-a vindecat şi mâncărimea a încetat 
de când a început să folosesc pasta.”

UŞOR DE FOLOSIT
Pasta Cohesive® este uşor şi rapid de folosit. Aderă la 
pielea umedă şi nu este nevoie să aşteptaţi ca pasta 
să se usuce înainte să aplicaţi sacul colector.
Pasta Cohesive® poate fi folosită în jurul colostomiilor, 
ileostomiilor şi urostomiilor dar şi pentru a acoperi 
cutele adânci ale pielii, urme de cicatrici sau 
suprafeţe neuniforme. Este compatibilă cu toate 
tipurile de saci colectori.
Pasta Cohesive® se transformă în gel şi nu se întăreşte 
ca pastele tradiţionale pentru stome. Prin urmare, 
este confortabilă şi foarte uşor de îndepărtat.
Pasta Cohesive® nu necesită utilizarea altor pudre 
sau creme şi poate fi folosită împreună cu plasturii 
Cohesive SLIMS®  sau cu plasturii simpli Cohesive®.

Utilizarea                           în locul altor paste:

Curăţaţi şi 
uscaţi pielea 
din jur, 
asigurându-
vă că nu 
există urme 
de detergenţi, 
pudre sau 
substanţe 
unsuroase pe 
aceasta. 

Umpleţi cu 
pastă orice 
pliuri ale 
pielii, urme 
de cicatrici 
sau zone 
neuniforme. 

Aplicaţi pasta 
pe pielea din 
jurul stomei. 
Pasta ar trebui 
să stea ridicată 
de jur împrejurul 
stomei.

Aşezaţi sacul 
colector în 
poziţie normală 
şi menţineţi 
timp de 30 de 
secunde.

Utilizarea                          cu plasturii                          :

Curăţaţi şi 
uscaţi pielea 
din jur, 
asigurându-
vă că nu 
există urme 
de detergenţi, 
pudre sau 
substanţe 
unsuroase pe 
aceasta.

Pentru a mări 
eficienţa 
plasturilor 
Cohesive 
SLIMS® 
aplicaţi pastă 
pe pliurile 
pielii, urme 
de cicatrici 
sau zone 
neuniforme.

Amplasaţi 
un plasture 
Cohesive SLIMS® 
pe pielea din 
jurul stomei 
dumneavoastră, 
acesta ar trebui 
să fie potrivit 
exact pe stomă, 
de jur împrejur.

Amplasaţi 
sacul colector 
în poziţie 
normală şi 
menţineţi 
timp de 30 de 
secunde. 
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Atunci când utilizatorii au fost rugaţi să descrie starea 
pielii lor în timpul folosiriiutilizării Pastei Cohesive®, 
răspunsul a fost unul foarte pozitiv:
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