
O SOLUŢIE FLEXIBILĂ

Pentru rezultate mai bune, aplicaţi plasturele în 
jurul stomei dumneavoastră după modelul arătat.

FĂRĂ FIRE SAU MURDĂRIE

Plasturii Eakin Cohesive® pot 
fi rulaţi precum un cârnat 
sau dispuşi în straturi pentru a 
acoperi declivităţile sau pliurile 
unde ar putea apărea scurgeri.

Încălziţi plasturii Eakin 
Cohesive® în palme înainte de 
aplicare pentru a îmbunătăţi 
aplicarea.

Puteţi atinge plasturii Eakin 
Cohesive® oricât doriţi - aceştia 
nu îşi vor pierde „aderenţa”.

Plasturii Eakin Cohesive® pot fi 
rupţi şi lipiţi din nou dacă este 
necesar. 

Aplicarea unui plasture 
Eakin Cohesive® de 
mărime potrivită vă oferă 
o protecţie mai bună 
decât o cavitate incizată 
anterior. Puteţi adapta 
plasturele Eakin Cohesive® 
la stoma dumneavoastră 
perfect, de fiecare dată. 

PRELUNGIŢI DURATA DE PURTARE A SACULUI COLECTOR

Sfaturi şi sugestii:
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TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

COD 
PRODUS

DESCRIERE DIAMETRU DIMENSIUNE 
AMBALAJ

839001 Plasture 
aderent mare 98mm 10

839002 Plasture 
aderent mic 48mm 30
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839005 Cohesive 
SLIMS®

48mm 30

www.euromedical.ro
emdgrup@gmail.com

Str. Culmea Veche, Nr. 14, Sector 3, 
cod 030592, Bucharest, Romania

Telefon: 021.311.34.63



PREVENIREA 
SCURGERILOR

Plasturii Eakin Cohesive® 
formează o barieră rezistentă 
la apă în jurul stomei, între 
piele şi sacul colector. Aceştia 
sunt creaţi pentru a împiedica 
scurgerile.

PREVENIREA DURERII ŞI A IRITĂRII PIELII
Plasturii Eakin Cohesive® pot fi 
utilizaţi pentru a calma pielea 
iritată şi durerea, nu ustură şi 
pot extinde durata de utilizare 
a sacului colector.

Plasturii Eakin Cohesive® 
se mulează perfect – orice 
dimensiune este potrivită. 
Astfel, obţineţi o fixare perfectă 
de fiecare dată.

Aceştia nu vor strânge 
sau restricţiona stoma 
dumneavoastră.

Nu au fost semnalate cazuri 
de alergie după utilizarea 
plasturilor Eakin Cohesive®.

MOD DE APLICARE- PLASTURE MIC
Asiguraţi-vă că pielea din jurul stomei este curată, 
uscată şi nu sunt urme de substanţe unsuroase sau 
creme.

ÎNCĂLZIŢI plasturele în palme înainte de a 
îndepărta hârtia albă.

Îndepărtaţi hârtia şi aplicaţi plasturele, trăgând 
şi întinzând uşor până când acesta se mulează 
pe corp, conform necesităţilor individuale. Nu 
are importanţă care parte este aplicată pe piele 
întrucât plasturele are aderenţă pe ambele părţi. 

Poziţionaţi plasturele pe corp şi mulaţi-l în jurul 
stomei astfel încât să obţineţi un efect confortabil. 
Pielea din jurul stomei nu ar trebui să fie expusă în 
mod direct.

Neteziţi marginea exterioară a plasturelui. Căldura 
din mâini contribuie la aplicarea eficientă a 
plasturelui.

Utilizatorii unei singure bucăţi: Aşezaţi sacul 
colector pentru stomă peste plasture, 
menţinându-l în poziţie pentru o perioadă scurtă 
de timp.

Utilizatorii a două bucăţi: Aplicaţi flanşa peste 
plasture şi ataşaţi sacul colector ca de obicei.

ÎNDEPĂRTAREA
Majoritatea plasturelui ar trebui să se desprindă de pe piele atunci 
când scoateţi sacul colector sau flanşa. Nu este necesar să 
îndepărtaţi orice bucăţică rămasă din plasturele Eakin Cohesive® de 
pe piele. Nu va dăuna pielii în niciun fel. Curăţaţi zona cu apă caldă 
şi săpun, uscaţi şi aplicaţi următorul plasture.

MOD DE APLICARE – PLASTURE MARE

Atunci când folosiţi un plasture mare 
Eakin Cohesive®:

Îndepărtaţi doar o parte a hârtiei 
de protecţie.

Începând de la orificiul din 
centru, rulaţi uşor plasturele Eakin 
Cohesive® până când orificiul este 
puţin mai mare decât stoma.

Aplicaţi plasturele Eakin Cohesive® 
în jurul stomei şi apoi rulaţi din 
nou uşor înapoi către stomă 
până când obţineţi o aplicare 
confortabilă.

Bucăţile de plasture rămase în 
exces în jurul stomei pot fi păstrate 
sau netezite, dacă se doreşte.

În anumite cazuri, plasturele Eakin Cohesive®  poate fi aplicat direct 
pe sacul colector sau pe flanşă înainte de a fi poziţionat în jurul 
stomei, după cum se poate observa în imaginea de mai jos.

Dacă se utilizează această metodă, ea trebuie efectuată chiar 
înainte de aplicarea în jurul stomei.
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