ACCESSOIRES

HyperSeal® Beschermringen

Manuka

Honing

Lekkagekans minimaliseren?
Gebruik dan de huidvriendelijke
Beschermringen van Welland!
Hecht aan mensen.

ACCESSOIRES

HyperSeal® Beschermringen
• Huidvriendelijke barrière van hydrocolloïd tussen
de huid en het stomamateriaal
• Voorkomt huidirritatie en minimaliseert de kans
op lekkage
• Kneedbaar, elastisch en universeel toepasbaar
• Verkrijgbaar in twee diktes (2.5 mm en 4 mm)
• Verkrijgbaar met Manuka honing in
5 verschillende diameters
• Verkrijgbaar zonder Manuka honing in
ø 50 mm en ø 100 mm

Manuka

Honing

Productinformatie
Met Manuka honing
Beschermringen met Manuka honing vormen een huidvriendelijke barrière tussen de huid en het stomamateriaal. De Manuka honing verzacht en verzorgt, heeft een antibacteriële werking en zorgt voor een
ontstekingsremmend effect.
Kenmerken
De Beschermringen minimaliseren de kans op lekkage en de toegevoegde Manuka honing voorkomt
huidirritatie. De ringen zijn verkrijgbaar in ø 50 mm, ø 60 mm, ø 70 mm, ø 80 mm en ø 100 mm
(2.5 mm dikte) en ø 50 mm (4 mm dikte). De Beschermringen zijn universeel toepasbaar voor alle typen
stomazakjes. Prima te modelleren naar de contouren van de huid. Huidvriendelijk hydrocolloïd,
beschermt de gevoelige delen van de huid rondom de stoma.
Verpakking
De Beschermringen zijn per stuk verpakt (eenvoudig te openen verpakking).
Product

Beschermring
met Manuka
Honing

Per doos

Dikte - maat - (stansmaat)

Art. code

20

2,5 mm - Ø 50 mm

XMHWA300

20

4 mm - Ø 50 mm

XMHWA400

5

2,5 mm - Ø 100 mm

XMHWA350

30

2,5 mm - Ø 60 mm - (30 mm)

XMHWA310

30

2,5 mm - Ø 70 mm - (40 mm)

XMHWA320

30

2,5 mm - Ø 80 mm - (50 mm)

XMHWA330

Per doos

Dikte - maat

Art. code

20

2,5 mm - Ø 50 mm

HWA300

20

4 mm - Ø 50 mm

HWA400

5

2,5 mm - Ø 100 mm

HWA350
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