Hollister hulpmiddelen
Persoonlijke oplossingen voor extra zekerheid

Hollister bv
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3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl

Nog meer gemak en zekerheid...

Met het oog op nog meer
gemak en zekerheid
Hollister biedt stomadragers een brede range opvangsystemen.
Systemen die borg staan voor zekerheid, flexibiliteit én een betere
kwaliteit van leven. In sommige s ituaties is een goed systeem alleen
echter niet voldoende. Daarom ontwikkelde Hollister ook een range
hulpmiddelen die extra zekerheid geven bij stomazorg op maat.

Adapt glijgel
• Vergemakkelijkt het legen van het opvangzakje en voorkomt dat
het zakje statisch wordt of gaat plakken.
• Neutraliseert de geur in plaats van deze te maskeren met parfum.
• Laat geen vlekken na op kleding.
• Gemakkelijk te gebruiken: 5 ml in het opvangzakje doen en even
wrijven om de gel gelijkmatig te verdelen.
• Niet alleen leverbaar in een flacon, maar ook in handige

Hulpmiddelen
ref.

verp. per

Vlakke ring

48 mm

10

7806

Vlakke ring

98 mm

10

79520

Convex ring

20 mm

10

Adapt pasta

79530

Convex ring

30 mm

10

• Speciale pasta voor het opvullen van oneffenheden in de huid.

79540

Convex ring

40 mm

10

79300

Pasta

Tube 57 gr.

1

79301

Pasta mini tubes

Tube 14 gr.

6

79400

Pasta strips

doos

10

• Opvallende rode dop, zodat de tube gemakkelijk gezien wordt.

78500

Glijgel, geurneutraliserend

flacon

1

• Bevat een zeer beperkte hoeveelheid alcohol, zodat de risico’s

78501

Glijgel, geurneutraliserend

sachets

50

7299

Gordel voor stomazak large

86-165 cm

1

7300

Gordel voor stomazak medium

58-109 cm

1

7906

Poeder

mensen met een verminderde handfunctie.

van irritatie minimaal zijn.

Adapt vlakke ring

• Ook verkrijgbaar in mini tube.

• Kan geknipt, gebogen en gerekt worden tot de ideale vorm.

• Vormt zich naar onregelmatige huidplooien.

79601

• Kan gebruikt worden in combinatie met Adapt Strips.

• Gemakkelijk te knippen, te rekken en te kneden tot de juiste vorm.
• Duurzame bescherming tegen erosie rond de stoma.

• Goede vormvastheid, ook  wanneer de ring vochtig wordt
• Uitvloed uit stoma en transpiratie vocht worden geabsorbeerd

inhoud/maat

7805

meeneemzakjes voor éénmalig gebruik.

• Zachte tube die eenvoudig kan worden uitgeknepen, ook door

• Hecht goed op de huid en de plak, ook al is de huid vochtig

productomschrijving

Adapt

flacon

1

Adapt Ovaal convex ring

22 x 38 mm

10

79602

Adapt Ovaal convex ring

30 x 48 mm

10

79603

Adapt Ovaal convex ring

38 x 56 mm

10

Overige

Adapt ovale convex ringen
• Speciaal voor ovale stoma’s

8770

Afsluitklem		

7220

Barrière créme

7910

Karaya pasta

20

flacon

1

tube

1

flacon

1
1

Adapt convex ringen

• Gemakkelijk te vormen naar de huidplooien

• Zachte convex voor effectieve opvulling van onregelmatigheden

• Vult oneffenheden in de huid op

7905

Karaya poeder

• Vormbaar, op maat te maken voor elke vorm van de stoma.

• Veilige, duurzame afsluiting

7730

Medische kleefspray

spuitbus

7731

Remover

spuitbus

1

7760

Removerdoekjes

doos

50

doos

50

• Kan geknipt worden voor gedeeltelijke opvulling.

• Vermindert de kans op lekkage

7917

Skin-gel huidbeschermingsfilm

7331

Tussenstukje urostomiezak		

10

9650

Nachtzak met aftap (slanglengte 120 cm)

10

9779

Access port		

2000 ml

8

