Omdat niet
alle stoma’s
rond zijn

Hollister introduceert:
Adapt ovale convex ringen
De innovatieve convexe oplossing voor ovale stoma’s
op basis van de Flextend huidplaktechnologie van Hollister
Stoma’s zijn niet altijd rond. Daarom ontwikkelde Hollister een flexibele, ovale ring op basis van de
Hollister-huidplaktechnologie. Met de Adapt ovale convex ring kunt u patiënten meer veiligheid en
comfort bieden. De naam zegt het al: de ring is speciaal ontworpen voor ovaalvormige stoma’s. De
convexe constructie zorgt voor een gelijkmatige druk op de huid rondom de stoma en vermindert de
kans op lekkage. Huidirritatie en andere ongemakken worden zo voorkomen.
Belangrijke details zijn de twee taps toelopende uiteinden, waarmee oneffenheden in de huid rondom de
stoma kunnen worden opgevuld. Ze leveren een effectieve bijdrage aan het voorkomen van lekkage en
aan de veilige hechtkracht die de gewenste draagtijd mogelijk maakt.
De Adapt ovale convex ringen zijn verkrijgbaar in drie maten, zodat u de oplossing kunt afstemmen op de
individuele behoefte van de patiënt.

De pasvorm
met praktische
voordelen

Gelijkmatige drukverdeling De ovale vorm bevordert een gelijkmatige verdeling van de druk op de huid. De speciale vormgeving
staat borg voor een veilige, duurzame afsluiting.

Vermindert de kans op lekkage De taps toelopende uiteinden van de ring laten zich vormen naar de huidplooien en vullen oneffenheden
in de huid op. De ring vormt zo een barrière die de kans op lekkage vermindert.

Extra flexibiliteit Dankzij het Flextend huidplakmateriaal kunt u de ring gemakkelijk rond de stoma vormen.
Betere pasvorm De convexiteit van de ring zorgt voor een betere aansluiting op de huid, wat resulteert in betere hechtkracht.

De nieuwe ovale convex oplossing
De nieuwe oplossing is speciaal ontworpen om de prestaties van een- en tweedelige opvangsystemen te
optimaliseren. De Adapt ovale convex ringen maken deel uit van het assortiment Adapt hulpmiddelen van
Hollister. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.hollister.nl of bel naar (033) 45 01 000.

Bestelinformatie
ref.

productomschrijving

inhoud/maat

verp. per

79601

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
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