Op maat
gemaakt voor
uw patiënt
Zorgvuldig verpakt
voor een volgend
gebruik

Adapt vlakke ring
Nu met verbeterde verpakking

> Transparant: u kunt zien hoeveel u nog over heeft voor de
volgende keer dat de huidplak vervangen moet worden.
> Hersluitbaar: u gebruikt alleen wat u nodig heeft.
> Stapelbaar: makkelijk te pakken en handig op te bergen.

Hoe hebben we de Adapt vlakke ring
nog verder verbeterd?
Door goed naar u, uw collega’s en uw patiënten te
luisteren, hebben we de verpakking volgens uw wensen
kunnen optimaliseren.

De Adapt vlakke ring—het innovatieve product dat elastisch is en naar wens
kan worden gevormd, geknipt, gebogen en op elkaar worden geplakt voor een optimale
opvulling. Nu beschikbaar in een verbeterde verpakking.
Als stomaverpleegkundige weet u als geen ander wat uw patiënten nodig hebben. Met de
Adapt vlakke ring kunt u nog betere zorg bieden. Wij hebben naar uw waardevolle feedback
geluisterd en hebben een nieuwe verpakking ontwikkeld die nóg gebruiksvriendelijker is.

Hollister introduceert de Individueel
verpakte Adapt vlakke ring
De Adapt vlakke ring wordt voortaan individueel verpakt
in een handig, transparant doosje. Het product is hierdoor
nóg gebruiksvriendelijker geworden.
Hersluitbaar, zodat u meer kunt doen met één enkele ring
Het nieuwe plastic doosje is eenvoudig hersluitbaar. Hierdoor is het
mogelijk om de Adapt vlakke ring éénmalig of slechts gedeeltelijk te
gebruiken.
De rest kunt u in het doosje bewaren voor een volgend gebruik. Dankzij
de nieuwe verpakking hoeft u minder weg te gooien en hebt u meer
toepassingsmogelijkheden.

Bestelnummer:

7805

7806

Doorzichtig, waardoor u precies kunt zien wat er in zit
U hoeft niet langer te raden hoeveel er nog van de Adapt vlakke ring
over is. Voortaan kunt u precies zien hoeveel u nog heeft en heeft u een
goed overzicht per patiënt. Zo bespaart u tijd en kunt u nog efficiënter
werken.
Stapelbaar en dus ruimtebesparend
Exclusief bij Hollister verkrijgbaar: stapelbare kunststof verpakkingen.
De Adapt vlakke ringen zijn gebruiksvriendelijker dan ooit, of u ze nu wilt
opbergen, vervoeren of ordenen.

Precies waar u om vraagt
Zowel de verpakking als de Adapt vlakke ring zelf zijn nu van de
allerhoogste kwaliteit die u als stomaverpleegkundige voor uw
patiënten wenst.

Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij
Hollister.

De nieuwe verpakking van de Hollister
Adapt vlakke ring in twee afmetingen.

Hollister stoma. Gevoel voor detail.

Wilt u meer weten?
Onze mensen staan klaar om uw vragen te
beantwoorden en deskundig advies te geven.
U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.
Hollister bv
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl
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