Uw privacy is van belang voor Hollister B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (Hollister en Dansac). Hollister B.V.
respecteert uw privacy rechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Leest u deze
Privacy Statement alstublieft goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die
door Hollister B.V. worden verzameld kunnen contact informatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby’s,
geslacht, leeftijd, product voorkeuren en levensstijl omvatten. Hollister B.V. kan deze informatie gebruiken om contact met
u op te nemen over Hollister en Dansac en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement,
kan Hollister B.V. deze informatie verwerken en delen met derde partijen (zorgverleners, distributie partners en anderen)
om, namens Hollister en Dansac, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Hollister of Dansac producten voor
de behandeling van uw aandoening. Hollister B.V. zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De
persoonsgegevens die Hollister B.V. verzamelt kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de
Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op
te nemen met Hollister of Dansac. Indien u niet langer meldingen van Hollister B.V., of derde partijen op verzoek van Hollister
B.V, wenst te ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met Hollister (0800-0230352 gratis) of Dansac (0800-3824111
gratis), maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur.

■ Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Stuurt u mij informatie over:
■ de praktische hulpmiddelen van Hollister

Stuurt u mij een gratis proefpakket van:
■ Conform 2 urostomazak
■ Conform 2 CeraPlus huidplak
■ Conform 2 CeraPlus urostomazak en Conform 2 CeraPlus huidplak

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen
De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de
kwaliteit van leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket
aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten
in het dagelijks gebruik zijn.
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U kunt deze antwoordkaart ook in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Hollister BV, Antwoordnummer 397, 3800 GE Amersfoort

Ik gebruik nu:

Mijn stomamaat is:

E-mail:

Telefoon:

Postcode/plaats:

Adres:

Naam:

Extra gebruiksgemak: de
Conform 2 CeraPlus huidplak

De Conform 2 urostomazak maakt deel uit van onze Conform 2
tweedelige productlĳn. Hierdoor bent u verzekerd van de beste
oplossing voor uw stoma. De Conform 2 urostomazak in
combinatie met de Conform 2 CeraPlus huidplak verzekert u
van het beste op stomagebied. Door gebruik te maken van de
Hollister Conform 2 CeraPlus huidplak met ceramide heeft u minder
kans op huidproblemen. Ceramide ondersteunt een droge,
geïrriteerde huid en houdt de vochtbalans van de huid in evenwicht.

Ervaar het zelf en vraag een proefpakket aan. Bel gratis naar 0800 02 303 52, of
stuur een e-mail aan klantenservice@hollister.com

Stomazorg met extra
aandacht voor de huid

Onze nieuwe
urostomazak:
maximale discretie
en optimaal
comfort

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
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl

Met volle teugen van het leven genieten.
Leven met een urostoma kan zo zĳn beperkingen hebben. Maar dat hoeft u er niet van
te weerhouden om van het leven te genieten. Hollister helpt u daarbĳ met stomazorg
afgestemd op u. Iedereen is anders en dat hebben wĳ vertaald in een uitgebreide
urostomalĳn die uw leven kan vergemakkelĳken.

Conform 2 Uro Brochure - CeraPlus 2015

Hollister: urostomazorg
met extra aandacht voor u
Een gewoon leven mogelĳk gemaakt door buitengewone urostomazakken
De unieke combinatie van comfort en verbeterde producteigenschappen maakt
dat de Hollister Conform 2 urostomazakken nog beter voldoen aan uw wensen.
De verbeterde producteigenschappen zĳn een nieuw verzamelsysteem, dat
bestaat uit meerdere compartimenten, en een nieuw ontworpen afvoerkraantje.
Productverbeteringen die u helpen om in vrĳheid en vol zelfvertrouwen te leven.

Het vertrouwde urostomazakje verbeterd
Verbeterd afvoerkraantje
Het nieuwe afvoerkraantje is gemaakt van zachter materiaal
en heeft een beter gestroomlĳnde vorm. Dit vergroot het
comfort bĳ het dragen van de urostomazak, zodat u meer
kunt doen en zich minder zorgen hoeft te maken.
Geoptimaliseerd, gestroomlĳnd afvoerkraantje van zachter materiaal.

Meerdere compartimenten
De vernieuwde Conform 2 urostomazakken hebben
meerdere ingebouwde compartimenten, waarin de urine zich
gelĳkmatig verdeelt en minder ´klotst´. Dit zorgt voor een
plattere en nauwelĳks zichtbare urostomazak.

Comfort en discretie zorgen voor een
groter gevoel van controle.

Nieuw design met meerdere compartimenten gezien vanaf voorzĳde.

Nieuw design met meerdere compartimenten
Geoptimaliseerd afvoerkraantje.

De verbeteringen én de eigenschappen
die u al kent en vertrouwt
Naast de verbetering van het afvoerkraantje en de meerdere opvangcompartimenten
bezit dit Conform 2 product de kenmerken van alle Hollister urostomazakken.
•
•
•
•
•

Hollister BV
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort
3800VB397

Verbeterde eigenschappen! Conform 2 urostomazakken

Geurwerende laag
Transparant of beige kleurig
Indicator afvoerkraantje
Zachte en water afstotende non-woven
Oogjes voor bevestiging aan gordel

postzegel

niet nodig

Wat de dag ook brengt, uw verdient een probleemloos gebruik van uw urostomazak.
Onze nieuwe urostomazak zorgt voor maximale discretie en optimaal comfort.

