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Enodelni sistem vrečk SOFT-CONVEX 

ILEOMATE in UROMATE sta enodelna sistema  vrečk za stomo. Vrečke 

za stomo imajo koži prijazno lepilo. Na voljo so v številnih predizrezanih 

in prirezljivih velikostih in imajo odprtino za stomo, ki jo je mogoče 

enostavno raztegniti. Mehke konveksne vrečke so posebno oblikovane 

za vgreznjene stome. Mehak in upogljiv konveks omogoča kožni 

podlogi, da se prilega neravni parastomalni koži. Kožna podloga 

potrebuje nekaj sekund, da se dobro prilepi na kožo. Segrevanje 

podloge ni potrebno.

Enodelni sistem vrečk SOFT-CONVEX 

 Kožne podloge so narejene iz koži  
 prijaznega hidrokoloida (0,9 mm),      
 pridobljenega iz naravnih materialov,  
 ki zelo dobro absorbirajo vlago. Ne vsebuje    
 dodanih sintetičnih elastomerov. 
 Posledično se kožna podloga zelo dobro    
 prilepi in koža ostane v dobrem stanju  
 tudi pri visokih temperaturah in napornih  

 aktivnostih. (slika 2) 

 Kožne podloge se uporablja na      
 nepoškodovani koži, lahko pa tudi 
 na občutljivi, razdraženi in tudi zelo   
 poškodovani parastomalni koži.

 Zgornja plast kožnih podlog je narejena   
 iz tanke pene, zaradi česar so zelo mehke
 in udobne za uporabo.

 Kožne podloge so primerne za   
 oskrbo zahtevnih oblik stom, saj poleg  
 mehkih predizrezanih in prirezljivih   
 konveksnih podlog, obstajajo tudi ovalnih  
 oblik, tako v  vertikalni (slika A) kot 
 v horizontalni verziji (slika B).

 Rezanje podloge včasih ni potrebno,    
 saj se odprtina stome lahko raztegne 
 v primerno obliko in velikost stome. 
 (slika 1) 
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Za lažje prepoznavanje artiklov, je na vrečki 
odtisnjena kataloška številka.
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Edinstvene lastnosti vrečk na izpust 

 Vrečke imajo izredno obstojen filter. Plini se   
 sproščajo samodejno in so brez vonja. (slika 3)

 Filter je standardno opremljen z membrano 
 Goretex, ki preprečuje iztekanje ali obarvanje   
 oblačil.

 Vrečke imajo okence (slika 4), ki omogoča pregled  
 stome in olajša pritrditev vrečke na kožo.

 Vrečke na izpust imajo posebni SOFTSAFE Velcro  
 zapirali, ki mogočata enostavno zapiranje vrečke.
 Izpust vrečke 5 x prepognete in Velcro zapirali   
 močno stisnete skupaj (klik!).  

 Vrečka ima tudi praktični »žepek za prst« (slika 5),  
 za enostavno odpiranje in čiščenje izpusta z eno roko.  

 Vrečko lahko skrajšate tako, da dno vrečke še   
 enkrat prepognete in pospravite pod dodatni trak,  
 ki se nahaja na sprednji strani vrečke (slika 6).

Edinstvene lastnosti vrečk za urostomo

 Vrečke imajo nepovratno valvulo.

 Vrečke imajo okence (slika 4), ki omogoča   
 pregled stome in olajša pritrditev vrečke na kožo.

 Vrečke imajo odvodno pipico z mehkim čepom,  
 ki se lahko pospravi pod dodatnim trakom na   
 sprednji strani vrečke. (slika 7)
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Premer Pakiranje Kataloška št.
25 mm 10 kom. ILTC125
28 mm 10 kom. ILTC128
32 mm  10 kom. ILTC132
35 mm  10 kom. ILTC135
38 mm  10 kom. ILTC138
41 mm  10 kom. ILTC141
13-35 mm  10 kom. ILTC113-35
13-44 mm  10 kom. ILTC113-44

Premer Pakiranje Kataloška št.
16 mm  10 kom. ULTC116B
19 mm  10 kom. ULTC119B
22 mm  10 kom. ULTC122B
25 mm  10 kom. ULTC125B
28 mm  10 kom. ULTC128B
32 mm  10 kom. ULTC132B
35 mm  10 kom. ULTC135B
38 mm  10 kom. ULTC138B
13-35 mm  10 kom. ULTC113B-35
13-44 mm  10 kom.       ULTC113B-44

Premer Pakiranje Kataloška št.
13-44 mm 10 kom. ILTCO113-44 (horizontal)
13-44 mm  10 kom. ILTCO113-44V (vertical) 

Premer Pakiranje Kataloška št.
13-44 mm  10 kom ULTCO113B-44 (horizontal)

Premer Pakiranje Kataloška št.
13-54 mm  10 kom. ILTCO113-54 (horizontal)

Premer Pakiranje Kataloška št.
13-54 mm  10 kom. IXLTC113-54

Ileomate vrečka na izpust L soft convex

Uromate vrečka za urostomo L soft convex

Ileomate vrečka na izpust L soft convex OVAL

Uromate vrečka za urostomo L soft convex OVAL

Ileomate vrečka na izpust XL soft convex OVAL

Ileomate vrečka na izpust XL soft convex


