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“Hecht beter, 
zacht en vormt 
mooi rond de 

buik.”

“De huidplak  
bleef goed zitten 

en kwam niet 
omhoog.”

“Ik had dit 
opvangzakje al bij 

de geboorte willen 
gebruiken als het 
toen beschikbaar 

was.” 

“De opvangzakjes 

bleven 24 uur zitten en 

de huid herstelde snel. 

(Bij voorgaande 

opvangzakjes was 

sprake van  
lekkage).”

CONFIDENCE® COMFORT MET FLEXIFIT® NEONaTaaL – EN KINDEROPVaNGZaKJES

NEONaTaaL BEIGE MET KIJKVENSTER NEONaTaaL TRaNSPaRaNT KINDER BEIGE MET KIJKVENSTER
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8–40mm CFN8 30 8–40mm CFNT8 30 8–40mm CFP8 30
Zonder opening CFNNH 30 Zonder opening CFNTNH 30 Zonder opening CFPNH 30

8–40mm   Zonder opening   Achterzijde 8–40mm   Zonder opening   Achterzijde 8–40mm   Zonder opening   Achterzijde
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Voor meer informatie over Confidence® Comfort en het aanvragen van 
een proefpakket kunt u contact opnemen met onze verpleegkundig 

adviseurs tijdens telefonische spreekuren op 0800 – 022 82 82 – 
bereikbaar op werkdagen tussen 11.00 – 12.00 uur en tussen 15.00 – 

16.00 uur. Of bezoek de website www.mediqmedeco.nl www.salts.co.ukExcellence in stoma care

Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation
dermatologisch
geaccrediteerd Excellente stomazorg

COMFORT MET FLEXIFIT®

15109 Conf Comf Flexi Paediatric Mailer Dutch_v2.indd   1-2 10/06/2015   17:21



Het heeft een zeszijdige, ovale huidplak,  

die goed aansluit op de natuurlijke 

contouren van een baby. Dit zorgt voor  

een zeer effectieve en betrouwbare afsluiting 

en resulteert in minder lekkage.

De super dunne huidplak buigt mee met 

elke beweging (groot en klein). Hierdoor is 

de huidplak

Hoe goed we het ook proberen, baby’s en kleine kinderen blijven niet stil liggen. Ze hebben 

dingen te doen – ze ontdekken, onderzoeken, kruipen en spelen. Zelfs kleine baby’s draaien  

en rollen van de ene naar de andere kant. Zo gaat het met kleintjes.
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lak vo
or afvoer naar de zijkant.

Daarom is Confidence® Comfort met Flexifit®

Unieke 
6-zijdige, ovale 

huidplak

Zeer comfortabel

Minder 
lekkage

Zeer effectieve 
en betrouwbare 

afsluiting

     H
et  is niet gemaakt voor volwassenen

Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen

z e e R  comfo R tab e l .

i S   bi j z o n d e R
˚

  S p e c iaa l
˚
  Het  i S  z e lf S  uniek

˚
conf idence® comfoRt met  flexif it®
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De British Skin Foundation is een onafhankelijke organisatie en expert op het 

gebied van de huid. Zij erkent de kwaliteit van het onderzoek van Salts Healthcare.  

We zijn er trots op dat de British Skin Foundation alle producten van Confidence®  

Comfort met Flexifit® goedkeurt.

  

Zelfs o

p de jongste en meest gevoelige huid zijn de opvangzakjes comfortabel en zacht.

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

te ontwikkelen voor de Confidence® Comfort met Flexifit.®

Confidence® Comfort met Flexifit® is gemaakt van non-woven 
materiaal. Dit betekent niet dat het opvangzakje heel zacht is.

We hebben heel veel ondeRzoek  gedaan om een  

HuidvRiendelijke HydRocolloïde maaR dat Het opvangzakje  Heel zacHt  iS
˚
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Confidence® Comfort met Flexifit® opvangzakjes zijn beschikbaar in twee 

maten: neonataal voor de pasgeborene baby’s en kinderopvangzakjes  

voor de wat oudere baby’s en kinderen. Bovendien zijn de opvangzakjes  

beschikbaar ‘zonder opening.’ Hierdoor kunt u de opening op maat maken  

en vormen. Het opvangzakje kan geplaatst worden waar het zakje het  

meest comfortabel voelt.

“Hoe goed vormt de  
Flexifit® huidplak zich naar 

de buik van het kind?”

Bron: Productassessment Salts Healthcare Ltd onder stomaverpleegkundigen*Alleen neonatale opvangzakjes beschikbaar

“Hoe beoordeelt u dit product 
vergeleken met het product dat 

normaliter wordt gebruikt?”
“Hoe gemakkelijk 
kunt u de huidplak 

verwijderen?”

“Hoe vast hechtte  
de huidplak tijdens  

het dragen?”

100%
antwoorden  

“zeer” of “best” 
gemakkelijk  
(91% zeer  

goed)

100%
antwoordde “zeer” 

of “behoorlijk” 
gemakkelijk

100%
antwoordde  “veel beter”  of “iets beter”

100%
antwoorde  

“zeer” of  
“best” vast

kinderopvangzakje neonataal  
opvangzakje

Dit maakt Confidence® Comfort med Flexifit® daarom ook

om eenvoudig te zien wanneer een opvangzakje verwisseld dient te worden.

He
t e

en
vo

ud
ig t

e g
ebruiken sluitsysteem maakt het legen en schoonmaken bij elke wissel gemakkelij k.  

Er 
is 

ke
uze

 vo
or tr

ansparante* – of beige opvangzakjes met kijkvenster. Het controleren  

zeeR gebRuikSvRiendelijk vooR  
vadeRS, moedeRS en StomaveRpleegkundigen

ReactieS van StomaveRpleegkundigen

van
 de

 sto
ma gaat hierdoor  Snel en gemakkelijk

˚
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