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Wilt u meer weten over het gebruik van Confidence® Natural Soft 

Convex of een deskundig advies? Neem dan contact op  

met onze afdeling Customer Service (0186) 63 44 00, bereikbaar  

op werkdagen van 8.15 – 16.45 uur. *Data-bestanden bij Salts Healthcare Ltd. www.salts.co.ukExcellence in stoma care

nieuw

Een nieuw tijdperk  
voor soft convex-gebruikers

Excellente stomazorg
Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke

hydrocolloïde is officieel erkend
door de British Skin Foundation

dermatologisch
geaccrediteerd



Dankzij baanbrekende technieken hebben wij de zachtste en 
meest flexibele soft convex huidplak voor u ontwikkeld. De nieuwe 
Confidence® Natural Soft Convex heeft een uitstekende pasvorm, 
hecht zeer goed aan de huid en draagt bij aan een betere kwaliteit 
van leven.

Flexibiliteit aan alle  

kanten voor meer ComFort 

en een betere paSvorm

Flexibel: De vijf Flexifit inkepingen maken de soft convex huidplak flexibel  
en sluiten goed aan op het lichaam. Dit vermindert de kans op lekkage en een 
pijnlijke huid.

Hecht goed aan de huid: De nieuwe huidplak hecht nog beter aan de huid en 
blijft langer zitten. Dit zorgt voor extra veiligheid. De huidplak is 20% dunner 
dan voorgaande huidplakken.

Zachter: Bij de ontwikkeling van de Confidence® Natural Soft Convex is een 
speciale mix van elastische materialen gebruikt. Dit maakt de huidplak zachter 
en flexibeler dan ooit.

Zacht voor de huid: Confidence® Natural Soft Convex is de enige huidvriendelijke 
convex huidplak met Aloë Vera extracten. Dit verzacht en beschermt de tere huid 
rondom de stoma.



beSCHikbaar in 

geSloten en open 

opvangZakjeS

Eigenschappen voor gesloten en 
open opvangzakjes

4     vijf unieke inkepingen. Flexifit huidplak sluit zeer 
goed aan op de natuurlijke contouren van het lichaam. 

4     verbeterde kleefkracht. Dunner en flexibeler, 
waardoor het opvangzakje snel plakt en blijft zitten.

4     Zachter. De nieuwe zachte convex geeft ultieme 
flexibiliteit en comfort.

4     Huidplak met aloë vera extracten. Dit helpt mogelijk 
de huid te beschermen en te verzachten.

4     Huidvriendelijke hydrocolloïd. Salts’ onderzoek naar 
huidvriendelijke hydrocolloïde is officieel erkend door de 
British Skin Foundation met de Skin Health Alliance.

4     nieuwe bevestigingsogen voor een fixatiegordel. 
De bevestigingsogen zijn sterker voor extra veiligheid 
en tegelijk zacht en flexibel.

4     nieuwe zachte omslag van het opvangzakje. 
Nog duurzamer, sneldrogend, zachter, non-woven 
materiaal dat lekker aanvoelt op de huid.

4     gesloten filtersysteem. Uit onderzoek is gebleken 
dat patiënten de geurfilter beter of veel beter vinden 
dan de filter van het product dat ze nu gebruiken.* nieuwe Sluiting nieuw kijkvenSter

Meer voordelen voor open opvangzakjes

4     nieuwe sluiting voor het eenvoudig openen, legen en 
schoonmaken van het opvangzakje. 

4     nieuw kijkvenster. Gemakkelijk om de zak te plaatsen en 
van binnen te controleren.

4     nieuw terugkoppelventiel dat ervoor zorgt dat de inhoud 
van de zak niet terugstroomt wanneer u ligt. 

4     nieuw: Ondoorzichtig uiteinde voor meer discretie. 

4     nieuwe discrete sluiting. Voor een groter draagcomfort 
kunt u de sluiting veilig onder de zachte omslag van het 
opvangzakje verbergen.



Geen  
lekkages van  

de f ilter

Ik ben erg blij  
met het nieuwe  

zakje, echt 
een waardevolle  

verandering

Mijn huid is  
in betere conditie 
met dit product

De zachte 
f lexibiliteit is 
zeer goed

Zeer  
betrouwbaar

Z achter  
en een betere 

pasvorm

Iedereen is enthousiast over de nieuwe Confidence® Natural Soft Convex

We hebben aan stomadragers gevraagd wat zij  
van Confidence® Natural Soft Convex vinden. We zijn 
tevreden met de resultaten.* Zowel gebruikers van 
open als gesloten systemen zijn erg positief. 
  
resultaten gesloten opvangzakjes*

100% van de gebruikers vindt het gemakkelijk om de 
zak te plaatsen. De kleefkracht is goed er blijven geen 
tot weinig plakresten achter op de huid. De huidplak 
is comfortabel en de randen zijn veilig dichtgeplakt. 
Alle deelnemers zijn het over eens dat het nieuwe 
opvangzakje een verbetering is t.o.v. de producten die 
zij nu gebruiken.

resultaten van open opvangzakjes*  

Alle gebruikers vinden het eenvoudig om de zak te 
plaatsen. Het kijkvenster is gemakkelijk in gebruik. 
95% vind de kleefkracht goed en de huidplak comfortabel. 
Daarbij geeft 100% aan dat er geen plakresten op de 
huid achterblijven na het verwijderen van de huidplak. 
90% van de sluitingen blijft schoon bij het legen. 
Bovendien meldt 100% van de gebruikers geen lekkages.  

large open opvangZakje (Ileostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

 beStel- 
nummer

13–25mm • – XNDL1325 10 335325

13–38mm • – XNDL1338 10 335338

13–52mm • – XNDL1352 10 335352

Standard open opvangZakje (Ileostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

beStel- 
nummer

13–25mm • – XND1325 10 335125

13–38mm • – XND1338 10 335138

13–52mm • – XND1352 10 335152

21mm – • XND21 10 335221

25mm – • XND25 10 335225

28mm – • XND28 10 335228

32mm – • XND32 10 335232

35mm – • XND35 10 335235

38mm – • XND38 10 335238

41mm – • XND41 10 335241

Small open opvangZakje (Ileostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

beStel- 
nummer

13–25mm • – XNDS1325 10 335025

13–38mm • – XNDS1338 10 335038

large geSloten opvangZakje (Colostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

 beStel- 
nummer

13–25mm • – XNL1325 10 334325

13–38mm • – XNL1338 10 334338

13–52mm • – XNL1352 10 334352

Standard geSloten opvangZakje (Colostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

beStel- 
nummer

13–25mm • – XN1325 10 334125

13–38mm • – XN1338 10 334138

13–52mm • – XN1352 10 334152

21mm – • XN21 10 334221

25mm – • XN25 10 334225

28mm – • XN28 10 334228

32mm – • XN32 10 334232

35mm – • XN35 10 334235

38mm – • XN38 10 334238

41mm – • XN41 10 334241

mini geSloten opvangZakje (Colostoma)

maat Start-
opening

voor- 
geSneden

reF
Trans/Overlap

verpakkingS-
eenHeid

beStel- 
nummer

13–25mm • – XNM1325 10 334025

13–38mm • – XNM1338 10 334038




