Zorg dragen voor
de huid rondom de
stoma maakt het
verschil

Een goede vochtbalans van de huid
begint bij de juiste huidplak

Nieuw!

De CeraPlus
huidplak van
Hollister

Hollister introduceert

De CeraPlus huidplak
met Remois-technologie

Met trots voegt Hollister een nieuwe, innovatieve huidplak
toe aan het brede assortiment van Conform 2 tweedelige
stomaopvangsystemen.
De CeraPlus huidplak met Remois-technologie*
De nieuwe huidplak bevat ceramide, een lipide die van

Hollister bv

nature ook in de huid voorkomt en de huid tegen uitdroging

Postbus 2662

beschermt.

3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl

*Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd

Gevoel voor detail. Gevoel voor het leven.

www.hollister.nl

www.hollister.nl

Het grote voordeel van Ceramide

De CeraPlus huidplak
Omdat de peristomale huid
het beste verdient

Conform 2 tweedelig stomaopvangsysteem
De CeraPlus huidplak maakt onderdeel uit van het Conform 2 assortiment.
Uw patiënten kunnen dan ook gebruik blijven maken van de unieke
functionaliteiten, zoals de geïntegreerde zwevende flens, het AF300-filter
en de Lock ’n Roll sluiting. Afhankelijk van de patiënt kunt u de CeraPlus

Ceramide vormt een natuurlijk onderdeel van de menselijke huid en

Een gezonde peristomale huid verzorgen is

De CeraPlus huidplak is zo ontworpen

huidplak gebruiken in combinatie met de Conform 2 opvangzakjes met een

bestaat uit vettige lipide moleculen. Ceramide zorgt ervoor dat de cellen

zeer belangrijk. De conditie van de huid is van

dat deze zijn optimale kleefkracht

open einde (ileo), high output, gesloten eind (colo) of urostoma zakjes.

van de opperhuid (epidermis) bij elkaar blijven, zodat een waterdichte,

grote invloed op de kleefkracht van de huidplak.

met ceramide waardoor:

beschermende laag wordt gevormd. Ceramide voorkomt dat de huid

Daarnaast is een gezonde huid belangrijk voor

•

vocht verliest en beschermt de huid tegen beschadiging en uitdroging.

het comfort en welzijn van stomadragers.

Ceramide wordt ook in veel hydraterende huidverzorgingsproducten en huidverzorgingpreparaten

Bij Hollister weten we dat het voorkomen
van huidbeschadiging het allerbelangrijkst is.

gebruikt om de huid te beschermen tegen uitdroging.

behoudt. Het product bevat een formule

het natuurlijke mechanisme tegen
uitdroging van de huid behouden blijft;

•

de peristomale huid gezond blijft;

•		het

verlies van transepidermaal vocht

bij beschadigde of geërodeerde huid
(o.a. door ‘strippen’) verminderd wordt.

Conform 2 huidplak met flexibele plakrand
CeraPlus

systeem gebruikt en is

stomamaat

flensmaat

14500

13-30 mm

45 mm

●

15500

13-40 mm

55 mm

●

17500

13-55 mm

70 mm

●

kleurcode

Convex huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.

Ceramide helpt uitdroging van de huid voorkomen

Hoornlaag (dode cellen)

Epidermis

stomamaat

flensmaat

14600

13-25 mm

45 mm

●

14620

20 mm

45 mm

●

14625

25 mm

45 mm

●

15600

13-38 mm

55 mm

●

Onze nieuwe CeraPlus huidplak

15629

29 mm

55 mm

●

15632

32 mm

55 mm

●

van de huid en ondersteunt

is zo ontworpen dat deze

17600

13-51 mm

70 mm

●

de beschermende

meteen zorgt voor een gezonde

eigenschappen van de huid.

vochtbalans. De huid van uw

Ceramide voorkomt uitdroging

Cellen

Cellen

ook als ze niet meer onder
Ceramide en andere lipiden

Dermis

Een droge, geïrriteerde en
gevoelige huid heeft vaak een

Houdt vocht vast

Houdt vocht vast

kleurcode

patiënten zal gezond blijven,

Ceramide en andere lipiden
Cellen

tekort aan ceramide.

behandeling zijn.

Hollister wordt in combinatie
met het Conform 2 stoma

vlakke huidplak met zwevende flens, zelf te knippen
ref.

De CeraPlus huidplak van

Ervaar het verschil met de CeraPlus huidplak.
Neem contact op met uw contactpersoon bij Hollister voor meer informatie
en een proefpakket.

verkrijgbaar in zowel een
vlakke als een convex versie.

