SPRIEVODCA
SORTIMENTOM
Prehľad produktov pre
používateľov jednodielneho
a dvojdielneho systému

Overuje pre Salts výskum
zdravej peristomálnej pokožky

DERMATOLOGICKY
AKREDITOVANÉ

V STAROSTLIVOSTI O POKOŽKU
PATRÍME MEDZI NAJLEPŠÍCH

Ochrana kože je pre nás prirodzená
Výskum hydrokoloidov priaznivých pre pokožku je jedným z
dôvodov, pre ktoré sme získali uznanie Skin Health Alliance
(Aliancia pre zdravú pokožku). Aliancia pre zdravú pokožku je

DERMATOLOGICKY
AKREDITOVANÉ

popredná medzinárodná inštitúcia zaoberajúca sa zdravím kože,
úzko spolupracujúca s dermatológmi, výskumníkmi a vedcami
zaoberajúcimi sa kožou po celom svete. Aliancia pre zdravú
pokožku udeľuje svoju dermatologickú akreditačnú značku
produktom a službám, u ktorých vedecký a klinický výskum
dosahuje alebo prevyšuje jej prísne kritériá ochrany pokožky.

Overuje pre Salts výskum
zdravej peristomálnej pokožky

Získaná akreditácia radí produkty Salts medzi významné
svetové značky priaznivé pre pokožku, ako sú Olay, Bio-Oil,®
Carex, Neutrogena® a Pampers.®

Prirodzene lepšie pre pokožku
Firma Salts Healthcare sa stala prvým a zatiaľ jediným
výrobcom stomických pomôcok, ktorý vďaka
hydrokoloidom priaznivým pre pokožku získal uznanie
od British Skin Foundation (Britská nadácia pre pokožku).
Ide o jednu z vedúcich inštitúcií v Spojenom kráľovstve,
podporujúcu výskum kožných ochorení. Britská nadácia
pre pokožku nezávisle hodnotí spoločnosti, s cieľom
zabezpečiť, aby ich výrobky neboli pre pokožku škodlivé.
Vďaka uznaniu Britskej nadácie pre pokožku sa naša
spoločnosť radí medzi najuznávanejšie značky
starostlivosti o pleť na svete, ako sú Bio-Oil®, Boots či
Garnier a sk:n, ktoré rovnako ako Salts používajú vo
svojich produktoch Aloe vera.
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Podložka Flexifit® u všetkých našich
najpredávanejších produktov* je obohatená
o výťažky z Aloe vera, ktoré pomáhajú
prirodzeným spôsobom upokojiť a chrániť
pokožku okolo stómie. Odkedy bola táto
všestranne účinná rastlina pred tisíckami
rokov prvýkrát objavená starými Egypťanmi
a Číňanmi, stala sa všeobecne známou pre
svoje hydratačné a liečebné vlastnosti.
Prídavok Aloe vera v našich hydrokoloidoch
je dôležitý, keďže pôsobí zvlhčujúco a
pomáha udržiavať hydratáciu pokožky.
* Okrem podložiek novorodeneckých vreciek Confidence® Comfort Flexifit®
a detských vreciek Confidence® Comfort.
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CONFIDENCE
NATURAL JEDNODIELNE UZAVRETÉ VRECKO
®

Confidence® Natural má unikátnu

Vlastnosti:

päťcípu podložku Flexifit, ktorá sa

• Unikátna päťcípa podložka Flexifit® bola

®

prispôsobí telu a obsahuje hydrokoloid

vyvinutá tak, aby sa dokonale prispôsobila

obohatený o výťažky z Aloe vera, ktorý

telu, znížila riziko podtekania a zvýšila

upokojí a ochráni pokožku.

komfort pri nosení.
• Podložka Confidence® Natural obsahuje
výťažky z Aloe vera a pomáha tak
prirodzeným spôsobom upokojiť a
chrániť pokožku okolo stómie.
• Mäkký béžový textilný poťah s okienkom
na jednoduchú kontrolu obsahu a
umiestnenia vrecka.

4

II

N

V

PR
I

D
HO NE

HER

1

DIELNE

VEĽKÉ VRECKÁ UZAVRETÉ
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

F89748*

F89747*

30

STREDNÉ VRECKÁ UZAVRETÉ
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

–

F89746*

30

OVÁLNE VRECKÁ UZAVRETÉ – GOLD
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

–

F89756**

30

*Vrecká s otvorom 13 mm sa môžu vystrihnúť do rozmeru 70 mm na šírku a 55 mm na výšku.
**Vrecká s oválnou podložkou možno vystrihnúť do rozmeru 110 mm na výšku a 70 mm na šírku, ich súčasťou
však nie je podložka Flexifit.®
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CONFIDENCE
NATURAL JEDNODIELNE VÝPUSTNÉ VRECKO
®

Confidence® Natural má unikátnu

Vlastnosti:

päťcípu podložku Flexifit, ktorá sa

• Unikátna päťcípa podložka Flexifit® bola

®

prispôsobí telu a obsahuje hydrokoloid

vyvinutá tak, aby sa dokonale prispôsobila

obohatený o výťažky z Aloe vera,

telu, znížila riziko podtekania a zvýšila

ktorý upokojí a ochráni pokožku.

komfort pri nosení.
• Každá podložka Confidence® Natural
obsahuje výťažky z Aloe vera a pomáha
tak prirodzeným spôsobom upokojiť a
chrániť pokožku okolo stómie.
• Výpustná časť vrecka sa vsunie pod mäkký
textilný poťah, kde je pre Vašu väčšiu istotu
a bezpečie upevnená suchým zipsom.
• Mäkký béžový textilný poťah s okienkom
na jednoduchú kontrolu obsahu a
umiestnenia vrecka.
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DIELNE

VEĽKÉ VRECKÁ VÝPUSTNÉ
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

F89751*

F89752*

30

STREDNÉ VRECKÁ VÝPUSTNÉ
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

F89749*

F89750*

30

OVÁLNE VRECKÁ VÝPUSTNÉ – COMFORT
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
priehľadné

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13 mm

•

–

F89754**

30

*Vrecká s otvorom 13 mm sa môžu vystrihnúť do rozmeru 70 mm na šírku a 55 mm na výšku.
**Vrecká s oválnou podložkou možno vystrihnúť do rozmeru 110 mm na výšku a 70 mm na šírku, ich súčasťou
však nie je podložka Flexifit.®

CONFIDENCE NATURAL SOFT
CONVEX JEDNODIELNE VÝPUSTNÉ KONVEXNÉ VRECKO
®

Prelomom vo vývoji je naša doposiaľ

väčší komfort, lepší pocit a vyššiu kvalitu

najjemnejšia, najlepivejšia a najpružnejšia

života. Prispieva k tomu i unikátna päťcípa

mäkká konvexná podložka. Konvexné

podložka Flexifit, ® ktorá sa dokonale

vrecko Confidence® Natural Soft Convex

prispôsobí kontúram tela. Okrem toho,

má celý rad výnimočných vlastností. Vďaka

podložka obsahuje výťažky z Aloe vera,

tomu, že sa lepšie prispôsobí telesným

ktoré pomáhajú utíšiť a ochrániť pokožku.

nerovnostiam, poskytuje jeho používateľovi
Vlastnosti:
• Silné adhezívum podložky bolo vyvinuté
tak, aby priľnulo rýchlejšie a držalo dlhšie,
zabraňovalo podtekaniu a zvýšilo tak
bezpečie nosenia vrecka.
• Má výnimočne mäkkú konvexnú podložku,
vďaka ktorej je Confidence® Natural Soft
Convex naším najohybnejším a
najpohodlnejším konvexným vreckom.
• Unikátna päťcípa podložka Flexifit® bola
vyvinutá tak, aby sa dokonale prispôsobila
telu, znížila riziko podtekania a zvýšila
komfort pri nosení.
• Každá podložka Confidence® Natural
obsahuje výťažky z Aloe vera a pomáha
tak prirodzeným spôsobom upokojiť a
ochrániť pokožku okolo stómie.
• Mäkké ušká na opasok pre väčšiu
bezpečnosť a komfort.
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DIELNE

STREDNÉ VRECKÁ VÝPUSTNÉ
OTVOR

NA VYSTRIHNUTIE

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

13–38 mm

•

F95508

10

13–52 mm

•

F95509

10

Upozornenie: Konvexné vrecká používajte iba po predchádzajúcej konzultácii s ošetrujúcim zdravotníkom.

• Výpust s jednoduchou manipuláciou
má diskrétny nepriehľadný povrch a
výstuž, umožňujúcu ľahké otváranie a
vyprázdňovanie vrecka.
• Nenápadný výpust sa zastrčí pod jemný
textilný poťah vrecka.
• Vysoko výkonný uhlíkový filter a vnútorná
vrstva fólie pomáhajú zlepšením prúdenia
vzduchu minimalizovať zápach a nafukovanie.
• Mäkký béžový textilný poťah s okienkom
na jednoduchú kontrolu obsahu a
umiestnenia vrecka.

CONFIDENCE
COMFORT JEDNODIELNE DETSKÉ VRECKO
®

Detské vrecko Confidence® Comfort má

Vlastnosti:

všetky výhody našich produktov pre

• Mäkké s hodvábne jemným poťahom,

dospelých a je naozaj šetrné k jemnej

mäkkými okrajmi a profilom výstupu.

detskej pokožke. Výpust sa dá jednoducho
otvoriť, vyčistiť a uzavrieť. Podložka má

• Mäkký, ohybný výpust je pohodlný
a veľmi ľahko sa vyprázdňuje a čistí.

oválny tvar pre pohodlné nosenie a vrecko

• Overená znášanlivosť s pokožkou

možno umiestniť tak, aby bol výpust na boku

• Nealergénny hydrokoloid je šetrnejší

– perfektné pre ničím nerušený spánok.

k chúlostivej detskej pokožke.
• Mäkký béžový textilný poťah s
okienkom na jednoduchú kontrolu
obsahu a umiestnenia vrecka.

Unikátna šest´cípa oválna
podložka Flexifit®

Menej podtekania
Pohodlnejšia
Dokonalá ochrana

1

DIELNE

DETSKÉ – COMFORT
VEĽKOSŤ

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

8–60 mm

F89755

30

NOVORODENECKÉ s podložkou Flexifit

®

KÓD ŠÚKL
priehľadné

BALENIE

8–40 mm

F91450

30
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CONFIDENCE
NATURAL UROSTOMICKÉ VRECKO
®

Confidence® Natural má unikátnu päťcípu

Vlastnosti:

podložku Flexifit , ktorá sa prispôsobí telu a

• Unikátna päťcípa podložka Flexifit® bola

®

obsahuje hydrokoloid obohatený o výťažky

vyvinutá tak, aby sa dokonale prispôsobila

z Aloe vera, ktorý upokojí a ochráni pokožku.

telu, znížila riziko podtekania a zvýšila
komfort pri nosení.
• Podložka Confidence® Natural obsahuje
výťažky z Aloe vera a pomáha tak
prirodzeným spôsobom upokojiť a chrániť
pokožku okolo stómie.
• Pákový uzatvárací ventil s jednoduchým
vypúšťacím systémom.
• Mäkký béžový textilný poťah s okienkom
na jednoduchú kontrolu obsahu a
umiestnenia vrecka.

NOČNÉ ZBERNÉ
VRECKO
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DIELNE

STREDNÉ VRECKÁ UROSTOMICKÉ
OTVOR

KÓD ŠÚKL
nepriehľadné s okienkom

BALENIE

F89753*

10

13–70 mm

NOČNÉ ZBERNÉ VRECKÁ UROSTOMICKÉ
OBSAH

DĹŽKA HADICE

KÓD ŠÚKL

BALENIE

2000 ml

120 cm

F89777

10

*Vrecká s otvorom 13 mm môžu byť vystrihnuté do rozmeru 70 mm na šírku a 55 mm na výšku.

SALTS
ODSTRAŇOVAČ ADHEZÍV

Salts odstraňovač adhezív účinne
odstraňuje zvyšky adhezív, a zároveň
osviežuje, pričom pomáha zanechať
pokožku čistú a bez zvyškov adhezív.
Je šetrný k pokožke. Obsahuje
prírodnú arómu z mäty piepornej.
Odstraňovač adhezív pomáha
prekrývať nepríjemné pachy, takže po
každej výmene vrecka umocní pocit
sviežosti. Je dostupný ako sprej alebo
v podobe vlhčených obrúskov.

SALTS ODSTRAŇOVAČ ADHEZÍV
POPIS

KÓD ŠÚKL

BALENIE

Sprej

F95170

50 ml

Obrúsky

F89782

30

SALTS
OCHRANNÝ FILM

Podtekanie a trauma spôsobená častou výmenou
pomôcky môže viesť k bolestivej reakcii pokožky.
Salts ochranný film je špeciálne vyvinutý tak, aby
na pokožke v okolí stómie zanechal jemnú
ochrannú vrstvu. Tá môže pomôcť ochrániť
pokožku pri podtečení, zabrániť bolestivej reakcii
pokožky v dôsledku častej výmeny pomôcky a
bezprostrednému kontaktu adhezíva s pokožkou.
Naneste na čistú pokožku a nechajte zaschnúť,
potom aplikujte pomôcku.

SALTS OCHRANNÝ FILM
POPIS
Obrúsky

KÓD ŠÚKL

BALENIE

F89781

30

SALTS TVAROVATEĽNÉ
TESNIACE KRÚŽKY

Salts tvarovateľné tesniace krúžky sú
výnimočné svojou tvárnosťou a pomáhajú
predchádzať podtekaniu tým, že modelujú
presný tvar a veľkosť stómie. Prispôsobujú
sa kontúram brucha a vytvárajú pohodlnú
a odolnú tesniacu vrstvu proti podtekaniu
presne podľa Vašich potrieb. Materiál
priaznivý pre pokožku ju pomáha chrániť
pred začervenaním a podráždením. Keďže
pomáhajú predĺžiť dobu používania vrecka,
sú Salts tvarovateľné tesniace krúžky ideálne
pre ileostomikov a urostomikov.

SALTS TVAROVATEĽNÉ TESNIACE KRÚŽKY
POPIS

VONKAJŠÍ PRIEMER

HRÚBKA

KÓD ŠÚKL

BALENIE

Tenké

50 mm

3 mm

F89784

10

Štandard

50 mm

4,2 mm

F89785

10

Veľké

100 mm

3 mm

F89786

10

18
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Salts nedráždivá stomická pasta pomáha
vytvoriť ideálny povrch bez nerovností a
záhybov pre prilepenie pomôcky tak, aby
sa zabránilo podtekaniu. Keďže neobsahuje
alkohol, nedráždivá stomická pasta
nespôsobuje na rozdiel od bežných pást
na pokožke žiadne štípanie.

SALTS NEDRÁŽDIVÁ STOMICKÁ PASTA
OBSAH

KÓD ŠÚKL

BALENIE

F91452

1

60 g

SALTS
STOMICKÁ PASTA

Stomická pasta bola špeciálne vyvinutá ako
účinná výplň, ktorá sa používa na vyplnenie
nerovností v okolí stómie. Ľahko sa aplikuje
a formuje podľa potreby tak, aby vytvorila
ideálny povrch pre priľnutie pomôcky.

SALTS STOMICKÁ PASTA
OBSAH
60 g

LU

BEZ

AL

SALTS NEDRÁŽDIVÁ
STOMICKÁ PASTA

KÓD ŠÚKL

BALENIE

F89788

1

SALTS
OCHRANNÉ DOŠTIČKY

Recognising Salts research
into healthy peristomal skin

Alergické reakcie na adhezívny materiál
niektorých pomôcok môžu spôsobiť
podráždenie kože v okolí stómie.
V niektorých prípadoch je preto potrebné
vytvoriť dodatočnú vrstvu pred priložením
pomôcky.
• Jemný a nedráždivý materiál vhodný pre
citlivú pokožku
• Tenký profil zaručuje maximálnu ohybnosť
• Jednoducho sa prispôsobí veľkosti stómie
• Podporuje hojenie poškodenej pokožky
Doštičky sú určené na ochranu namáhanej
pokožky v okolí stómie a ako prevencia jej
poškodenia. Možno ich použiť ako dodatočnú
vrstvu pred priložením stomickej pomôcky.
Hydrokoloidný materiál firmy Salts podporuje
hojenie už poškodenej kože a chráni ju pred
ďalším podráždením.

SALTS OCHRANNÉ DOŠTIČKY
VEĽKOSŤ

KÓD ŠÚKL

BALENIE

15x15 cm

F89778

5

SALTS
POHLCOVAČ PACHU SPREJ

Na rozdiel od osviežovačov vzduchu či
deodorantov Salts pohlcovač pachu sprej
nezakrýva pachy inou vôňou, ale priamo
a efektívne likviduje molekuly pachu.
• Likviduje pachy na molekulárnej úrovni
• Bezpečný, netoxický, nehorľavý
• Šetrný k životnému prostrediu
• Nealergizujúci
Salts pohlcovač pachu sprej je účinný a ľahko
sa používa. Aplikujte jednu alebo dve dávky do
vzduchu okolo vrecka počas jeho výmeny.
• Ľahká príručná nádobka
• Bezpečné použitie v uzavretých priestoroch
• Nezanecháva stopy na textíliách a ostatných
materiáloch
• Jemná vôňa mäty

SALTS POHLCOVAČ PACHU SPREJ
OBSAH
50 ml

KÓD ŠÚKL

BALENIE

F89779

1

SALTS
NO-ROMA POHLCOVAČ PACHU

Pach z vrecka môže viesť k mnohým
nepríjemným situáciám. Pohlcovač pachu
No-Roma pomáha takýmto problémom
predchádzať.
• Likviduje baktérie produkujúce pach
• Zaručuje dlhodobý účinok
• Neparfémovaný
Na rozdiel od iných produktov No-Roma
pachy neprekrýva inými vôňami, ale priamo
likviduje baktérie, ktoré zápach vytvárajú.
Jeho používanie je veľmi jednoduché, stačí
iba niekoľko kvapiek do vrecka pri jeho
nasadzovaní alebo výmene. Nepoužívajte
priamo na stómiu.

SALTS NO-ROMA POHLCOVAČ PACHU
OBSAH

KÓD ŠÚKL

BALENIE

227 ml

F89780

1

SALTS
PODPORNÁ BIELIZEŇ

Dámske nohavičky a unisex boxerky
sú vyrobené z dvojsmerne
roztiahnuteľnej textílie, ktorá nijako
neobmedzuje vo voľnom pohybe.
Vrúbkovanie na prednej časti nebráni
odtekaniu črevného obsahu do vrecka.
Sú prakticky neviditeľné pod bežným
oblečením. Dostupné v čiernej, bielej
a telovej farbe.

SALTS PODPORNÁ BIELIZEŇ –
UNISEX BOXERKY
VEĽKOSŤ

SALTS PODPORNÁ BIELIZEŇ –
DÁMSKE NOHAVIČKY
KÓD
VÝROBKU

VEĽKOSŤ

KÓD
VÝROBKU

XS (55–69 cm)

BOXXS

XS (55–69 cm)

BRFXS

S/M (70–83 cm)

BOXSM

S/M (70–83 cm)

BRFSM

M/L (84–98 cm)

BOXML

M/L (84–98 cm)

BRFML

L/XL (99–112 cm)

BOXLXL

L/XL (99–112 cm)

BRFLXL

XXL (113–127 cm)

BOXXXL

XXL (113–127 cm)

BRFXXL

Farba: čierna

Farba: biela a telová

Distribútor pre SR: Versium, s.r.o.
02/50 100 993
Ak chcete získať informácie alebo vzorky,
kontaktujte nás na bezplatnom tel. čísle:
0800 122 111
info@versium.sk

www.versium.sk
® Registrované ochranné známky Salts Healthcare Ltd. Salts Healthcare Ltd. 2018.
Výrobky a obchodné značky Salts Healthcare Ltd. sú chránené britskými a zahraničnými
patentmi, chránenými vzormi a ochrannými známkami. Pre ďalšie informácie navštívte
www.salts.co.uk
RM765350 06/18

