
КЕСИЧКИ СО ИСПУСТ  ЗА 
ПАЦИЕНТИ СО ИЛЕОСТОМА

Се користат за повеќекратна 
употреба кај пациенти со 
илеостома.

Ÿ Широк отвор за побрзо 
празнење 

Ÿ nvisiclose начин на 
затворање/отворање со 
специјална штипка на 
испустот, што дава 
комплетна сигурност при 
затворање на ќесичката.

ЗАТВОРЕНИ КЕСИЧКИ ЗА 
ПАЦИЕНТИ СО КОЛОСТОМА

Обликот и големината на 
стомата може да се креира 
со употреба на ножици. 

Ÿ Плочката која се 
поставува на кожата е 
удобна и не ја иритира 
кожата. 

Ÿ Вграден напреден 
филтерски систем кој ги 
неутрализира 
непријатните мириси 
при испуштање на гасови 
и спречува надувување 
на кесичката. 

Ÿ Филтерот е снабден со 
дополнителни обвивки.

КЕСИЧКИ СО ИСПУСЕН ЧЕП 
ЗА ПАЦИЕНТИ СО 
УРОСТОМА

Ÿ Заради природата на 
уростомата филтерот не 
е неопходен. 

Ÿ Како и да е, ЕAKIN 
ќесичките за уростома  
се снабдени со обвивки.

Ÿ Уростомските ќесички 
имаат специјална анти-
рефлуксна преграда која 
оневозможува враќање 
на урината од кесата   
кон стомата.

Ÿ Специјално    
дизајнирани за да 
спречат задржување     
на уринатата на базата       
од ќесичката, со цел за 
полесно празнење.

УДОБНИ И НЕЖНИ- 

ИЗРАБОТЕНИ ОД МЕКО И НЕЖНО ПЛАТНО- 

ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА- 

ЛЕСНО СЕ МОДУЛИРААТ- 

Подлогата која се лепи на кожата 
е хипоалергенска и одговара на сите типови кожа.

Платното од кое 
се изработени ќесичките е удобно и меко, и не ја иритира кожата. 
Педијатриските ќесичќи се со апликации од мечиња.

Специјалната штипка дава 
комплетна сигурност при затворање на ќесичката.

Ќесичките за колостома имаат 
шаблон за сечење на потребниот стома отвор на ќесичката
 за идеално да одговара на формата на стомата.

Перформанси:

Ќесички за стома

1. (полени)                            

2. (домашна прашина; мувли; домашни миленици) 

3. -(домашна прашина; мувли; домашни миленици), се раствора во вода

4. - (домашна прашина)

5.   (полени), се става под јазик

Allergovit-
Novo-Helisen Depot-
Novo-Helisen Oral
Acaroid
Allersit-

*ВАКЦИНИТЕ ЗА АЛЕРГИЈА СЕ ПОДГОТВУВААТ СПЕЦИЈАЛНО ЗА СЕКОЈ ПАЦИЕНТ ПОСЕБНО

Терапија на алергииТерапија на алергии
Вакцини против алергија
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