
Poznaj korzyści ze stosownia Silesse™:
	 √		chroni skórę wokół stomii przed szkodliwym działaniem    
     treści jelitowej lub moczu,      
 
 √		wygładza skórę wokół stomii, tworząc mikroskopijną 
                  powłokę – wspomaga przyleganie sprzętu stomijnego,
	
	 √  jest hypoalergiczny – nie powoduje uczuleń,
	
	 √  nie szczypie – można go stosować nawet na podrażnioną      
          skórę (bez wysięku),
 
 √  schnie bardzo szybko – daje możliwość założenia nowego 
     sprzętu stomijnego w szybkim czasie,
               	
 √  jest bardzo prosty w użyciu – wygodne opakowanie ułatwia 
                  stosowanie produktu.

Sposób użycia:

1. Należy oczyścić skórę wokół stomii i dokładnie ją osuszyć.

2. Należy rozpylić spray na skórę wokół stomii z odległości  
    ok. 5 cm (wystarczy 2-3 naciśnięcia atomizera).

3. Przed przyklejeniem nowego sprzętu stomijnego należy upewnić 
    się, że zastosowany produkt uległ całkowitemu wyschnięciu.    

4. Spray można stosować przy każdej zmianie sprzętu stomijnego.

  

 

Aerozol do usuwania przylepca NiltacTM

Aerozol do usuwania przylepca Niltac™ przeznaczony jest do 
bezbolesnego usuwania przylepca ze skóry wokół stomii.

Poznaj korzyści ze stosownia Niltac™:
 						 √			ułatwia bezbolesne i szybkie usuwanie przylepca

              ze skóry wokół stomii,
 
 √  jest hypoalergiczny – nie powoduje uczuleń,
	
 √  nie szczypie – można go stosować nawet na podrażnioną 
                  skórę,
	
	 √			nie pozostawia tłustej warstwy na skórze wokół stomii ani nie 
     powoduje zabrudzenia odzieży – zwiększa komfort użytkowania,	

	 √			schnie bardzo szybko – daje możliwość założenia nowego     
                  sprzętu stomijnego w szybkim czasie,                           
	
					 √			jest bardzo prosty w użyciu – wygodne opakowanie ułatwia 
                  stosowanie produktu.

Aerozol do usuwania przylepca Niltac™ polecany jest do stosowania 
przez osoby z kolostomią, ileostomią, jak i urostomią.

Sposób użycia:

1. Należy rozpylić produkt bezpośrednio na brzegi przylepca 
    i odczekać kilkanaście sekund (od 10 do 15).

2. Następnie należy delikatnie oderwać przylepiec od skóry 
    (w razie potrzeby należy użyć dodatkowej ilości aerozolu w celu    
    łatwiejszego usunięcia przylepca).

3. Po usunięciu przylepca należy wykonać czynności związane 
    z codzienną pielęgnacją stomii i wymianą sprzętu stomijnego.

Aerozol do usuwania przylepca Niltac™ nie wpływa negatywnie 
na jakość przylegania sprzętu stomijnego.

Zaawansowana

technologia 

silikonowa!


