Zorg dragen voor de
peristomale huid,
dat maakt het verschil

CeraPlus
Huidplaten met Remois-technologie*

De voordelen van ceramide
Ceramiden:
•

zijn lipide moleculen, een natuurlijk onderdeel van de menselijke huid

•

verbinden de cellen van de hoornlaag zodat er een waterdichte beschermende laag
gevormd wordt

•

helpen te voorkomen dat de huid vocht verliest , zodat een beschadigde en/of droge
huid vermeden wordt
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Vasthouden van vocht

De CeraPlus huidplaat is zo ontworpen dat deze
vanaf het begin voor een goede vochtbalans zorgt.
De huid van uw patiënten zal gezond blijven!

84%

van de verpleegkundigen gaf aan dat ze de
CeraPlus huidplaten wilden blijven gebruiken en aanraden.**
Ervaar zelf het verschil.
Indien u inlichtingen of stalen wenst,
neem dan contact op met uw Hollister Ostomy Product Specialist.

** Resultaten van een evaluatie van de CeraPlus huidplaten (N=111) uitgevoerd in 2014 in Canada en Nederland.

Conform 2

De Hollister CeraPlus
huidplaat
De CeraPlus huidplaten bevatten ceramide,
lipide moleculen die van nature aanwezig zijn in
de huid en beschermen tegen uitdroging.
De soepele en comfortabele huidplaten
behouden hun kleefkracht en beschikken over
een formule die helpt:
• de natuurlijke vochtbarrière van de huid
te beschermen
• de peristomale huid gezond te houden
• het verlies van transepidermaal vocht bij
beschadigde of geërodeerde huid te
verminderen

Omdat de peristomale huid
de beste zorg verdient!

De toestand van de peristomale huid heeft een grote invloed op de kleefkracht van
de huidplaat en het comfort van de patiënt. Onze ultieme doelstelling is dan ook het
voorkomen van huidproblemen.
Op vandaag krijgt ongeveer de helft van de stomadragers vroeg of laat te kampen met peristomale huidproblemen.
Velen denken zelfs dat huidproblemen normaal zijn.* Wij zijn het hier niet mee eens. Patiënten hoeven niet te lijden.
Daarom willen wij ervoor zorgen dat ze vanaf de start een gezonde huid behouden!

*Bron: Richbourg L. Thorpe JM, Rapp CG Difficulties Experienced by the Ostomate after Hospital Discharge JWOCN Jan/Feb, 2007

Hollister Ostomy. Details Matter.

CeraPlus huidplaten
met Remois-technologie*
De CeraPlus huidplaten worden gebruikt in combinatie met Conform 2 zakjes, zodat patiënten
kunnen blijven genieten van de exclusieve eigenschappen zoals de vlottende ring, de AF300 filter,
de geïntegreerde Lock ‘n Roll sluiting en het unieke kraantje van het urostomazakje.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw Hollister Ostomy Product Specialist.

CeraPlus
Het gamma huidplaten met Remois-technologie*

Vlakke huidplaten
Kleurencode

MM
13-30mm
13-40mm
13-55mm

5 stuks / doos

Ring
45mm
55mm
70mm

Referentie
14500
15500
17500

APB-code
3289-840
3289-857
3289-865

Ring
45mm
45mm
45mm
55mm
55mm
55mm
70mm

Referentie
14600
14620
14625
15600
15629
15632
17600

APB-code
3289-873
3289-881
3289-899
3289-907
3289-915
3289-923
3289-931

Convexe huidplaten
Kleurencode

MM
13-25mm
20mm
25mm
13-38mm
29mm
32mm
13-51mm
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Het Hollister logo, AF300, CeraPlus, Lock ‘n Roll, Conform 2 en “Hollister Ostomy.
Details matter.” zijn een handelsmerk van Hollister Incorporated.
© 2015 Hollister Incorporated.
OST15N01

www.hollister.be

