
Πρακτικοί και αξιόπιστοι αυτοκόλλητοι σάκοι στοµίας, µε ελαστικό κολλητικό κολάρο από 100% 
υδροκολλοειδές υλικό, που είναι φιλικό προς στο δέρµα. Εφαρµόζουν σταθερά και αφαιρούνται 
εύκολα. Διαθέτουν διαγραµµισµένο δακτύλιο για κόψιµο ή έτοιµο άνοιγµα και προαιρετικό 
περιµετρικό αυτοκόλλητο µε µικροπόρους (διπλό κολλητικό) για µέγιστη ασφάλεια.

Οι σάκοι κατασκευάζονται από ειδική διαφανή ή αδιαφανή µεµβράνη, που µειώνει την τριβή µε το 
δέρµα και τα ρούχα και είναι αδιαπέραστη από τις οσµές. Επιπλέον, οι σάκοι διαθέτουν φίλτρο 
άνθρακα, για την απορρόφηση των οσµών και την αποφυγή του φουσκώµατος, καθώς και ένα 
απαλό, αδιάβροχο, αντιιδρωτικό κάλυµµα, στη µια ή στις δυο πλευρές τους.

Confort Tulipa: Σύστηµα κολοστοµίας - ειλεοστοµίας - ουρητηροστοµίας 2 τεµαχίων 

Σύστηµα στοµίας 2 τεµαχίων, υψηλής ασφάλειας και αξιοπιστίας, που αποτελείται από ελαστική βάση, µε 
δακτύλιο συγκράτησης, και σάκο που εφαρµόζει εύκολα (σαν τάπερ). Η βάση είναι κατασκευασµένη από 
100% υδροκολλοειδές υλικό, που είναι φιλικό προς το δέρµα, εφαρµόζει σταθερά και αφαιρείται εύκολα. 
Διαθέτει διαγραµµισµένο δακτύλιο για κόψιµο ή έτοιµο άνοιγµα και προαιρετικό περιµετρικό αυτοκόλ-
λητο µε µικροπόρους (διπλό κολλητικό) για µέγιστη ασφάλεια.
 
Ο σάκος κατασκευάζεται από ειδική διαφανή ή αδιαφανή µεµβράνη, που µειώνει την τριβή µε το δέρµα, 
τα ρούχα και είναι αδιαπέραστη από τις οσµές. Επιπλέον, ο σάκος διαθέτει φίλτρο άνθρακα, για την 
απορρόφηση των οσµών και την αποφυγή του φουσκώµατος, καθώς και ένα απαλό, αδιάβροχο, 
αντιιδρωτικό κάλυµµα, στη µια ή στις δυο πλευρές του.

Αυτοκόλλητος σάκος 
κολοστοµίας µε φίλτρο.

Αυτοκόλλητος σάκος ειλεοστοµίας µε φίλτρο. 
Διαθέτει ανθεκτικό πλαστικό κλείστρο για ασφαλές κλείσιµο. 

Αυτοκόλλητος σάκος ουρητηροστοµίας µε ενισχυµένο 
υδροκολλοειδές κολάρο. Διαθέτει αντεπίστροφη βαλβίδα
εισόδου, που εµποδίζει την παλινδρόµηση των ούρων,
και ελαστική βαλβίδα εξόδου για εύκολο άδειασµα. 
Συνδέεται µε όλους τους ουροσυλλέκτες. 

Βάσεις µε σάκο χωρίς ουρά, µε φίλτρο.

Βάσεις και σάκοι είλεοστοµίας µε φίλτρο. 
Οι σάκοι διαθέτουν ανθεκτικό 
πλαστικό κλείστρο για ασφαλές κλείσιµο.

Βάσεις από παχύ υδροκολλοειδές υλικό και σάκοι ουρητηροστοµίας.
Οι σάκοι διαθέτουν αντεπίστροφη βαλβίδα εισόδου, που 
εµποδίζει την παλινδρόµηση των ούρων, και ελαστική βαλβίδα εξόδου
για εύκολο άδειασµα. Συνδέονται µε όλους τους ουροσυλλέκτες.
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Confort Tulipa: Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστοµίας - ειλεοστοµίας - ουρητηροστοµίας 
                         (σύστηµα 1 τεµαχίου) 



Υλικά κολοστοµίας - ειλεοστοµίας - ουρητηροστοµίας

Κωδικός είδους  Περιγραφή    Μέγεθος  Τύπος  Συσκευασία

NCSSS21012/NCSSS21032 Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστοµίας µε φίλτρο  12-60 χιλ. ή
NCSSS21038/NCSSS21045 και διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   32/38/45 χιλ. Αδιαφανείς  30 τεµάχια
 
NCSSD11012  Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστοµίας 
   µε διπλό κολλητικό και φίλτρο    12-60 χιλ.  Αδιαφανείς  30 τεµάχια
    
NDSSS21012/NDSSS21032 Αυτοκόλλητοι σάκοι ειλεοστοµίας µε φίλτρο   12-60 χιλ. ή
NDSSS21038/NDSSS21045 και διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   32/38/45 χιλ. Αδιαφανείς  30 τεµάχια

NDSSD11012  Αυτοκόλλητοι σάκοι ειλεοστοµίας 
   µε διπλό κολλητικό και φίλτρο   12-60 χιλ.  Αδιαφανείς  30 τεµάχια
    
NUSCX10012/NUSCX10032 Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστοµίας   12-60 χιλ. ή
   µε αντιιδρωτικό κάλυµµα    32 χιλ.  Διαφανείς  10 τεµάχια

NUSCD10012  Αυτοκόλλητοι σάκοι ουρητηροστοµίας 
   µε διπλό κολλητικό    12-60 χιλ.  Διαφανείς  10 τεµάχια

FSS01250/FSS02550  Βάσεις στοµίας    12-38/50 χιλ. ή 
        25 χιλ.    5 τεµάχια

FSD01250/FSD02550 Βάσεις στοµίας µε διπλό κολλητικό  12-38/50 χιλ. ή 
        25 χιλ.    5 τεµάχια

FSS01260/FSS03260  Βάσεις στοµίας    12-45/60 χιλ. ή
FSS03860/FSS04560       32/38/45 χιλ.   5 τεµάχια

FSD01260/FSD03260 Βάσεις στοµίας µε διπλό κολλητικό  12-45/60 χιλ. ή
FSD03860/FSD04560      32/38/45 χιλ.   5 τεµάχια

FSS01270/FSS05770  Βάσεις στοµίας    12-57/70 χιλ. ή
        57 χιλ.    5 τεµάχια

FSD01270/FSD05770 Βάσεις στοµίας µε διπλό κολλητικό  12-57/70 χιλ. ή
        57 χιλ.    5 τεµάχια

FSS01280                     Βάσεις στοµίας    12-70/80 χιλ.                      5 τεµάχια

FSD01280   Βάσεις στοµίας µε διπλό κολλητικό  12-70/80 χιλ.   5 τεµάχια

FSX01250/FSX02550  Βάσεις ουρητηροστοµίας   12-38/50 χιλ. ή
        25 χιλ.    5 τεµάχια

FSX01260/FSX03260  Βάσεις ουρητηροστοµίας   12-45/60 χιλ. ή
FSX03860/FSX04560       32/38/45 χιλ.   5 τεµάχια

FSX01270/FSX05770  Βάσεις ουρητηροστοµίας   12-57/70 χιλ. ή
        57 χιλ.    5 τεµάχια

TCSST21050  Σάκοι κολοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 50 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TCSST21060  Σάκοι κολοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 60 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TCSST21070  Σάκοι κολοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 70 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TCSST11080  Σάκοι κολοστοµίας µε φίλτρο και 
   αντιιδρωτικό κάλυµµα    Δακτύλιος 80 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TDSST21050  Σάκοι ειλεοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 50 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TDSST21060  Σάκοι ειλεοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 60 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TDSST21070  Σάκοι ειλεοστοµίας µε φίλτρο και 
   διπλό αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 70 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TDSXT11080  Σάκοι ειλεοστοµίας µεγάλοι, µε 
   φίλτρο και αντιιδρωτικό κάλυµµα   Δακτύλιος 80 χιλ. Αδιαφανείς  15 τεµάχια

TUSCT10050  Σάκοι ουρητηροστοµίας µε αντιιδρωτικό κάλυµµα Δακτύλιος 50 χιλ. Διαφανείς  10 τεµάχια

TUSCT10060  Σάκοι ουρητηροστοµίας µε αντιιδρωτικό κάλυµµα Δακτύλιος 60 χιλ. Διαφανείς  10 τεµάχια

TUSCT10070  Σάκοι ουρητηροστοµίας µε αντιιδρωτικό κάλυµµα Δακτύλιος 70 χιλ. Διαφανείς  10 τεµάχια

00070S3062  Μαντηλάκια καθαρισµού       30 τεµάχια

00070S3072  Μαντηλάκια προστασίας       30 τεµάχια

00070S3040  Υδροκολλοειδής πάστα       60 γραµ/ρια

Οδηγός παραγγελίας προϊόντων «Confort Tulipa»

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:

CONFORT TULIPA BV
Logistiekweg 20-16
7007 CJ Doetinchem

The Netherlands
www.conforttulipa.com

Αποκλειστική διανοµή:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παπανικολή 82

15232 Χαλάνδρι Αττικής
Τηλ. 210-6825646, Φαξ 210-6825639

www.health-technologies.gr

Τοπικός συνεργάτης:

Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους


