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Yksiosaiset avannesidokset Manuka-hunajalla 

Aurum® – yksiosainen tyhjennettävä avannesidos 
 

Aurumin yksiosainen tyhjennettävä sidos, jonka pehmeä ja luonnollinen pohjalevy 
sisältää lääketieteellisen laatuluokan Manuka-hunajaa. Tämä tekee sidoksesta erittäin 
hellävaraisen ja saattaa auttaa myös ongelmaisen ihon hoidossa.  

Pussissa on aukko, joka helpottaa sidoksen paikalleen laittoa. Siitä on myös kätevä 
tarkistaa avanne. Pohjalevy on suunniteltu aikaisempaa suuremmaksi estämään 
vuotoja ja sulkijassa on liuska, josta vetämällä puhdistus on helpompaa. 
Tyhjennettävässä sidoksessa on uusi tehokkaasti hajua estävä ja ylimääräisen kaasun 
poistava suodatin. Suodatin on vettähylkivän ulkopinnan sisällä, jolloin suihkussa 
käydessä ei välttämättä tarvita suojateippiä suodattimen päällä. 

Tuotetiedot 
 Leikkausala Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum 
-tyhjennettävä sidos  

13-80 mm Midi 30 kpl XMHDM513 

 

Aurum®Xtra -yksiosainen suljettu sidos 
 

Aurum Xtra on yksiosainen suljettu sidos Manuka-hunajalla ja biohajoavalla 
sisäpussilla.  

Sidos on tehty täysin luonnollisista materiaaleista. Se on biohajoava, eli sidoksen 
sisäpussin sisältöineen ja irtoavan pohjalevyn voi hävittää huuhtelemalla alas wc-
pöntöstä kaikissa vessoissa, joihin voi laittaa paperia: normaali vesi-wc, Bajamaja-
wc, vakuumi-wc ja septitankki (noudattaen kuitenkin paikallisten viranomaisten 
määräyksiä). Näin sidos on helppo vaihtaa huomaamattomasti. Toki sen voi halutessaan 
laittaa myös sekajätteen joukkoon, kuten muutkin sidokset.  

Uusittu suodatin käsittelee hajuja ja kaasuja entistä tehokkaammin, jonka lisäksi vettähylkivän pussin 
kanssa voi uida ja kylpeä normaalisti. Leikattava pohjalevy mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden. 

Tuotetiedot 
 Leikkausala Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum Xtra  
-suljettu sidos 

19-50 mm Midi 30 kpl XMHFM519 

 19-50 mm Maxi 30 kpl XMHFL519 
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UUTUUS! 

Aurum®Profile –yksiosainen avannesidos (tyhjennettävä/suljettu) 
Erittäin joustava ja pehmeä pohjalevy muotoutuu eri vartalotyypeille - ideaali 

epätasaisuuksille ja parastomaalihernioille  

Aurum Profile  -avannesidoksessa on erittäin joustava ja muotoutuva pohjalevy, suunniteltu erityisesti 
epätasaiselle ja poimuiselle iholle varmaa kiinnitystä varten. Pohjalevy on myös käännettävissä sopimaan 
parastomaalityrän päälle, joka usein vaikeuttaa tavallisen tasaisen pohjalevyn pysymistä.  

Hyvin pehmeä ja luonnollinen pohjalevy sisältää lääketieteellisen laatuluokan Manuka-hunajaa. Tämä tekee 
sidoksesta erittäin hellävaraisen ja saattaa auttaa myös ongelmaisen ihon hoidossa.  

Pussissa on kurkistusaukko, joka helpottaa sidoksen paikalleen laittoa. Siitä on myös kätevä tarkistaa 
avanne. Sidoksesta on saatavilla myös erityisen suuri pohjalevykoko estämään vuotoja ja siinä on valmiiksi 
pidikkeet avannevyötä varten. Suodatin on vettähylkivän ulkopinnan sisällä, jolloin suihkussa käydessä ei 
välttämättä tarvita suojateippiä suodattimen päällä. 

Tuotetiedot 
 Pohjalevy Leikkausala Pussin koko Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum Profile  
-suljettu sidos 

Medium 13-35 mm Maxi 10 kpl XMHCCM913 

Aurum Profile 
-suljettu sidos 

Extra Large 13-60 mm Maxi Plus 10 kpl XMHCCX213 

Aurum Profile 
- tyhjennettävä sidos 

Medium 13-35 mm Maxi 10 kpl XMHCDM913 

Aurum Profile 
- tyhjennettävä sidos 

Extra Large 13-60 mm Maxi Plus 10 kpl XMHCDX213 
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Aurum® - yksiosainen avannesuoja (stoma cap) 
 

Aurumin yksiosainen avannesuoja Manuka-hunajalla. Pieni ja huomaamaton 
avannesuoja on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön esimerkiksi urheiltaessa tai 
suojana intiimissä kanssakäymisessä. Sen ihonvärinen ulkopinta hylkii vettä, joten 
sitä voidaan käyttää myös uidessa. Se sopii käytettäväksi myös huuhteluavanteen 
yhteydessä. Avannesuojassa on uusi tehokkaasti hajua estävä ja ylimääräisen 
kaasun poistava Dual-Carb®2 -suodatin. 

Tuotetiedot 
 Leikkausala Tilavuus Pakkauskoko Tilauskoodi 

Aurum-avannesuoja 
(stoma cap) 

13-50 mm Mini (6-10 ml) 30 XMHSS513 

 

Yhteensopivat tuotteet 

Avannevyö renkaalla 
 

Wellandin avannevyö tarjoaa lisävarmuutta esim. liikuttaessa ja se soveltuu 
käytettäväksi yksiosaisten sidosten kanssa. Pituussäätö on portaaton ja joustava, 
tarrapintainen kiinnitys on pehmeä ja helppokäyttöinen. Vyön rengas laitetaan 
pohjalevyn ja pussin väliin ja sidoksessa ei tarvita kiinnityskorvakkeita. Renkaan pinta 
on pehmeää vaahtomuovia, pitäen sen hyvin paikoillaan.  

Tuotetiedot 
Vyötärön mitta Renkaan sisähalkaisija Pakkauskoko Tilauskoodi 

72 - 102 cm 83 mm 5 XBLT082 

100 - 160 cm 83 mm 5 XBLT182 

72 - 102 cm* 92 mm 5 XBLT092 

100 - 160 cm* 92 mm 5 XBLT192 

*Sopii Aurum® -yksiosaisen tyhjennettävän sidoksen kanssa.  

Avannevyö  
Wellandin avannevyö tarjoaa lisävarmuutta esim. liikuttaessa ja se soveltuu 
käytettäväksi Aurum 2 sekä Aurum Profile -sidosten kanssa. Pituussäätö on 
portaaton ja joustava, tarrapintainen kiinnitys on pehmeä ja helppokäyttöinen. 
Vyö pujotetaan pohjalevyn kiinnitysaukkojen läpi ja säädetään tarranauhalla 
sopivan pituiseksi. Vyötä on kahta eri pituutta.  

 

Tuotetiedot 

Avannevyö Vyötärön mitta Pakkauskoko Tilauskoodi 

 72 – 100 cm 5 XBLTS01 

 100 – 160 cm 5  XBLTL01 

 


