Welland Aurum ja Welland Aurum Xtra –suljetut avannesidokset
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

• Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
• Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä, kehon
lämmön myötä pohjalevy pehmenee, tarttuu ihoon ja mukautuu kehon muotoihin
• Beige pussi, vedenkestävä ja miellyttävä kuitukangas
• Kurkistusaukko, josta helppo tarkistaa avanne
• Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
• Tehokas Dual-Carb®2 –aktiivihiilisuodatin
• Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
• Aurum Xtrassa ainutlaatuinen erillinen biohajoava sisäpussi ja pohjalevy, jotka voi
huuhdella wc-pöntöstä vaihdon yhteydessä. Ei kurkistusaukkoa.

TUOTETIEDOT:
Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

Aurum Xtra – suljettu sidos,
biohajoava sisäpussi

19-50 mm

Midi

30 kpl

30 kpl

XMHFM519

Aurum Xtra – suljettu sidos,
Biohajoava sisäpussi

19-50 mm

Maxi

30 kpl

30 kpl

XMHFL519

Aurum – suljettu sidos,
kurkistusaukko

60x80 mm

Midi

30 kpl

30 kpl

XMHCM513
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Welland Aurum® – yksiosainen avannesuoja
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

• Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
• Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen
yhteydessä, kehon lämmön myötä pohjalevy pehmenee, tarttuu
ihoon ja mukautuu kehon muotoihin
• Pieni ja huomaamaton
• Beige pussi, vedenkestävä ja miellyttävä kuitukangas
• Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
• Tehokas Dual-Carb®2–aktiivihiilisuodatin
• Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
• Soveltuu lyhytaikaiseen käyttöön (mm. uinti, urheilu, intiimi) ja
huuhteluavanteen kanssa käytettäväksi

TUOTETIEDOT:

Aurum® - avannesuoja

Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

13-50 mm

Mini

30 kpl

30 kpl

XMHSS513
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Welland Aurum® – yksiosainen tyhjennettävä avannesidos
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

• Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
• Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen
yhteydessä, kehon lämmön myötä pohjalevy pehmenee, tarttuu
ihoon ja mukautuu kehon muotoihin
• Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä ja miellyttävä
kuitukangas
• Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden – erityisen suuri
leikkuuala soveltuen monenlaisille avanteille
• Tehokas Dual-Carb®i –aktiivihiilisuodatin
• Helppokäyttöinen tarrasulkija, jossa myös ainutlaatuinen liuska
helpottamaan tyhjentämistä ja puhdistamista
• Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
• Mini-pussi erityisesti lapsille tai väliaikaiseen käyttöön (esim. uinti,
intiimihetket)

TUOTETIEDOT:
Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

Aurum - tyhjennettävä
sidos

13-80 mm

Midi

30 kpl

30 kpl

XMHDM513

Aurum - tyhjennettävä
sidos - lapsille

50x70 mm

Mini

30 kpl

30 kpl

XMHDS513
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Welland Aurum® Uro – yksiosainen virtsa-avannesidos
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

• Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manukahunajaa
• Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla)
asettamisen yhteydessä, kehon lämmön myötä pohjalevy
pehmenee, tarttuu ihoon ja mukautuu kehon muotoihin
mahdollistaen tiiviin sidonnan
• Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä ja miellyttävä
kuitukangas
• Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
• Takaiskuventtiili estää virtsan takaisinvirtauksen
• Pehmeä hana, ei tarvitse erillistä liitintä keräyspussiin
• Hana käännettävissä kuitukankaan alle
• Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta

TUOTETIEDOT:

Aurum® Uro -virtsaavannesidos

Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

13-55 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHUL513
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Welland Aurum®Convex – kupera avannesidos, suljettu / tyhj. / virtsa
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

• Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
• Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä, kehon
lämmön myötä pohjalevy pehmenee, tarttuu ihoon ja mukautuu kehon muotoihin
• Kupera muoto, soveltuu kuopassa oleville avanteille
• Patentoitu rakenne sisältää kehon lämmöstä mukautuvaa lämpömuovia, ei paina väärästä
kohdasta ja mahdollistaa tiiviin sidonnan, pehmeä convex
• Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä ja miellyttävä kuitukangas
• Leikattava, mahdollistaa yksilöllisen istuvuuden
• Tehokas Dual-Carb®2 tai Dual-Carb®i -suodatin
• Tyhjennettävän sidoksen sulkijan liuska helpottaa tyhjentämistä ja puhdistamista
• Virtsa-avannepussissa pehmeä hana, ei tarvitse erillistä liitintä keräyspussiin
• Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
• Vyölenkit valmiina avannevyötä varten

TUOTETIEDOT:
Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

Aurum Convex tyhjennettävä
sidos Medium

13-35 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHNDM913

Aurum Convex –
tyhjennettävä sidos Large

13-48 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHNDL913

Aurum Convex – suljettu
sidos

13-35 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHNCM913

Aurum Convex Uro –virtsaavannesidos

13-35 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHNUM913
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Welland Aurum® Profile – yksiosainen käännettävä avannesidos
1-OSAISET AVANNESIDOKSET MANUKA-HUNAJALLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohjalevy hellävaraista hydrokolloidia, sisältää Manuka-hunajaa
Pohjalevyä lämmitettävä (esim. käsien välissä/alla) asettamisen yhteydessä
Beige pussi kurkistusaukolla, vedenkestävä ja miellyttävä kuitukangas
Muotoutuva, hyvin joustava ja käännettävä pohjalevy, ideaali epätasaisuuksille ja
parastomaalihernioille
Vyölenkit avannevyötä varten
Tehokas Dual-Carb®2 tai Dual-Carb®i –aktiivihiilisuodatin
Easy2peel™ reuna helpottaa sidoksen irrottamista iholta
Tyhjennettävässä sidoksessa on helppokäyttöinen tarrasulkija, jossa on ainutlaatuinen liuska
helpottamaan tyhjentämistä ja puhdistamista
Virtsa-avannesidoksessa on takaiskuventtiili, ja pehmeä hana, joka ei vaadi erillistä sovitinta
yöpussiin. Hana käännettävissä kuitukankaan alle.

TUOTETIEDOT:
Leikkausala

Pussin
koko

Pakkauskoko

Myyntierä

Tilauskoodi/
REF

Aurum Profile Extra Large
-suljettu sidos

13-60 mm

Maxi Plus

10 kpl

10 kpl

XMHCCX213

Aurum Profile Medium
-tyhjennettävä sidos

13-35 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHCDM913

Aurum Profile Extra Large
-tyhjennettävä sidos

13-60 mm

Maxi Plus

10 kpl

10 kpl

XMHCDX213

Aurum Profile Uro
-virtsa-avannesidos

13-35 mm

Maxi

10 kpl

10 kpl

XMHCUM913
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