
Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation
dermatologisch
geaccrediteerd Excellente stomazorg

® Geregistreerde handelsmerken van Salts Healthcare Ltd. ® Salts Healthcare Ltd. 2016. Producten en handelsmerken van 
Salts Healthcare Ltd. Worden beschermd door Britse en buitenlandse octrooien, geregistreerde ontwerpen en handelsmerken. 
Ga voor meer informatie naar www.salts.co.uk RM764986   10/16

Voor meer informatie en het aanvragen van een 

proefpakket kunt u contact opnemen met onze 

verpleegkundigadviseurs tijdens telefonische spreekuren:  

0800 – 022 82 82 – bereikbaar op werkdagen tussen 

11.00 – 12.00 uur en tussen 15.00 – 16.00 uur.  

Of bezoek de website www.ophetlijfgeschreven.nl
www.salts.co.ukExcellence in stoma care

NIEUW SECUPLAST® ALOË VERA RINGETJES
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De ring waarop u 
kunt vertrouwen

*Data beschikbaar bij Salts Healthcare Ltd.

ringetjes



Gemakkelijk en snel
Het echte voordeel van SecuPlast® aloë ringetjes is het gemak van toepassing. Het is 

niet nodig om de ringetjes eerst op te warmen of te kneden naar de vorm van de huid. 

Het past perfect rondom de stoma. De ringetjes passen op alle soorten opvangzakjes. 

Het ringetje plakt primair op de huidplak waardoor de huid niet wordt beschadigd bij 

verwisseling. Dit maakt elke wisseling gemakkelijk en comfortabel. 

87%
zei dat verwijdering 

zeer of tamelijk 
gemakkelijk was 

73%
wil het ringetje 

gebruiken wanneer 
het beschikbaar 

komt

90%
beschreef de conditie van 

de huid als zeer goed 
of behoorlijk goed bij 

verwijdering

87%
beoordeelde de 

preventie op lekkage 
als zeer of 

behoorlijk goed 

1,8mm
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De perfecte combinatie 
tussen vertrouwen en gemak 

Er is niets als het gevoel hebben dat een ringetje 

je laat zitten. SecuPlast® aloë ringetjes geven extra 

bescherming tegen lekkage en een zere huid. 

Bovendien is het ook zeer gemakkelijk in gebruik.

De enige ringetjes met aloë vera
SecuPlast® aloë ringetjes helpen niet alleen preventief tegen lekkages, 

maar bevatten ook aloë vera extracten. Dit kan de huid helpen te 

verzachten, brengt vocht in en beschermt de gevoelige huid rondom 

de stoma.

SecuPlast® aloë ringetjes combineren aloë vera met 

ons bewezen huidvriendelijke hydrocolloïd. Het 

onderzoek naar hydrocolloïd wordt erkend door de 

British Skin Foundation en is geaccrediteerd door 

de Skin Health Alliance.

*Data beschikbaar bij Salts Healthcare Ltd.

Ontworpen voor comfort
SecuPlast® aloë ringetjes zijn ontworpen voor alle typen stoma’s. Ze kunnen worden 

uitgerekt voor gebruik rondom ovale stoma’s. De ringetjes behouden hun vorm voor een 

zekere, comfortabele aansluiting. SecuPlast® aloë ringetjes zijn beschikbaar in vier 

verschillende maten, met slechts een dikte van 1,8mm. Ze geven veel vertrouwen in het 

voorkomen van lekkage in discrete vorm. 

Stomadragers kiezen
SecuPlast® aloë ringetjes zijn zo gemakkelijk in gebruik 

dat ze zowel het vertrouwen als comfort verbeteren. 

Tijdens de productevaluatie* waren stomadragers 

ontzettend positief over de eigenschappen:


