Pohlcovač pachu pro stomiky
Zdravotnické prostředky na poukaz
Pohlcovač pachu ALP s rozprašovačem
Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků,
povrchu materiálů a prostoru.
• 200 ml a 50 ml varianta Mini
• aplikujte 3 až 5x rozprašením do stomického sáčku před

nasazením tak, že přiložíte trysku těsně k jeho otvoru
• aplikujte rozprašením na povrch materiálů a do prostoru

odshora dolů

Pohlcovač pachu ALP Olej s kapátkem
Promíchává se s obsahem sáčku a vytváří na hladině
nepropustný film, účinně po celou dobu.
• 30 ml s kapátkem
• aplikujte 5 až 12 kapek do sáčku před nasazením
• efektivní při řízeném upouštění plynů ze sáčku
Kód VZP 00 86 854 200 ml s rozprašovačem, balení 1 ks
Kód VZP 00 89 000 50 ml s rozprašovačem, balení 1 ks
Kód VZP 00 86 855 30 ml olej s kapátkem, balení 1 ks

PLNĚ HRAZENO
V MĚSÍČNÍM LIMITU

350 KČ
Doporučené kombinace
do měsíčního limitu –
Všechny kombinace uvedeny na webu.

NEVÍTE SI RADY? Kontaktujte nás.

S platností od 1. 4. 2012 schválení revizním lékařem.
Požádejte Vašeho lékaře a/nebo stomasestru o pomoc
při schvalovácím procesu revizním lékařem.
Možno zakoupit ve vybraných poradnách pro stomiky • Produkty nepoškozují žádný
materiál • Nepřekrývají zápach vůní, ale pachy dokonale neutralizují.

www.pohlcovac-pachu.cz
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ConvaTec Česká republika, distribuční oddělení
Olivová 4/2096, 110 00 Praha
Bezplatná linka: 800 321 222
Tel.: +420 225 109 220, Fax: +420 225 109 910
E-mail: objednavky@convatec.cz
Vyrábí: A.L.P. ecology, s.r.o., Ostrava
Tel.: 596 636 107, E-mail: firma@alpcz.cz
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Pohlcovač pachu ALP s rozprašovačem 200 ml a 50 ml
Účel použití: zdravotnický prostředek je určen stomickým pacientům na kompenzaci důsledků
zdravotního postižení rozkladem pachových molekul aplikací rozprášením na povrch materiálů
a/nebo do ovzduší. Spolehlivě odstraní nepříjemné pachy ze všech materiálů i ovzduší bez
zdravotního rizika. Nepoškozuje žádný materiál.

Pohlcovač pachu ALP Olej s kapátkem 30 ml
Účel použití: zdravotnický prostředek je určen stomickým pacientům na kompenzaci důsledků
zdravotního postižení vytvořením přirozeného uzavření obsahu stomických sáčků olejovým
povrchem a dále katalytickou degradací pachových molekul aplikací přímo do stomických sáčků.

Ekodrogerie a kosmetika

www.alpik.cz

