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De huid beschermen zit in onze aard

Ons onderzoek naar huidvriendelijke hydrocolloïden is een van  

de redenen dat we erkenning hebben gekregen van de Skin Health 

Alliance. De SHA is de ‘toonaangevende internationale instantie  

voor huidgezondheid, nauw samenwerkend met dermatologen, 

onderzoekers en huidwetenschappers’ over de hele wereld. De SHA 

kent haar dermatologische accreditatiemerk toe aan producten en 

diensten waarbij wetenschappelijk en klinisch onderzoek is gedaan 

volgens strenge veiligheidscriteria.

Deze accreditatie zet de producten van Salts in het rijtje van de 

marktleiders met huidvriendelijke merken in de wereld, zoals Olay, 

Bio-Oil,® Carex,Neutrogena® en Pampers.®
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Alle van onze meest verkochte  

producten* met de Flexifit®-huidplaat 

bevatten extracten van Aloë Vera. 

Dit zorgt voor een natuurlijke bescherming 

en kalmering van de huid rond de stoma. 

Sinds de oude Egyptenaren en Chinezen 

duizenden jaren geleden deze krachtige 

plant ontdekten, is deze bekend geworden 

om zijn hydraterende en helende eigen-

schappen. De toevoeging van Aloë Vera in 

onze hydrocolloïden is belangrijk omdat 

het werkt als een bevochtiger, wat helpt bij 

de hydratatie van de huid.

*Behalve de Confidence® Comfort Flexifit® neonatale- en kinder huidplaten.

“Natuurlijk” beter voor de huid

Salts Healthcare was de eerste en is nog steeds de  

enige stoma fabrikant die erkenning heeft ontvangen  

van de British Skin Foundation voor onze huid-

vriendelijke hydrocolloïden. Als een van de 

toonaangevende aanhangers op het gebied van 

onderzoek naar huidziekten, beoordeelt de BSF 

onafhankelijk de fabrikanten op het feit dat hun 

producten niet schadelijk zijn voor de huid.

Deze erkenning brengt ons in het gezelschap van ‘s 

werelds meest gerespecteerde huidverzorgings- 

merken, waaronder Bio-Oil,® Boots, Garnier en sk:n, 

die, net als Salts, ook Aloë Vera gebruiken in hun 

producten.

SHARING SKIN CREDENTIALS 
WITH BRITAIN’S BIGGEST BRANDS
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Salts’ onderzoek naar huidvriendelijke
hydrocolloïde is officieel erkend

door de British Skin Foundation
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Confidence® Natural Advance hydrocolloid 

beschikt over onze nieuwe superieure 

kleefkracht. De huidplaat hecht sneller, 

sterker en heeft een langere draagduur, 

wat zorgt voor meer zekerheid en minder 

kans op lekkages. De unieke vijfzijdige 

Flexifit® huidplaat is ontworpen voor een 

perfecte pasvorm. Tevens bevat de 

huidplaat Aloë Vera extracten, wat helpt 

om de huid te kalmeren en te beschermen. 

Daarnaast heeft de dekplaat een nieuwe 

tweekleuren druk met een blauwe opdruk 

voor de maataanduiding wat het zelf 

knippen makkelijker maakt.

Kenmerken:

•  Het hydrocolloid met de superieure 

kleefkracht is ontwikkeld voor een snellere 

en sterkere hechting en een langere 

draagduur.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat  

is ontwikkeld om de perfecte pasvorm  

te creëren, door mee te bewegen met  

de contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  De tweekleurige dekplaat met vet  

gedrukte blauwe maataanduiding maakt 

het makkelijker om te knippen.

•  Een vetgedrukt blauw ontgrendellipje 

maakt het gemakkelijker om de dekplaat  

te verwijderen.

•  Het koolstoffilter en het ontwerp in de 

meerdere lagen helpen de geur en 

pancaking te minimaliseren door een 

verbeterde luchtstroom.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

LARGE GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–90mm • – NAL1390** 30

13mm • – NAL13* 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–90mm • – NALT1390** 30

13mm • – NALT13** 30

STANDAARD GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NA13* 30

25mm – • NA25 30

28mm – • NA28 30

32mm – • NA32 30

35mm – • NA35 30

38mm – • NA38 30

41mm – • NA41 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NAT13** 30

MINI GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NAM13* 30

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog.
** Transparante opvangzakjes zijn alleen verkrijgbaar voor gebruik binnen het ziekenhuis.



Confidence® Natural is een unieke vijfzijdige 

Flexifit® huidplaat voor een perfecte 

pasvorm. Het hydrocolloïd bevat Aloë Vera 

extracten, wat helpt om de huid te kalmeren 

en te beschermen.

Kenmerken:

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat  

is ontwikkeld om de perfecte pasvorm  

te creëren, door mee te bewegen met  

de contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.
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LARGE GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NL13* 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NLT13** 30

STANDAARD GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – N13* 30

25mm – • N25 30

28mm – • N28 30

32mm – • N32 30

35mm – • N35 30

38mm – • N38 30

41mm – • N41 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NT13** 30

MINI GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NM13* 30

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog.
** Transparante opvangzakjes zijn alleen verkrijgbaar voor gebruik binnen het ziekenhuis.



Baanbrekende ontwikkelingen hebben ons 

geholpen om onze zachtste en meest 

flexibele soft convex huidplaat te maken 

met de beste kleefkracht. Confidence® 

Natural Soft Convex heeft een reeks 

speciale kenmerken die zijn ontworpen  

om de convexdrager te laten genieten van 

een betere pasvorm, een beter gevoel en 

een betere kwaliteit van leven, inclusief 

een unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat 

voor de perfecte pasvorm. Tevens bevat  

de huidplaat extracten van Aloë Vera, die  

op een natuurlijke manier de huid rondom  

de stoma kan kalmeren en beschermen.

Kenmerken:

•  De sterke kleeflaag van de huidplaat is 

ontwikkeld voor een snelle en langdurige 

hechting voor meer zekerheid en minder 

lekkages. Het beschikt over een hele 

zachte convex waardoor tot op heden 

de Confidence® Natural Soft Convex 

onze meest flexibele en comfortabele 

huidplaat is.

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat  

is ontwikkeld om de perfecte pasvorm te 

creëren, door mee te bewegen met 

de contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Zachte gordeloogjes voor extra veiligheid 

en comfort.

•  Het koolstoffilter en het ontwerp in de 

meerdere lagen helpen de geur en 

pancaking te minimaliseren door een 

verbeterde luchtstroom.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.
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LARGE GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XNL1325 10 

13–38mm • – XNL1338 10 

13–52mm • – XNL1352 10 

STANDAARD GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XN1325 10 

13–38mm • – XN1338 10 

13–52mm • – XN1352 10 

21mm – • XN21 10

25mm – • XN25 10

28mm – • XN28 10

32mm – • XN32 10

35mm – • XN35 10

38mm – • XN38 10

41mm – • XN41 10

MINI GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XNM1325 10 

13–38mm • – XNM1338 10 
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Confidence® Natural Advance hydrocolloid 

beschikt over onze nieuwe superieure 

kleefkracht. De huidplaat hecht sneller, 

sterker en heeft een langere draagduur, wat 

zorgt voor meer zekerheid en minder kans  

op lekkages. De unieke vijfzijdige Flexifit® 

huidplaat is ontworpen voor een perfecte 

pasvorm. Tevens bevat de huidplaat Aloë Vera 

extracten, wat helpt om de huid te kalmeren 

en te beschermen. Daarnaast heeft de 

dekplaat een nieuwe tweekleuren druk met 

een blauwe opdruk voor de maataanduiding 

wat het zelf knippen makkelijker maakt.

Kenmerken:

•  Het hydrocolloid met de superieure 

kleefkracht is ontwikkeld voor een snellere en 

sterkere hechting en een langere draagduur.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat is 

ontwikkeld om de perfecte pasvorm te 

creëren, door mee te bewegen met de 

contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  De tweekleurige dekplaat met vet  

gedrukte blauwe maataanduiding maakt 

het makkelijker om te knippen.

•  Een vetgedrukt blauw ontgrendellipje 

maakt het gemakkelijker om de dekplaat  

te verwijderen.

•  Het eenvoudig te gebruiken uiteinde is 

discreet ondoorzichtig, het extra lipje helpt 

het zakje eenvoudig te openen en  

te ledigen.

•  Discrete sluiting valt onder de non-woven 

omslag.

•  Het koolstoffilter en het ontwerp in de 

meerdere lagen helpen de geur en 

pancaking te minimaliseren door een 

verbeterde luchtstroom.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

LARGE OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–90mm • – NDAL1390* 30

13mm • – NDAL13* 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–90mm • – NDALT1390** 30

13mm • – NDALT13** 30

STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDA13* 30

25mm – • NDA25 30

28mm – • NDA28 30

32mm – • NDA32 30

35mm – • NDA35 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDAT13** 30

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDAS13* 30

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog. 
** De transparante opvangzakjes en post-operatieve set zijn alleen verkrijgbaar voor gebruik binnen het ziekenhuis. 
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Confidence® Natural is een unieke vijfzijdige 

Flexifit® huidplaat voor een perfecte 

pasvorm. Het hydrocolloïd bevat Aloë Vera 

extracten, wat helpt om de huid te kalmeren 

en te beschermen.

Kenmerken:

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat is 

ontwikkeld om de perfecte pasvorm te 

creëren, door mee te bewegen met de 

contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat  

bevat extracten van Aloë Vera, die op  

een natuurlijke manier de huid rondom  

de stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Het uiteinde kan opgerold worden en met 

velcro worden gesloten.

•  De discrete sluiting kan onder de zachte 

omslag gevouwen worden die op zijn 

plaats wordt gehouden door velcro voor 

extra comfort en zekerheid.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL H
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LARGE OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDL13* 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDLT13** 30

STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – ND13* 30

25mm – • ND25 30

28mm – • ND28 30

32mm – • ND32 30

35mm – • ND35 30

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDT13** 30

POST-OPERATIEVE SET***

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDTP** 15

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm • – NDS13* 30

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog. 
** De transparante opvangzakjes en post-operatieve set zijn alleen verkrijgbaar voor gebruik binnen het ziekenhuis.  
*** De post-operatieve set is per stuk verpakt, inclusief maatkaartje. 



Baanbrekende ontwikkelingen hebben 

ons geholpen om onze zachtste en meest 

flexibele soft convex huidplaat te maken 

met de beste kleefkracht. Confidence® 

Natural Soft Convex heeft een reeks speciale 

kenmerken die zijn ontworpen om de convex 

drager te laten genieten van een betere 

pasvorm, een beter gevoel en een betere 

kwaliteit van leven, inclusief een unieke 

vijfzijdige Flexifit® huidplaat voor de perfecte 

pasvorm. Tevens bevat de huidplaat extracten 

van Aloë Vera, die op een natuurlijke manier 

de huid rondom de stoma kan kalmeren en 

beschermen.

Kenmerken:

•  De sterke kleeflaag van de huidplaat is 

ontwikkeld voor een snelle en langdurige 

hechting voor meer zekerheid en minder 

lekkages. Het beschikt over een hele 

zachte convex waardoor tot op heden  

de Confidence® Natural Soft Convex  

onze meest flexibele en comfortabele 

huidplaat is.

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat is 

ontwikkeld om de perfecte pasvorm te 

creëren, door mee te bewegen met de 

contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Zachte gordeloogjes voor extra veiligheid 

en comfort.

•  Het eenvoudig te gebruiken uiteinde is 

discreet ondoorzichtig, het extra lipje  

helpt het zakje eenvoudig te openen en  

te ledigen.

•  Discrete sluiting valt onder de non-woven 

omslag.

•  Het koolstoffilter en het ontwerp in 

de meerdere lagen helpen de geur en 

pancaking te minimaliseren door een 

verbeterde luchtstroom.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX H
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LARGE OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XNDL1325 10 

13–38mm • – XNDL1338 10 

13–52mm • – XNDL1352 10 

STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XND1325 10 

13–38mm • – XND1338 10 

13–52mm • – XND1352 10 

21mm – • XND21 10

25mm – • XND25 10

28mm – • XND28 10

32mm – • XND32 10

35mm – • XND35 10

38mm – • XND38 10

41mm – • XND41 10

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT START-
OPENING

VOOR-
GESNEDEN

REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13–25mm • – XNDS1325 10 

13–38mm • – XNDS1338 10
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Confidence® Comfort Neonataal/Kinder met 

Flexifit® is de perfecte keuze voor kleine 

baby’s, peuters of oudere kinderen. 

Beschikbaar in neonatale of pediatrische 

maten en voorzien van een unieke 6-zijdige 

Flexifit® huidplaat, ontworpen om precies  

te passen in de natuurlijke contouren van 

een kinderlichaam. Het blijft op zijn plaats 

en helpt om lekkages en irritaties te 

verminderen, zelfs als het kind veel beweegt. 

Het huidvriendelijke hydrocolloid helpt de 

gevoelige jonge babyhuid te beschermen 

en is zacht voor kinderen.

Kenmerken:

•  Verkrijgbaar in maten voor pasgeborenen  

of kinderen.

•  De unieke zeszijdige Flexifit® huidplaat 

beweegt flexibel mee met de kind-of baby-

bewegingen en de ovale vorm maakt ledigen 

aan de zijkant mogelijk als het kind ligt.

•  Huidplaat zonder startopening beschikbaar 

om zelf een opening te kiezen buiten het 

midden.

•  Zacht en gemakkelijk schoon te maken 

uiteinde met een veilige velcro sluiting.

•  Zachte beige non woven omslag met 

kijkvenster voor een duidelijke positionering, 

maar ook transparante zakjes zijn een optie.

CONFIDENCE® COMFORT 
NEONATAAL/KINDER MET FLEXIFIT®

1 
DELIG

KINDER BEIGE MET KIJKVENSTER

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

8–40mm CFP8 30

Zonder opening CFPNH 30

NEONATAAL BEIGE MET KIJKVENSTER

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

8–40mm CFN8 30

Zonder opening CFNNH 30

NEONATAAL TRANSPARANT

MAAT REF
Transparant

VERPAKKINGS-  
EENHEID

8–40mm CFNT8 30 

Zonder opening CFNTNH 30
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HARMONY®  DUO 
MET FLEXIFIT® EN ALOË VERA H
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Harmony® Duo met Flexifit® en Aloe Vera is 

een populaire keuze voor diegenen die het 

gemak verkiezen van een tweedelig systeem 

met de discretie van een eendelig systeem.

Het kleefsysteem bevat onze unieke 

Flexifit® huidplaat met Aloë Vera extracten.

Huidplaat kenmerken:

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat  

is ontwikkeld om de perfecte pasvorm  

te creëren, door mee te bewegen met  

de contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat  

bevat extracten van Aloë Vera, die op  

een natuurlijke manier de huid rondom  

de stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Eenvoudig aan te brengen kleefsysteem 

met een ribbel die aansluit op een inkeping 

op het zakje voor nauwkeurige positionering.

•  Vlakke huidplaat verkrijgbaar met extra 

hydrocolloid rand voor extra veiligheid.

•  Convex huidplaat beschikbaar met 

comfortabele, zachte gordeloogjes.

Kenmerkenvan het zakje:

•  Inkeping op het zakje komt overeen met 

ribbel op de huidplaat, voor het eenvoudig 

aanbrengen van het kleefsysteem.

•  Zachte beige omslag.

CONVEX 
HUIDPLAAT 
met Flexifit® 

en Aloe Vera 

extracten

FLEXIBELE 
HUIDPLAAT 

met hydrocolloid 

rand, Flexifit® 

en Aloe Vera 

extracten

STANDAARD 
HUIDPLAAT  

met Flexifit® en 

Aloe Vera extracten

STANDAARD HUIDPLAAT –  
met Flexifit® en Aloë Vera 

FLEXIBELE HUIDPLAAT –  
met Flexifit® en Aloë Vera

MAAT REF VPE* MAAT REF VPE*

13–32mm FHD1332° 10 13–32mm FHDF1332° 10

13–50mm FHD1350° 10 13–50mm FHDF1350° 10

13–70mm FHD1370° 10 13–70mm FHDF1370° 10

21mm FHD21∆ 10 21mm FHDF21∆ 10

25mm FHD25∆ 10 25mm FHDF25∆ 10

28mm FHD28∆ 10 28mm FHDF28∆ 10

32mm FHD32∆ 10 32mm FHDF32∆ 10

35mm FHD35∆∆ 10 35mm FHDF35∆∆ 10

38mm FHD38∆∆ 10 38mm FHDF38∆∆ 10

CONVEX HUIDPLAAT – met Flexifit®

MAAT REF MAAT OPVANGZAK VPE*
1332 1350 1370

13–25mm XFHD1325° 4 – – 5

13–38mm XFHD1338° – 4 – 5

13–52mm XFHD1352° – – 4 5

21mm XFHD21∆ 4 – – 5

25mm XFHD25∆ 4 – – 5

28mm XFHD28∆ 4 – – 5

32mm XFHD32∆∆ – 4 – 5

35mm XFHD35∆∆ – 4 – 5

38mm XFHD38∆∆ – 4 – 5

*Verpakkingseenheid. °Startopening. ∆Voorgesneden voor opvangzakjes van 13–32mm. ∆∆Voorgesneden voor 
opvangzakjes van 13–50mm. Bovenstaande tabel geldt voor de opvangzakjes van Harmony Duo.
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LARGE GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDCL1332 30

13–50mm HDCL1350 30

13–70mm HDCL1370 30

STANDAARD GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDC1332 30

13–50mm HDC1350 30

13–70mm HDC1370 30

MINI GESLOTEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDCM1332 30 

13–50mm HDCM1350 30 

13–70mm HDCM1370 30 

LARGE OPEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDDL1332 30

13–50mm HDDL1350 30

13–70mm HDDL1370 30

POST-OPERATIEF OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–50mm HDDLT1350* 30

13–70mm HDDLT1370* 30

STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDD1332 30

13–50mm HDD1350 30

13–70mm HDD1370 30

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT REF  
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-
EENHEID

13–32mm HDDS1332 30 

13–50mm HDDS1350 30 

13–70mm HDDS1370 30 

* De transparante opvangzakjes zijn alleen verkrijgbaar voor gebruik binnen het ziekenhuis.
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Kenmerken:

•  Het hydrocolloid met de superieure 

kleefkracht is een specifieke urostoma 

formule, ontwikkeld voor een snellere  

en sterkere hechting en een langere 

draagduur door grote hoeveelheden 

vloeistof te weerstaan en daardoor de 

draagtijd te verbeteren.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat  

is ontwikkeld om de perfecte pasvorm  

te creëren, door mee te bewegen met  

de contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  De tweekleurige dekplaat met vet  

gedrukte blauwe maataanduiding maakt 

het makkelijker om te knippen.

•  Een vetgedrukt blauw ontgrendellipje 

maakt het gemakkelijker om de dekplaat  

te verwijderen.

•  Het aftapkraantje met gemakkelijk te 

gebruiken open/dicht hefboomhendel  

is ideaal bij een slechte handfunctie.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

Confidence® Natural Advance hydrocolloid 

beschikt over onze nieuwe superieure 

kleefkracht. De huidplaat hecht sneller, 

sterker en heeft een langere draagduur, 

wat zorgt voor meer zekerheid en minder 

kans op lekkages. De unieke vijfzijdige 

Flexifit® huidplaat is ontworpen voor een 

perfecte pasvorm. Tevens bevat de 

huidplaat Aloë Vera extracten, wat helpt 

om de huid te kalmeren en te beschermen. 

Daarnaast heeft de dekplaat een nieuwe 

tweekleuren druk met een blauwe opdruk 

voor de maataanduiding wat het zelf 

knippen makkelijker maakt.

STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm NUA13* 10

25mm NUA25 10

28mm NUA28 10

32mm NUA32 10

35mm NUA35 10

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm NUAS13* 10

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog.



Confidence® Natural is een unieke vijfzijdige 

Flexifit® huidplaat voor een perfecte 

pasvorm. Het hydrocolloïd bevat Aloë Vera 

extracten, wat helpt om de huid te kalmeren 

en te beschermen.

Kenmerken:

•  De unieke vijfzijdige Flexifit® huidplaat is 

ontwikkeld om de perfecte pasvorm te 

creëren, door mee te bewegen met de 

contouren van het lichaam waardoor 

lekkages verminderen en het draagcomfort 

verbetert.

•  Elke Confidence® Natural huidplaat bevat 

extracten van Aloë Vera, die op een 

natuurlijke manier de huid rondom de 

stoma kan kalmeren en beschermen.

•  Het aftapkraantje met gemakkelijk te 

gebruiken open/dicht hefboomhendel is 

ideaal bij een slechte handfunctie.

•  De discrete sluiting kan onder de zachte 

omslag gevouwen worden voor extra 

comfort en zekerheid.

•  Zachte beige non-woven omslag met 

kijkvenster voor de juiste positionering.

CONFIDENCE® 
NATURAL H
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STANDAARD OPEN OPVANGZAK

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm NU13* 10

25mm NU25 10

28mm NU28 10

32mm NU32 10

35mm NU35 10

SMALL OPEN OPVANGZAK

MAAT REF
Trans/Overlap

VERPAKKINGS-  
EENHEID

13mm NUS13* 10

* Huidplaten met een startopening kunnen worden bijgeknipt tot 70mm breed en 55mm hoog.
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Een uniek product voor wondmanagement 

met veel innovatieve functies. De small 

fistelzak is verkrijgbaar met een horizontale 

of verticale huidplaat, afhankelijk van de 

wond of fistel positie. De medium fistelzak 

heeft een lange, smal gevormde huidplaat 

om perfect te passen tussen andere 

huidplaten of verbanden, ideaal voor open 

(niet-steriele) wonden. Alle fistelzakken zijn 

voorzien van de unieke Flexifit® huidplaat, 

voor een perfecte pasvorm.

Kenmerken:

•  Dit 1-delige, te ledigen product, 

beschikbaar in drie verschillende maten,  

is geschikt voor een verscheidenheid aan 

fistels en wonden.

•  De unieke Flexifit® huidplaat is slechts  

1 mm dik. De zes inkepingen zorgen voor 

een flexibele, nauwgesloten pasvorm, wat 

ideaal is voor uitdagende en ongelijke 

oppervlakken.

•  De kleeflaag is speciaal geformuleerd om 

loslaten te voorkomen.

•  De fistelzakken zijn geschikt voor een 

redelijke hoeveelheid exsudaat en zijn 

geurbestendig.

•  Er worden alleen huidvriendelijke 

hydrocolloïden gebruikt, het onderzoek 

hiernaar wordt erkend door de British  

Skin Foundation, en is dermatologisch 

geaccrediteerd door de Skin Health 

Alliance.

•  De terugslagklep en de brede aftap laten 

zelfs dik exsudaat door.

•  Voor continue afvoer kan er een drain 

worden aangesloten aan de binnenzijde of 

buitenzijde van de aftap.

CONFIDENCE® WOND EN 
FISTELZAK MET FLEXIFIT® (niet steriel) 

1 
DELIG
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CONFIDENCE® WOND EN FISTELZAK MET FLEXIFIT® (niet-steriel)

MAAT REF VERPAKKINGS-
EENHEID

SMALL – Horizontaal zakje tot 

60mm breed en 40mm hoog* – 50ml
CWM01 10

SMALL – Verticaal zakje tot 

40mm breed en 60mm hoog* – 50ml
CWM02 10

MEDIUM – Verticaal zakje tot 

53mm breed en 150mm hoog* – 55ml
CWM03 10

* Met een startopening van 10mm.
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SALTS 
STOMAKRAAG

Deze innovatieve stomakraag biedt een 

lekvrije barrière rond de basis van de stoma. 

De beschermende kraag kan helpen om  

de stoma meer vorm te geven, resulterend  

in een betere opvang direct in het zakje, 

waardoor lekkage wordt voorkomen en 

output niet in contact kan komen met de 

huid. Ideaal voor alle ronde stoma’s. De 

dunne en flexibele kraag is gemaakt van  

een extreem zacht materiaal dat mee draait 

met de bewegingen van je lichaam.

SALTS STOMAKRAAG

MAAT REF VERPAKKINGSEENHEID

17mm – 20mm DC20 30

21mm – 23mm DC23 30

24mm – 26mm DC26 30

27mm – 29mm DC29 30

30mm – 32mm DC32 30

33mm – 35mm DC35 30

36mm – 38mm DC38 30

39mm – 41mm DC41 30

SALTS KNEEDBARE
PASTASCHIJVEN MET
ALOE VERA

De Salts kneedbare pastaschijven zijn uiterst 

vormbare ringen die lekkages helpen te 

voorkomen door deze in de exacte vorm en 

maat van uw stoma te vormen. Ze volgen de 

contouren van de buik. De toevoeging van 

Aloe Vera helpt de kwetsbare huid te 

beschermen tegen roodheid en irritatie.

15mm – 40mm

35mm – 70mm

15mm – 40mm

35mm – 70mm

15mm – 100mm

3mm

3mm

4.2mm

4.2mm

3mm

SMSAT15

SMSAT35

SMSAS15

SMSAS35

SMSAL

30

30

30

30

10

SALTS KNEEDBARE PASTASCHIJVEN MET ALOE VERA

MAAT DIKTE REF VERPAKKINGSEENHEID
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SALTS ALOË RINGETJES

DIAMETER BINNENZIJD REF VERPAKKINGSEENHEID

25mm SAR25 30

32mm SAR32 30

38mm SAR38 30

45mm SAR45 30

1,8mm

||

SALTS
ALOË RINGETJES

Salts Aloe Ringetjes zijn huidvriendelijke, 

dunne en flexibele hydrocolloïde ringen. 

Ze kunnen worden uitgerekt en ook over 

ovale stoma’s gevormd worden en 

behouden hun vorm voor een veilige, 

comfortabele pasvorm. De Salts Aloe 

ringetjes bevatten Aloe Vera extracten  

en kunnen helpen om de huid rondom 

de stoma te kalmeren, hydrateren en 

beschermen.

SALTS KNEEDBARE 
PASTASCHIJVEN

De Salts kneedbare pastaschijven zijn uiterst 

vormbare ringen die lekkages helpen 

voorkomen door deze in de exacte vorm  

en maat van uw stoma te vormen. Ze volgen 

de contouren van de buik om te helpen bij 

het creëren van een op maat gemaakte, 

comfortabele en lekbestendige afdichting. 

De huidvriendelijke formule helpt de huid  

te beschermen tegen roodheid en irritatie. 

Door de draagtijd te verlengen, zijn de Salts 

pastaschijven ideaal voor mensen met een 

ileostoma of urostoma.

SALTS KNEEDBARE PASTASCHIJVEN

MAAT DIAMETER DIKTE REF VERPAKKINGSEENHEID

Thin 50mm 3mm SMST 30

Standard 50mm 4,2mm SMSS 30

Large 100mm 3mm SMSL 10



32 33

SALTS 
FIXATIEGORDEL

Om ons assortiment aanvullende producten 

compleet te maken, bieden wij een verstelbare 

gordel aan. Passend op tweedelige en eendelige 

convex huidplaten, biedt deze Salts gordel extra 

veiligheid voor uw gemoedsrust.

SALTS ADJUSTABLE OSTOMY BELT

MAAT REF VERPAKKINGSEENHEID

100cm AB01 1

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

SALTS 
FLANGE EXTENDERS 

Salts Flange Extender met Aloe

Bij problemen met de hechting van je 

huidplaat, kunnen deze strips met Aloe een 

eenvoudige en effectieve oplossing bieden. 

Deze dunne, huidvriendelijke hydrocolloïde 

strips zijn gemakkelijk toe te passen en 

helpen de randen van de huidplaat beter  

aan te sluiten op de huid, waardoor je extra 

zekerheid hebt als het nodig is. Ze bevatten 

extracten van Aloë Vera.

Salts Flange Extender 

Deze strips bevatten geen Aloe Vera 

extracten.

SALTS FLANGE EXTENDER WITH ALOE

MAAT REF VERPAKKINGSEENHEID

One size fits all SPHA2INT 30

SALTS FLANGE EXTENDER

MAAT REF VERPAKKINGSEENHEID

One size fits all SPH1 30
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NOTITIES 


