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Coloplast razvija izdelke in 
storitve, ki izboljšujejo kakovost 
življenja ljudi z zelo osebnimi 
zdravstvenimi stanji. Tesno 
sodelujemo z uporabniki naših 
izdelkov in ustvarjamo rešitve, ki 
predstavljajo odziv na njihove 
posebne potrebe. To imenujemo 
intimna zdravstvena oskrba.

Ukvarjamo se z nego in oskrbo 
stome, urologijo in oskrbo 
inkontinence, ter nego in oskrbo 
rane in kože. Delujemo globalno 
in zaposlujemo preko 7.000 ljudi 
po celem svetu.
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Vsakodnevna nega kože

Zaščitna krema Comfeel Barrier je preizkušeno sredstvo za nego 
suhe, rahlo poškodovane ali razdražene kože.

Sestavine kreme preprečujejo poškodbe kože in vzdržujejo njeno 
naravno pH vrednost. Glicerin kožo vlaži in jo ohranja prožno, 
silikonsko olje pa odklanja vlago in tako varuje kožo pred zunanjimi 
vplivi. Zato je zaščitna krema Comfeel Barrier še posebej primerna za 
osnovno nego in blago zaščito zdrave ali rahlo razdražene kože, 
posebno pred agresivnim i telesnimi izločki pri fekalni in urinski 
inkontinenci in enterokutanih fistulah.

Krema Comfeel Barrier neguje tui razdraženo kožo na pregibih. Vedno 
nanesite tanek sloj kreme na očiščeno in suho kožo.

Izdelki za nego kože

Comfeel® Barrier  
Kataloška številka Vsebina

4720 60 ml

Sestavine: prečiščena voda, tekoči parafin, 
beli vazelin, mikrokristalna celuloza, 
lanolinskio alkohol, ciklometokon, glicerol, 
magnezijev citrat, metilparaben, 
propilenglikol, pripolparaben



Zdravljenje kože

Krema Conveen Critic Barrier vsebuje 20% cinkovega oksida. Zato 
oblikuje močno in trajno, a do kože nežno zaščitno plast, ki prepreči 
njen stik z neposredno okolico. Tako je izpostavljena koža zaščitena 
pred jedkimi telesnimi izločki pri urinski in fekalni inkontinenci (akutni ali 
kronični), ter pred delovanjem encimov enterokutanih fistul in izločkov 
kroničnih ran.

Kožo zavaruje pred zunanjimi vplivi, razbremeni in pomirja močno 
stanjšano, zelo poškodovano, močno pordelo in razdraženo kožo, ki je 
posejana z mehurčki ali pikicami. Krema je primerna za zdravljenje in 
nego kože, poškodovane pri obsevanjih, ter za nego občutljive kože 
novorojenčkov, kar dokazujejo rezultati kliničnih testiranj.

Zagotavlja okolje, potrebno za zdravljenje, pospešuje obnavljanje in 
zdravljenje kože, ter ohranja njejo naravno pH vrednost. Živčne končiče 
zavaruje pred izsušitvijo, zato močno zmanjša morebitne bolečine.

Kremo Conveen Critic Barrier vsebuje karayo, ki vpija vlago, zato jo 
lahko nanesete tudi na vlažno kožo ali kožo, ki se neprestano rosi.

Tanek sloj kreme Conveen Critic Barrier nanesite na očiščeno kožo. 
Ostanke kreme odstranite s čistilnim sredstvom Conveen EasiCleanse.

Zaščita kože

Potem, ko se z uporabi kreme Conveen Critic Barrier stanje kože 
izboljša, priporočamo, da nadaljujete zdravljenje in vsak dan negujete 
kožo s kremo Conveen Protact.

Vsebuje cinkov oksid in dimetikon, ki vzpostavita varovalno plast, ta 
odstranjuje vlago in varuje kožo pred stikom z jedkimi telesnimi izločki. 
Glicerin, naravni vitamin E, parafin in lanolinsko olje vlažijo, negujejo in 
varujejo kožo pred izsušitvijo.

Krema ohranja pH vrednost kože in zagotavlja vse potrebno za 
nadaljevanje zdravljenja, predvsem pa preprečuje vnovične poškodbe 
že zdrave kože.

S kremo Conveen Protact lahko začne te ali nadaljujete zdravljenje 
suhe, razdražene ali pordele kože, ter kože s pikicami ali kožnimi 
mehurčki, nastalimi zaradi stalne izpostavljenosti kože zunanjim 
vplivom. Z njo uspešno zdravite in negujete kožo, poškodovano pri 
obsevanjih.

Tanek sloj kreme Conveen Protact vedno nanesite na očiščeno in 
suho kožo. Ostanke kreme odstranite s čistilnim sredstvom Conveen 
EasiCleanse.

Čiščenje kože

Čistilno sredstvo Conveen EasiCleanse v pršilu je nežno, toda izjemno 
učinkovito sredstvo za čiščenje kože. Odstrani sledove znoja, urina, 
blata, izločkov enterokutanih fistul in ostanke zaščitnih krem, hkrati pa 
izgine tudi neprijeten vonj. Poleg tega, Conveen EasiCleanse kožo tudi 
neguje, saj glicerin, ki ga vsebuje, kožo vlaži in jo ohranja mehko in 
voljno, citronska kislina pa vzdržuje njeno optimalno pH vrednost. 
Sredstvo je primerno za čiščenje in nego občutljive kože novorojenčkov, 
kar dokazujejo rezultati kliničnih testiranj.

Conveen EasiCleanse razpršite neposredno na izločke, oz. na področje, 
ki ga želite očistiti. Tako preprečite širjenje neprijetnega vonja še pred 
začetkom čiščenja. Odstranite večji del izločkov. Napršite toplo, vlažno 
tkanino, s katero negujete kožo, ter z njo odstranite ostanke zaščitnih 
krem in drugih nečistoč. Na osušeno kožo ponovno nanesite ustrezno 
zaščitno kremo.

Sestavine: parafin, mineralno olje (tekoči 
parafin), lepilo karaya, cinkov oksid

Sestavine: prečiščena voda, parafin, 
cinkov oksid, olje lanolin, PEG-40 stearat, 
propilenglikol, cetil alkohol, glicerilstearat, 
PEG-8 stearat, trikontanil PVP, ribje olje, 
dimetikon, tokoferilacetat, EDTA, BHT, 
kvaternium-15, dišava

Conveen® EasiCleanse  
Kataloška številka Vsebina

66001 250 ml

Conveen® Critic Barrier  
Kataloška številka Vsebina

66102 50 g

Conveen® Protact  
Kataloška številka Vsebina

65050 50 g

65100 100 g

Sestavine: prešiščena voda, poloksamer 
188, lauril poliglukoza, dinatrijev 
kokoamfodiacetaat, glicerol, DMDM, 
citronska kislina, triklosan, kokoamidopropil 
PG-diamonijev kloridfosfat


