Dansac hulpmiddelen
Uw partner voor een gezonde huid

DANSAC ACCESSORIES

De unieke pH buffer van de Dansac TRE ring is
ontworpen om de natuurlijke gezondheid van de huid
A Closer Look
at Skin
te helpen
behouden

Gezonde
Healthy
huid skin

Skin Anatomy:
• Skin is acidic

•

Gezonde huid is licht zuur (pH 4.0-6.0).

•

= Zuurmantel1:
fungeert als barrière tegen toxines en bacteriën.

•

Spijsverteringsenzymen zijn erg actief in hun bijna neutrale
pH omgeving.

•

Deze enzymen kunnen de pH van de huid beïnvloeden en de
huidcellen afbreken.

•

Resultaat = irritatieve contactdermatitis²

•

De TRE technologie werd ontworpen om de natuurlijke
pH balans van gezonde huid te helpen behouden.

•

Vriendelijk voor de huid, onvriendelijk voor de
spijsverteringsenzymen.

•

Acid mantle pH 4.0-6.0
Spijsverteringsenzymen • Keeps in lipids and moisture
• Blocks toxins and bacteria
• Maintains peristomal skin health
Beschadigde
huid
Digestive enzymes

Damaged
Bufferskin

Physiology:
• Digestive enzymes in stoma
output highly corrosive to skin
• Enzymes in their optimal
pH environment break down
protein-rich skin cells
• The result = Irritant Contact Dermatitis**

Afmetingen
18mm

Referentie

Doos

CNK

RIZIV

072-48

10

3750 247

641071 - 904025000785

48mm
Skin barrier

2,3mm
4g
Goals:
• Help manage the damaging effects
of active digestive enzymes on skin
• Ensure good skin barrier seal
around stoma
• Select ostomy barrier that is
skin friendly and can withstand
enzyme activity

 Bescherming op 3 niveaus
 Gemakkelijk te vormen
 Kan op de huid of de huidplaat
aangebracht worden
 Bevat geen alcohol
 Makkelijk te bewaren verpakking

1
Yosipovitch, G. Maibach, HI, 1996 ‘Skin Surface pH: a protective acid mantle’.
Cosmetics & Toiletries magazine, Vol. 111, no. 12, p. 101
² Williams, J.D.L. Lyon, C.C. 2010. Dermatitis: Contact Irritation and Contact Allergy. In: Lyon, C.C.
Smith, A. Abdominal stomas and their skin disorders. 2nd Edition. London: Informa UK, pp52-104

Dansac TRE ring
Bescherming op 3 niveaus:
pH balans
Ontworpen om het schadelijke effect van
spijsverteringsenzymen op de huid aan te
pakken.
Absorptie
Helpt het overtollige vocht te absorberen om zo
de natuurlijke pH balans van de huid te behouden
en te voorkomen dat de ring zijn eigenschappen
verliest.
Adhesie
Ontworpen om voor een veilige en soepele
afdichting te zorgen die de huid beschermt tegen
output, terwijl de ring toch makkelijk te
verwijderen is.

Dansac Soft Paste

Vult huidplooien en littekens op
Volume

Referentie

Doos

CNK

RIZIV

50g

77550-0

1

2770 014

641071 - 904025000076

14,2g

77514-2

1

3750 262

641071 - 904025000776

CNK

RIZIV

Dansac Gordel

Helpt het materiaal op zijn plaats te houden
Lengte

Referentie

100cm (M)

09000-0000

1

2770 022

641012 - 904024000056

150cm (L)

090-01

1

2770 030

641012 - 904024000056

Doos

Dansac Skin Lotion

Reiniging van de peristomale huid zonder water
Type

Referentie

Doekjes

71000-0000

Doos
50

CNK

RIZIV

1509 017

Niet-terugbetaald product

Dansac Nodor S ontgeurder (druppels)
Ontworpen om geurtjes te voorkomen; voor discretie
Volume

Referentie

50ml

080-00

Doos
1

CNK

RIZIV

1508 977

Niet-terugbetaald product
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