


Sacos de urina

Acessórios
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Temos a preferência e a confiança de pessoas ostomizadas, no mundo inteiro
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Estes produtos encontram-se em processo de aprovação de comparticipação
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1 Peça 2 Peças - Sacos
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2 Peças - Placas
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2 Peças - Sacos
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2 Peças - Placas



A solução especialmente concebida para crianças. 
Como o Coloplast Kids dá às crianças entre os 6 meses e 
os 4 anos a liberdade para se movimentarem como querem: 

3. Tecido repelente à água

O Coloplast Kids apresenta-se com um tecido 
de cor neutra para uma aparência discreta não 
associável a dispositivos médicos.

1. Adesivo elástico em forma de estrela

O adesivo é suave para a pele e em forma de 
estrela, com pétalas especialmente desenhadas 
para abraçar as barrigas pequenas e redondas 
das crianças, enquanto permite maior flexibilidade 
relativamente à sua colocação.

2. Zonas de adaptação

Os rebordos do dispositivo apresentam zonas de 
adaptação especiais que aumentam a flexibilidade 
à volta do estoma para uma amplitude de 
movimento otimizada.

2. Zonas de adaptação

4. Filtro em círculo único

Esta característica especialmente desenvolvida 
está provada que adia o entupimento e reduz os 
incidentes de enchimento de ar em 61%2.

Para que as crianças possam ser crianças

1 Peça

2 Peças

Placas
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1 Peça
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2 Peças Placas
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Volume (ml)CNP Extensão tubo (cm)

  

Ref.

Sacos coletores de urina

A urina é distribuida de igual forma na bolsa, evitando assim 
que o seu peso caude incómodo ou ruídos ao movimentar-se, 
garantindo uma maior discrição ao utilizador.

Todos os sacos possuem uma válvula de drenagem de fácil 
manualização e uma válvula anti-refluxo, que garantem total 
segurança, higiene e funcionalidade. Na parte posterior o 
saco possui um tecido suave e antialérgico que fica em 
contacto com a pele, permitindo a sua respiração, 
oferecendo maior conforto.

Para conexão a um cateter SpeediCath, EasiCath ou um 
dispositivo Conveen, possui um tubo extensor flexível e de 
anti-bloqueio que pode ser dobrado/torcido sem bloquear 
o fluxo de urina, podendo ser cortado de forma a ajustar à 
perna. Todas as embalagens fornecem, um conector que 
permite ligar de forma segura e eficaz o tubo extensor ao 
cateter SpeediCath ou EasiCath, ou ao dispositivo urinário 
Conveen.

Os sacos coletores de urina da Coloplast são 
produzidos com alta tecnologia e padrão de 
elevada qualidade para evitar fugas ou odores, 
aumentando o conforto dos utilizadores. 

Maior discrição

Maior segurança e conforto

Conexão a cateteres ou dispositivos

Produto sem comparticipação
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Pós-Operatório
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Acessórios de Ostomia




