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Zobacz film o 
Aurum® Plus

Ciało każdego człowieka jest inne, dlatego konstruując Aurum Plus staraliśmy 
się, by zapewniał najlepsze dopasowanie worka do skóry, nawet podczas 
skręcania ciała czy schylania się.

Wypowiedzi 
użytkowników

Badanie z udziałem 
użytkowników

Nowy, rewolucyjny kształt przylepca - komfortowe krzywizny

Unikalny przylepiec w kształcie plusa zaprojektowano 
tak, by ułatwić jego zakładnie i zmniejszyć ryzyko 
nieszczelności.

Komfortowe wcięcia, które dopasowują się do 
konturów ciała wokół stomii.

Elastyczny przylepiec, który dopasowuje 
się jeszcze lepiej. Bezpieczeństwo worka 
stomijnego przez cały czas. 
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Zobacz film o Aurum® Plus Zamknij 

Kliknij powyżej

https://www.wellandmedical.pl/aurum-plus


Wypowiedzi 
użytkowników

Kliknij na użytkownika 
Aurum® Plus, aby przeczytać 

wypowiedź

Zamknij 

Portrety modeli wyłącznie w celach 
ilustracyjnych

Dane w pliku: Aura® Plus Welland Medical  
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Kliknij na zdjęcia, aby zobaczyć statystyki

Badanie z użytkownikami Aurum Plus Zamknij 

Dane w pliku: Aura® Plus Welland Medical 2021



Miód Manuka jest znany ze swoich właściwości 
leczniczych i może pomóc w utrzymaniu zdrowej skóry 
wokół stomii.

Badania wykazały, że zamiana worka stomijnego 
na worek z przylepcem z miodem Manuka klasy 
medycznej poprawia stan skóry wokół stomii oraz 
zwiększa komfort i pewność siebie użytkowników.1

Przyjazny dla skóry hydrokoloid zawiera 
miód Manuka klasy medycznej...

Wypowiedzi użytkowników 

Wyniki badań

Właściwości miodu Manuka
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Kliknij ikonę, aby odsłonić właściwości

... wyjątkowe właściwości antybakteryjne  
i przeciwzapalne

Zamknij 



94%

użytkowników stwierdziło 
poprawę stanu skóry wokół 
stomii w ciągu tygodnia od 

założenia worka stomijnego z 
miodem Manuka w przylepcu 1

Badanie dotyczące miodu Manuka w pielęgnacji stomii 
przeprowadzone z użytkownikami Aurum Plus...

użytkowników stwierdziło, 
że miód Manuka w przylepcu 

przynosi korzyści1

użytkowników nosiło Aurum 
Plus przez ten sam czas lub 

dłużej, a 62% nosiło Aurum Plus 
dłużej1

87% 98%

Zamknij 

1. White & Evans, (2019), “Postępowanie kliniczne u osób ze stomią zagrożonych powikłaniami skóry wokół stomii”, British Journal of Nursing, 28(16), s.24-32.



Zdrowie skóry         
wypowiedzi 

użytkowników

Kliknij na użytkownika 
Aurum® Plus, aby przeczytać 

wypowiedź

Zamknij 

Portrety modeli wyłącznie w celach 
ilustracyjnych

Dane w pliku: Aura® Plus Welland Medical  
i Clinimed Ltd 2021



Do wyboru dwa nowe kolory... Wypowiedzi użytkowników

Odważna czerń  Subtelny piaskowy
Lekki i prosty. Masz wybór 
zawsze, gdy chcesz 
dopasować worki do Twojego 
nastroju lub ubioru.

Praktyczna i elegancka, pasuje 
do wszystkiego, a gdy chcesz, 
podkreśla Twój styl i przyciąga 
uwagę.

Ankieta przeprowadzona 
wśród użytkowników
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Ankieta - wygląd worka i i odczucia użytkowników Zamknij 

Dane w pliku: Aura® Plus Welland Medical 2021

Kliknij na obrazki, aby zobaczyć statystyki 



Wygląd worka i 
odczucia Wypowiedzi 

użytkowników

Kliknij na użytkownika 
Aurum® Plus, aby przeczytać  

wypowiedź

Zamknij 

Portrety modeli wyłącznie w celach 
ilustracyjnych

Dane w pliku: Aura® Plus Welland Medical  
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Różnica tkwi w szczegółach...

Kliknij na produkty Aurum® Plus, aby zobaczyć ich cechy.

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, jednak tak samo ważne jest trwałe odczucie. Nie zawsze chodzi o ogromne ulepszenia, subtelne  
zmiany również mogą korzystnie wpłynąć na życie osób ze stomią.
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https://twitter.com/wellandmedical


Różnica tkwi w 
szczegółach 
wypowiedzi 

użytkowników

Kliknij na użytkownika 
Aurum® Plus, aby przeczytać 

wypowiedź

Zamknij 

Portrety modeli wyłącznie w celach 
ilustracyjnych
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Znajome cechy Zamknij 

Wygodne okienko 
Umożliwia 

obserwację stomii 
i zbieranej treści 
bez konieczności 

odklejania worka od 
skóry

W całej gamie produktów

Wodoodporne 
pokrycie worka  

Materiał, z którego 
wykonano worek, jest 

delikatny, wodoodporny 
i szybkoschnący - 
nieprzemakalny i 

przyjemny dla skóry. 

Wyraźna podziałka
Umożliwia dokładne i 
indywidualne docięcie 

otworu do kształtu 
i rozmiaru stomii, co 
zmniejszaa ryzyko 

potencjalnego podciekania 
i podrażnienia skóry. 

Filtr worka zamkniętego 
Dual-Carb® 2   

Precyzyjnie wycięto 
laserowo, by zmniejszyć 
balonowanie i jeszcze 
skuteczniej zarządzać 
gazami i zapachami.

Filtr worka 
otwartego/

odpuszczalneg Dual-
Carb® i 

Odpycha substancje 
płynne i oleiste



Pozytywny wybór

 Powrót

Właścicielem niniejszego materiału edukacyjnego jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały 
tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ zawarte w niniejszym materiale edukacyjnym są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, 
Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione jest kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych zamieszczonych w materiale edukacyjnym 
materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania.

Aurum® Plus w Wielkiej Brytanii występuje pod marką Aura® Plus.
1. White & Evans, (2019), “Postępowanie kliniczne u osób ze stomią zagrożonych powikłaniami skóry wokół stomii”, British Journal of Nursing, 28(16), s.24-32.

WELLAND MEDICAL POLSKA Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 05-119 Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993 Firmowy Sklep Medyczny Welland Medical, ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 
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www.wellandmedical.pl

https://www.facebook.com/wszystko.o.stomii.nefrostomii
https://www.linkedin.com/company/welland-medical-polska/
https://www.instagram.com/wellandmedical_polska/
https://www.youtube.com/channel/UCwHzIUhML5nyUA9vzThoIzA
https://www.wellandmedical.pl/user/login
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