
Ultra-dopasowanie. Ultra-pewność siebie.

Nowa generacja półpierścieni/półkołnierzy uszczelniająco-mocujących.
Refundowane przy kolostomii, ileostomii, urostomii

oraz przy przetokach ślinowych.

UltraFrame® to rewolucyjna alternatywa  
dla półpierścieni/półkołnierzy na bazie hydrokoloidów. 

•     Ultra-cienki, przezroczysty i dyskretny

•   Skutecznie i natychmiast przylega do ciała 

• Wodoodporny i oddychający  

• Zapewnia wysoce bezpieczne uszczelnienie, które    zapobiega podciekaniu treści jelitowej pod przylepiec  
   sprzętu stomijnego  

•   Pozwala pacjentom swobodnie się poruszać  
„UltraFrame® jest znakomity  

– cieniutki i miękki. Bardzo  
łatwo się wpasowuje.” 

 

Pan Władysław, lat 63  
urostomia, Polska

Kod produktu: 
XUFWAFH33

Innowacyjne rozwiązania w opiece stomijnej



Potrzebujesz dodatkowej ochrony? 
NOWOŚĆ – ULTRAFRAME®

UltraFrame® można odebrać w ramach refundacji w kodzie P.99:
    w firmowym Salonie Medycznym Welland Medical, ul. Słomińskiego 19 lok. 505, 00-195 Warszawa 
    tel.: 790 420 033, tel./fax: 22 412 80 12, e-mail: zamowienia@wellandmedical.pl
    w Sklepach Medycznych na terenie kraju, których wykaz jest dostępny na: www.wellandmedical.pl
Telefoniczne Centrum Pomocy: tel. 790 420 069, 790 420 068

Wyjątkowo dyskretnie i wygodnie zwiększa 
przyczepność sprzętu stomijnego: 
najcieńszy półpierścień/półkołnierz na świecie –  
142 razy cieńszy niż wiodące marki hydrokoloidowe. 
Dopasowuje się do kształtów ciała 2,2 razy efektywniej, 
niż inne wiodące produkty wykonane z cienkiego filmu,  
a oddycha  3,5 razy efektywniej.  
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Usuń z półpierścienia  
UltraFrame® papierek 

oznaczony  1

Doklej półpierścień 
UltraFrame® i wygładź go

Usuń papierek 
oznaczony  2

Przyklej UltraFrame® 
jednocześnie do ciała 
i do przylepca worka 

stomijnego

Uchwyć biały pasek w środkowej 
części półpierścienia i usuń  

matową folię

Wygładź półpierścień 
UltraFrame®

Usuń papierek 
oznaczony  3

1

Usuń papierek 
oznaczony  4
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Właścicielem niniejszej ulotki 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 niniejszej ulotce 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 ulotce materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu 
naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania.


