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Barreiras de Pele Hollister
A escolha correta da barreira é um fator importante na prevenção de lesões
periestomais e na garantia de qualidade de vida do paciente, suprindo
as necessidades individuais de cada momento da vida.
Com o objetivo de cumprir nossa Missão de tornar a vida mais digna
e gratificante para as pessoas que usam nossos produtos, desenvolvemos
uma série de Tecnologias inovadoras na formulação das Barreiras de Pele
Hollister.

Tecnologia FlexTend
É a combinação de hidrocoloides com ótima capacidade de absorção
e resistência, como a Carboximetilcelulose (CMC) e a Pectina, além
da presença de elastômeros altamente flexíveis e duráveis como o
Poliisobutileno (PIB) e Estireno-Isopropeno-Estireno (SIS). Esta Tecnologia
garante a alta resistência à erosão causada pelo efluente, proporcionando
alta durabilidade mantendo a flexibilidade e o conforto.

Tecnologia FlexTend M
Possui as principais características e componentes da Tecnologia FlexTend
com maior flexibilidade e capacidade de absorção de líquidos, mantendo
a integridade da barreira e a proteção da pele devido sua composição que
inclui fibras de algodão.

Tecnologia FormaFlex
É uma inovadora combinação de hidrocoloides e elastômeros que
possibilitam que a barreira seja modelada com facilidade sem o uso
de tesouras, garantindo o ajuste perfeito ao redor da estomia.

Tecnologia SoftFlex
Sua composição de hidrocoloides como CMC e Gelatina combinados com
elastômeros como o PIB somados com as Fibras de Algodão proporcionam
um cuidado específico para peles sensíveis que necessitam trocas mais
frequentes. Apresenta alta flexibilidade e absorção sem perder suas
propriedades protetoras da pele.
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New Image
Equipamento de Duas Peças
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Segurança, flexibilidade, discrição e conforto em um único produto.
Ampla variedade de opções com características que atendem
às necessidades individuais das pessoas com estomia, de acordo
com o tipo de pele, efluente e frequência de troca esperada.
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Equipamento de 2 peças
para Estomia

Bases Adesivas New Image
Exclusiva Flange Flotante
Não há necessidade de pressionar a bolsa
na região abdominal para encaixá-la - baixo
perfil altamente flexível. Possui um sistema
de encaixe com click audível, basta encaixar e “click!”, base adesiva e bolsa estão
seguramente encaixadas.

FormaFlex

New Image

Modelável com Adesivo Hipoalergênico
Não precisa de tesoura
para recortar
Modelável em vários
tamanhos e formatos

Microfibras que
aumentam a resistência
e a durabilidade

Exclusivo fechamento por micro conectores plásticos:
Microseal - Lock ‘n Roll

Código

Flange
mm

Modelável até
mm

14102
14103
14104

44
57
70

32
43
57

Código
Cores

Caixa com 5 unidades

Segurança com simplicidade:
Fácil de fechar, esvaziar e higienizar.
facilidade no
1 Maior
momento de abrir a

extremidade da bolsa.

a aba
3 Levante
de segurança.

a bolsa três vezes
2 Dobre
na mesma direção até

Proteção reforçada

Com Flange Flotante
de baixo perfil
com pontos de
fechamento central
e encaixe sem
pressão abdominal

que os micro conectores
estejam voltados
para cima

a aba de segurança
4 Feche
pressionando-a sobre
os micro conectores,
do centro para as
extremidades efetuando
o fechamento.

Utilize o sistema de cores para combinar a bolsa
com a melhor barreira para a sua pele
10

FlexTend

Não é Velcro, pode ser molhado e lavado.

Altamente
absorvente,
flexivel e com
grande fixação

Plana Recortável com Adesivo Hipoalergênico
Código

Flange
mm

Recortável até
mm

14602
14603
14604
14606

44
57
70
102

32
44
57
89

Código
Cores

Caixa com 5 unidades
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Equipamento de 2 peças
para Estomia

FlexTend

Plana Biselada Recortável sem Adesivo
Código

Flange
mm

Recortável até
mm

15602
15603
15604

44
57
70

32
44
57

Código
Cores

Caixa com 5 unidades

FlexTend

New Image Bases Adesivas

Convexa Biselada Pré Cortada sem Adesivo
Código

Flange
mm

Pré corte
mm

15903
15904
15905
15906

44
44
57
57

22
25
29
32

Código
Cores

Caixa com 5 unidades

Convexa Biselada Recortável sem Adesivo
Código

Flange
mm

Recortável até
mm

15802
15803
15804

44
57
70

25
38
51

Código
Cores

Caixa com 5 unidades

Convexa Recortável com Adesivo Hipoalergênico
Código

Flange
mm

Recortável até
mm

14802
14803
14804

44
57
70

25
38
51

Convexa Pré Cortada com Adesivo
Código

Flange
mm

Pré-Corte

14901
14902
14903
14904
14905
14906
14907
14908
14909
14910
14911

44
44
44
44
57
57
57
57
70
70
70

16
19
22
25
29
32
35
38
41
44
51

Código
Cores

Caixa com 5 unidades

Código
Cores

Caixa com 5 unidades
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Equipamento de 2 peças
para Estomia

Estomia Intestinal

Bolsa Drenável com Filtro AF300 e Fechamento por Conectores Plásticos - Lock ‘n Roll

Filtro
Flange para encaixe
nas bases New Image
e no cinto

Estomia Intestinal

New Image Bolsas Coletoras

Bolsa Drenável com Fechamento por Presilha
Plástica - Clamp
Código
Transparente

Código
Opaca

Flange
mm

18102
18103
18104

18122
18123
18124

44
57
70

Código
Cores

Caixa com 10 unidades e 1 Clamp para fechamento
+ 10 sacos plásticos para descarte higiênico

Revestida de
material não tecido
macio, em contato
com o corpo

Filme plástico
de 4 camadas:
silenciosos
e antiodor

Bolsa Drenável Fechada com Filtro Desodorizante
para Gases

Fechamento
Lock ‘n Roll

Código
Transparente

Código
Opaca

Flange
mm

18192
18193
18194

18182
18183
18184

44
57
70

Código
Cores

Caixa com 10 unidades + 10 sacos plásticos para descarte higiênico

Código
Opaca

Flange
mm

18372
18373
18374

44
57
70

Código
Cores

Caixa com 30 unidades + 30 sacos plásticos para descarte higiênico

Bolsa Drenável com Fechamento por Conectores
Plásticos Lock ‘n Roll
Código
Código
Ultratransparente Transparente
18006

18132
18133
18134

Código
Opaca

Flange
mm

18112
18113
18114

102
44
57
70

Código
Cores

Caixa com 10 unidades + 10 sacos plásticos para descarte higiênico
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Equipamento de 2 peças
para Estomia

Mini Pouches - Estomia Intestinal

Lançamento!

Bolsa Drenável com Filtro AF300 e Fechamento
por Conectores Plásticos Lock ‘n Roll
Com encaixe
para cinto
Flange para
encaixe
nas bases
New Image
e base
Pouchkins
3761

Filme Plástico
de 4 camadas:
silenciosos
e antiodor

Revestida
de material
não tecido
macio, em contato
com o corpo

Para uso
adulto
e pediátrico

Estomia Urinária

New Image Bolsas Coletoras

Bolsa de Urostomia com Válvula Emborrachada
e Sistema Multicamaras (perfil discreto)

Flange para encaixe
nas bases New Image
e no cinto

Filme plástico
de 4 camadas:
silenciosos
e antiodor

Revestida de
material não tecido
macio, em contato
com o corpo

Sistema
antirrefluxo
com Multicamaras

Formato
Anatômico

Válvula
de drenagem
e tampa
emborrachada

Fechamento
Lock ‘n Roll
Código
Código
Ultratransparente Transparente
Código
Transparente

Código
Opaca

Flange
mm

18292
18293
18294

18282
18283
18284

44
57
70

Código
Cores

18922
18923
18924

18902
18903
18904

Código
Opaca

Flange
mm

18912
18913
18914

44
57
70

Código
Cores

Caixa com 10 unidades, 3 tubos conectores
+ 10 sacos plásticos para descarte higiênico

Caixa com 30 unidades

Bolsa de Urostomia com Válvula de Drenagem
Bolsa Fechada com Filtro AF300
Código
Transparente

Código
Opaca

Flange
mm

18382
18383
18384

18392
18393
18394

44
57
70

Código
Cores

Código
Transparente

Flange
mm

18402
18403
18404

44
57
70

Código
Cores

Caixa com 10 unidades, 1 tubos conector
+ 10 sacos plásticos para descarte higiênico

Caixa com 30 unidades

16

17

Premier

Equipamento de uma Peça

18

Conforto, praticidade e segurança.
Características que permitem que a escolha do equipamento
de uma peça se torne ideal para aqueles que vivem com uma
estomia.
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Equipamento de 1 peça
para Estomia

Premier Soft Convex
Total Segurança e Flexibilidade
Descubra o conceito
mais atual em convexidade

Soft Convex - Estomia Intestinal

Premier Bolsas Coletoras

Convexa Macia, Recortável, Drenável, com Fechamento Lock´n´Roll,
Filtro AF300 e Janela de Visualização
Com Filtro AF300

Nova janela de visualização.
Facilita o posicionamento
da bolsa e a observação
do efluente sem necessidade
de retirar o equipamento

Adesivo
para oferecer
maior segurança

Revestida de material
não tecido macio, em
contato com o corpo

Encaixe
para cinto
que auxilia
ainda mais
a manter
a bolsa na
posição
correta

Desenhado para manter-se
ajustado independente
do formato do corpo

Fechamento
Lock ‘n Roll

Premier Soft Convex
Sistema de uma peça
com Convexidade Macia

Ultratransparente
Código

Opaca c/ janela
de visualização
Código

Recortável

8574
8578
85711

8674
8678
86711

25 mm
38 mm
55 mm

Caixa com 5 unidades

Convexidade Macia, Drenável, Pré Cortada,
com Fechamento Lock´n´Roll, Filtro AF300
e Janela de Visualização

Desenhado para manter-se
ajustado independente
do formato do corpo

Opaca
Código

Pré-Corte

8661
8662
8663
8664
8665
8666

22 mm
25 mm
29 mm
32 mm
38 mm
44 mm

Caixa com 5 unidades
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Equipamento de 1 peça
para Estomia

Plana, Recortável, Drenável, com Fechamento por Conectores Plásticos Lock´n´Roll
e Adesivo Hipoalergênico

Plana, Recortável, Drenável, com Fechamento
por Conectores Plásticos Lock´n´Roll e Adesivo
Hipoalergênico

Adesivo Hipoalergenico
para maior segurança
e flexibilidade

Revestida de
material não tecido
macio, em contato
com o corpo

Base altamente absorvente,
flexível e com grande fixação

Fechamento
Lock ‘n Roll

FlexTend - Estomia Intestinal

FlexTend - Estomia Intestinal

Premier Bolsas Coletoras

Transparente
Código

Recortável

8631

13-64 mm

Caixa com 10 unidades e 1 Clamp para fechamento

Convexa, Recortável, Drenável, com
Fechamento por Conectores Plásticos
Lock´n´Roll e Adesivo Hipoalergênico
Transparente
Código

Opaca
Código

Recortável
até

85211

85011

51 mm

Caixa com 5 unidades

Ultratransparente
Código

Opaca
Código

Recortável

8531

8551

De 13 - 64 mm

Caixa com 10 unidades

Convexa Pré Cortada, Drenável, com Fechamento
por Conectores Plásticos Lock´n´Roll, Adesivo
Hipoalergênico e Suporte para Cinto
Plana, Drenável, Pré Cortada, com Fechamento
por Conectores Plásticos Lock´n´Roll e Adesivo
Hipoalergênico
Opaca
Código

Pré-Corte

8558
8553
8559

32 mm
38 mm
44 mm

Caixa com 10 unidades
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Transparente
Código

Opaca
Código

Pré cortada

8513
8510
8511
8512
8514
8515
85116
85118
85119

8593

29 mm
19 mm
22 mm
25 mm
32 mm
35 mm
38 mm
44 mm
51 mm

Caixa com 5 unidades
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Equipamento de 1 peça
para Estomia

Oval, Plana, Recortável, Drenável, com
Fechamento Lock´n´Roll e Filtro AF300

Oval, Plana, Recortável, Fechada com Filtro AF300

Com Filtro AF300

Barreira flexível
suave composta por
carboximetilcelulose
sódica (CMC), pectina
e poliisobutileno (PIB)

Com fibras
de algodão, que absorvem
líquidos rapidamente

Filme plástico
de 4 camadas:
silencioso e antiodor

Softflex - Estomia Intestinal

Softflex - Estomia Intestinal

Premier Bolsas Coletoras

Transparente
Código
82402

Opaca
Código

Abertura
inicial

Recortável

82302
82300

15 mm

65 x 75 mm
15 x 55 mm

Caixa com 30 unidades

Revestida de material
não tecido macio,
em contato com o corpo

Com TEA Tecnologia de
Espaçamento de AR

Fechamento
Lock ‘n Roll

Transparente
Código

Opaca
Código

Abertura
inicial

Recortável

88402
88400

88302
88300

15 mm

65 x 75 mm
15 - 55 mm

Caixa com 10 unidades
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Equipamento de 1 peça
para Estomia

FlexTend - Estomia Urinária

Bolsa para Estomia Urinária com Barreira Plana, Recortável,
Adesivo Hipoalergênico e Sistema Antirrefluxo

Com adesivo
hipoalergenico para
oferecer maior
segurança
Barreira altamente
absorvente, flexível
e com grande fixação

Filme plástico
de 4 camadas:
silencioso e antiodor

Revestida de material
não tecido macio, em
contato com o corpo

Karaya - Estomia Intestinal

Premier Bolsas Coletoras

Bolsa Fechada, com Barreira de Resina Mista
de Karaya com Filtro Integrado

Barreira
de resina mista

Transparente
Com adesivo
microporoso
hipoalergênico
Filme plástico
silencioso
e antiodor

Sistema antirrefluxo
e vávula de drenagem
com regulagem
de jato
Transparente
Código

Recortável

Código

Pré-Corte

Tamanho
da Barreira

8460

13-64 mm

3323
3325

29 mm
51 mm

38 mm
64 mm

Caixa com 10 unidades e 1 tubo conector

Caixa com 30 unidades

Bolsa para Estomia Urinária com Barreira Convexa,
Recortável, Adesivo Hipoalergênico, Sistema
Antirrefluxo e Suporte para Cinto
Transparente
Código

Pré-Corte

8482
8483
8484
8486
8488

19 mm
22 mm
25 mm
32 mm
38 mm

Caixa com 5 unidades e 1 tubo conector
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Bolsa Drenável, com Barreira de Resina Mista de
Karaya com Filtro Integrado e Fechamento por Clamp
Código

Pré-Corte

3278
3273
3274
3275
3276
3279

22 mm
29 mm
38 mm
51 mm
64 mm
35 mm

Caixa com 30 unidades e 1 Clamp para fechamento
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Pouchkins

Bolsas Pediátricas e Neonatais

28

Uma variedade de produtos voltados para o recém nascido,
a criança e o adolescente e que se adaptam a cada período
do desenvolvimento.
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Equipamento de 2 peças
para Estomia

Cuidando dos Bebês e Crianças
As Bolsas Pouchkins possuem recursos avançados que fornecem aos
bebês e as crianças, que vivem com uma estomia, os mais altos níveis
de conforto e segurança.

Pouchkins

Pouchkins Bolsas Pediátricas

Base Plana, Recortável com Resina SoftFlex
Flange
Flotante

Plana

Recortável

Encaixe
sem pressão
abdominal

Barreira de Pele - SoftFlex
Barreira de resina sintética
SoftFlex, altamente flexível e suave,
especialmente desenvolvida para pele
sensível. Não contém látex.

Sistema de Fechamento
Lock ‘n Roll
O sistema de fechamento Lock ’n Roll
utiliza tecnologia que permite o fechamento seguro mesmo quando os
conectores plásticos estiverem molhados.

Flange Flotante
O Sistema de duas peças Pouchkins
possui flange flotante que permite a
colocação da bolsa sem exercer pressão
sobre o abdômen.

Sem Adesivo
e com Fibras
de Algodão

Código

Flange

Recortável
até

3761

44 mm

32 mm

Código
de cor

Caixa com 5 unidades

Bolsa Drenável com Fechamento por Conectores
Plásticos - Lock´n´Roll e Suporte para Cinto
Transparente
Código

Flange

Comprimento
da Bolsa

3799

44 mm

16 cm

Código
de cor

Caixa com 10 unidades

Adesivos Pouchkins: atrativos e úteis
Os adesivos do personagem Pouchkins
acompanham as bolsas, interagindo com
as crianças
Os adesivos contêm um espaço para
anotar as datas de troca das bolsas,
facilitando o seu controle.
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Equipamento de 1 peça
para Estomia

Sistema Neonatal com Base Plana, Recortável com dupla função: Fechada ou Drenável

Plana, Recortável, Drenável, Fechamento Lock´n´Roll,
material de não tecido, com ou sem Filtro AF300

Barreira de hidrocoloide
SoftFlex, altamente indicada
para a pele sensivel
das crianças

Bolsa com
dupla utilização,
fechada ou drenável

Pouchkins

Pouchkins

Pouchkins Bolsas Pediátricas

Transparente
Código
3795
3796

Modelo
Com filtro
AF300
Sem filtro

Recortável
até

Comprimento
da Bolsa

51 mm

18 cm

38 mm

16 cm

Caixa com 10 unidades

Bolsa Pediátrica para Estomia Urinária
Transparente
Código

Recortável
até

Comprimento
da Bolsa

3797

38 mm

22 cm

Caixa com 10 unidades

Código
Ultratransparente

Recortável
até

Comprimento
da Bolsa

3777

15 mm

11,5 cm

Caixa com 15 unidades

Sistema Neonatal com Base Plana, Recortável,
Drenável com dupla função: Urostomia
ou Estomias Intestinais
Código
Ultratransparente

Recortável
até

Comprimento
da Bolsa

3778

35 x 22 mm

16,5 cm

Caixa com 15 unidades
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Adjuvantes

Acessórios
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As opções que você precisa.
A experiência que você quer.
Oferecemos a maior linha de adjuvantes para estomia,
com o objetivo de promover resultados positivos para
as pessoas com estomias.
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Adjuvantes Acessórios

Adapt

3 passos Hollister para
o Gerenciamento de Odor

Estomia

Anéis Planos de Hidrocoloide
Por não conter álcool
pode ser utilizado
na prevenção e no
tratamento de lesões
periestomais

Proporciona proteção da pele, podendo ser utilizado
para preenchimento de irregularidades e para
prevenção de vazamentos e lesões periestomais

1º Passo - Filme Plástico de 04 camadas
As bolsas de estomia Hollister possuem filme de quatro camadas
que formam uma barreira de proteção, evitando a saída do odor.

2º Passo - Filtro Hollister - AF 300
O filtro Hollister AF300 permite a saída de ar do interior da bolsa,
impedindo o balonamento. O carvão ativado elimina todos os tipos
de moléculas de odor.
O Filtro deve:

Neutralizar os odores
Permitir que o ar saia da bolsa
Impedir que líquidos entrem ou saiam da bolsa

Pode ser utilizado com qualquer
equipamento não interferindo na
aderência das barreiras de resina
sintética do equipamento

Barreira modelável FlexTend M
altamente flexível e adaptável
a todos os tipos de estomias e
acompanha os movimentos da pele

Código Diâmetro
7805
7806

Características

48 mm • Tamanho pequeno para uso geral na maioria dos
tipos de estomias.
98 mm • Tamanho grande. Pode ser usado também ao
redor de feridas e fístulas ou para proporcionar
uma maior proteção à pele.

Caixa com 10 unidades

Anéis Convexos de Hidrocoloide

3º Passo - Adapt Lubrificante Desodorante
O Adapt Lubrificante Desodorante
anula as moléculas de odor, facilita
a limpeza da bolsa, aumentando
a confiança e segurança daqueles
que vivem com estomia

Altamente durável e
resistente aos efluentes

Proporciona
convexidade flexível
em estomias retraídas,
utilizado em conjunto
com uma barreira
de pele plana
ou aumentando
a profundidade
de outras barreiras
de pele convexas
já existentes

Mantém
o formato
convexo

Não contém
álcool

Código Diâmetro
79520
79530
79540

Características

20 mm • Mesma profundidade dos produtos convexos
Hollister.
30 mm • Pode ser adicionado a uma barreira de resina
sintética plana para criar convexidade flexível
40 mm
ou em uma barreira de resina sintética convexa
para aumentar a convexidade

Caixa com 10 unidades

36
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Adjuvantes Acessórios

Adapt

Anéis Ovais Convexos de Hidrocoloide
Altamente durável
e resistente aos efluentes

Mantém o formato
convexo

Não contém
álcool.

Proporciona
convexidade flexível em
estomas retraídos, utilizado
em conjunto com uma
barreira de pele plana ou
aumentando a profundidade
de outras barreiras de pele
convexas já existentes

Mesma profundidade
dos produtos
convexos Hollister

Adapt

Estomia

Pasta
Uma composição
de hidrocoloides
combinados em forma
de pasta

Pode ser usada
em todos os tipos de
estomia para proteção
da pele

Diâmetro

79601
79602
79603

22 x 38 mm
30 x 48 mm
38 x 56 mm

Preenche ou veda
irregularidades
da pele ao redor
da estomia,
prevenindo
vazamentos
do efluente

Protege o pH
da pele

Apresentação em tubo
plástico de fácil aplicação
Código

Preenche as
irregularidades da pele
prevenindo vazamentos.

Código
79300
79301

Baixo teor alcoólico em sua
composição, mas não deve
ser aplicado diretamente
em pele lesionada
Descrição
Caixa com 1 tubo de 60g
Caixa com 20 tubos de 14g

Caixa com 10 unidades

Lubrificante desodorante

Pó

Pode ser usado
com qualquer tipo
e marca de bolsa
para estomia

Aplicando dentro
da bolsa, ele lubrifica
e desodoriza, facilitando o
esvaziamento, mantendo-a
limpa e eliminando o odor

Adjuvante em forma de gel,
de fácil aplicação, podendo
ser utilizado em qualquer tipo
de bolsa

Não danifica o filtro AF300
ou a estomia e não mancha
as roupas

Evita o colabamento e
a estática das paredes
da bolsa

Melhora o aproveitamento do
volume da bolsa e facilita a
limpeza

Sem cheiro
e sem cor
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Código

Descrição

78500

Frasco plástico de 236ml, caixa com 1 unidade

78501

Sachês de 8ml,caixa com 50 unidades.

Absorve a umidade e
ajuda a proteger a pele
lesionada ao redor da
estomia

Combinação
de diferentes pós de
hidrocoloides para
uso no cuidado
com estomia

Absorve o excesso de umidade,
permitindo que a barreira de resina
sintética do equipamento
tenha uma aderência mais efetiva à
pele periestomal

O pó agrega-se com
o exsudato
formando uma
camada protetora

Código

Descrição

7906

Caixa com 1 frasco de 28g
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Adjuvantes Acessórios

Estomia

Adapt

Adapt

Cinto para Bolsa de Estomia

Cintos em tecido elástico
projetados para conexão com
uma bolsa de estomia que possua
encaixe próprio

Barreira de Hidrocoloide FlexTend
Altamente resistente
a vazamento de efluentes
Prolonga o tempo de
uso dos equipamentos
Absorve a umidade

Adaptável aos
contornos irregulares
da pele
Aumenta a segurança contra
o deslocamento acidental
da bolsa

Flexível
Quando utilizada uma barreira convexa,
o cinto auxilia na pressão da barreira
ao redor da estomia facilitando a sua
protusão
Código

Descrição

3774
7300
7299

Cinto pediátrico (25 a 43 cm), caixa com 1 unidade
Cinto adulto médio (58 a 109 cm), caixa com 10 unidades
Cinto adulto grande (86 a 165 cm), caixa com 10 unidades

Tira de Hidrocoloide

Previne e protege
lesões de pele periestomal,
prolonga o tempo de uso
e a aderência das barreiras
dos equipamentos

Código
8800
8801

Descrição
Tamanho 10x10 cm, caixas com 5 unidades
Tamanho 20x20 cm, caixas com 3 unidades

Clamp para Bolsa Drenável
Preenche cavidades e pregas
ao redor da estomia e proporciona um
efeito levemente convexo utilizando em
conjunto com uma barreira de resina
sintética plana ou convexa

Presilha plástica
para fechamento
de bolsa drenável
Formato anatômico

Pode ser cortado
no formato desejado

Altamente durável
e resistente ao efluente

Não contém álcool

Mantém o formato convexo
O formato triangular da tira
é irregular, contendo 3 lados diferentes
(7mm x 11mm x 13 mm), a colocação
do melhor lado deve ser de acordo
com a profundidade desejada
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Código

Descrição

79400

Caixa com 10 unidades

Código

Descrição

8770
8770-200

Caixa com 20 unidades
Caixa com 200 unidades
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Adjuvantes Acessórios

Estomia

Mangas para Irrigação

Kit de Irrigação de Estomia Intestinal

Plástico anti-odor
Possui Clamp
para fechamento
Escova para
higienização
do cone e do
tubo adaptador

Suporte para cinto

Irrigador

Código de cores
para encaixe no Sistema
New Image

Cone para estomia
de material macio

Código

Descrição

7718

Caixa com 1 Kit

Tubo Adaptador para Bolsa de Urostomia
Manga drenável para
irrigação com suporte
para cinto
Fácil de encaixar

Utilizado para conectar a
bolsa de urostomia em
coletores de perna ou de
cama

Código
7728

Aro de 51mm, caixa com 20 unidades
e 1 Clamp para fechamento

18152

Flange 44mm e comprimento de 76cm,
caixa com 5 unidades
		
Flange de 57mm e comprimento de 76cm
caixa com 5 unidades		

18153
18154
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Código

Descrição

7331

Caixa com 10 unidades

Descrição

Código
Cores

Flange de 70mm e comprimento de 76cm,
caixa com 5 unidades
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Cuidados
Intensivos
Fixadores

44

Segurança em primeiro lugar.
A linha de Fixadores Critical Care é uma alternativa segura
para a fixação de tubos, drenos e cateteres.
Queremos ser parceiros dos profissionais que trabalham
com cuidados críticos na busca por avanços tecnológicos
que tragam bem estar aos pacientes.
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Fixadores
AnchorFast Guard
Fixador de Tubo Orotraqueal

A Confiança está no ar.

AnchorFast Guard

Cuidados Intensivos
Fixador de Tubo Orotraqueal
Embalado
individualmente
Simplifica o cuidado
na cavidade oral

Não contém
látex

Fixa o tubo
orotraqueal
(de 5 a 10mm)
A braçadeira do tubo
de encaixe prende o
tubo firmemente

AnchorFast

Manga integrada
de proteção do tubo
para prevenir a oclusão

Os pacientes em primeiro lugar, com confiança.

A tira acolchoada de
pescoço é ajustável

Barreira de resina
sintética FlexTend
adere ao rosto

Caixa
com

Código

Descrição

9800

Fixador de Tubo Orotraqueal
com manga de proteção

Fixador de Tubo Orotraqueal
Embalado
individualmente

A tira acolchoada de pescoço
é ajustável, fácil e segura
de manusear

Introduzimos no mercado o primeiro Fixador de Tubo Orotraqueal,
que possibilita manejo fácil e seguro de tubos orotraqueais.
Com um aprimoramento desta tecnologia inovadora, demos um passo além com
o Fixador de Tubo Orotraqueal AnchorFast Guard, que apresenta uma manga
integrada de proteção do tubo, prevenindo a oclusão.

Oferece os melhores Benefícios Clínicos.

Não contém látex
Simplifica acesso
para cuidado oral

Barreira de resina sintética
FlexTend adere ao rosto

A braçadeira do
tubo de encaixe
prende o tubo
firmemente

Acesso fácil à cavidade oral para otimizar a higienização e aspiração.

Fixa o Tubo Orotraqueal
(de 5 a 10mm)

Ajuda a prevenir a formação de úlceras labiais graças ao sistema
de deslizamento do tubo.
Ajuda a prevenir a oclusão do tubo por meio da manga integrada
de proteção.
46

12 unidades

Código

Descrição

9799

Fixador de Tubo Orotraqueal

Caixa
com
12 unidades
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Cuidados Intensivos

VTAD

AnchorFast

Tira de Reposição

Fixador Vertical de Tubo, Dreno ou Cateter
Fixa o tubo no sítio
de inserção

Fixa tubo, drenos
ou cateteres (5FR-40FR)
verticalmente à pele do paciente

Pode ser utilizada na fixação
de Traqueostomia

Fácil e segura
de manusear

Tira ajustável
acolchoada
de pescoço
Código

Descrição

9788

Tira de reposição

Caixa
com
Não contém látex

4 unidades

Auxilia a manter a
integridade da pele

Fixa tubos, drenos
ou cateteres (5FR-40FR)
paralelamente à pele do paciente

FTAD

Fixador Horizontal de Tubo, Dreno ou Cateter

HTAD

Estéril

Auxilia a manter a
integridade da pele

Código

Caixa com

9782

5 unidades

Fixador de Tubo de Alimentação
Não contém látex
Auxilia a manter a
integridade da pele

Os tubos podem ser fixados
proximais ou distais
ao sítio de inserção

A barreira de hidrocoloides
em formato borboleta,
adapta-se facilmente ao
formato do nariz do paciente

Estéril

Não contém látex

Exclusiva braçadeira
giratória elimina a pressão
nas narinas do paciente

Fixa tubos nasogástricos
e nasointerais (5FR-18FR)

48

Código

Caixa com

Código

Caixa com

9781

5 unidades

9786

20 unidades
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Incontinência
Urinária

50

Produtos projetados para oferecerem conforto,
segurança e autonomia para homens que
sofrem com a perda urinária.
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InView Cateter Externo Masculino de Silicone
O Cateter externo masculino de silicone InView é uma ótima opção
para homens que enfrentam a incontinência urinária.
Foi projetado para oferecer conforto durante o uso, com uma gama de estilos
e tamanhos variados garantindo a melhor adaptação.
O cateter InView irá ajudá-lo a se proteger contra os incidentes decorrentes
da incontinência.

Inview

Cuidado Incontinência Urinária
Cateter Externo Masculino Silicone
Transparente, facilita
o acompanhamento
da saúde da pele durante
a utilização do produto
Silicone biocompatível,
macio e “respirável”
projetado para não irritar a pele,
se ajusta para garantir
uma perfeita adaptação

Confie na estabilidade do Cateter InView
e alcance os melhores resultados
Uma gama de estilos e de tamanhos vão ajudar a garantir a melhor 		
adaptação:
Para a escolha do tamanho correto, o produto possui o Sistema de
Cores compatível com o Guia Medidor Peniano
O material transparente facilita o acompanhamento da saúde da pele
durante a utilização do produto.
O silicone macio e “respirável” foi projetado para não irritar a pele, se
ajusta para garantir uma perfeita adaptação.
Já vem com adesivo adequado para pele, que previne descolamentos
acidentais.
A ponta afunilada garante conexão segura com uma grande variedade
de bolsas coletoras e extensores.
Standard - Comprimento regular
e adesivo, para uso diário.
Extra - 70% mais de adesivo
do que o modelo Standard,
adicionando maior segurança.
Special - Comprimento mais curto
para atender necessidades específicas,
como o pênis retraído.

A ponta afuniliada
garante conexão segura
com uma grande variedade
de bolsas coletoras
e extensores

Com adesivo siliconado
adequado para pele, que previne
descolamentos acidentais

Standard: Comprimento regular e adesivo, para uso diário
Extra: 70% mais de adesivo do que o modelo Standard,
adicionando maior segurança
Special: Comprimento mais curto para atender necessidades
específicas como o pênis retraído

Utilize o Guia Medidor Peniano e o Código de Cores
para a escolha do modelo e do tamanho do produto
Código do Produto
Código
Cores

Tamanho

Pequeno
Médio
Intermediário
Grande
Extra Grande

(25 mm)
(29 mm)
(32 mm)
(36 mm)
(41 mm)

Standard

Extra

Special

97225
97229
97232
97236
97241

97325
97329
97332
97336
97341

97125
97129
97132
97136
97141

Caixa com 30 unidades
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Cuidado Incontinência Urinária

Everyday

Extended Wear

Cateter Externo Masculino de Látex com Membrana Antirrefluxo

Cateter Externo Masculino de Látex

Ponta afunilada
para garantir
conexão segura com
o equipamento coletor

Látex macio
e confortável
Ponta afunilada
para garantir
conexão segura com
o equipamento coletor

Látex macio
e confortável
Membrana
interna que evita
o refluxo da urina,
prevenindo
irritação da pele

Possui aros sanfonados
paralelos que permitem
o livre fluxo da urina

Com adesivo siliconado
para maximizar o tempo
de uso e prevenir perdas,
fácil de remover

Colar de aplicação
que ajuda na colocação

Utilize o Guia Medidor Peniano e o Código de Cores
para a escolha do tamanho do produto
Código

Tamanho

9206
9207
9208
9209

22-25 mm
26-30 mm
31-35 mm
36-39 mm

Caixa com 30 unidades
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Com adesivo siliconado
para maximizar o tempo
de uso e prevenir perdas,
fácil de remover

Possui aros sanfonados
paralelos que permitem
o livre fluxo da urina

Código Cores

Colar de aplicação
que ajuda na colocação

Utilize o Guia Medidor Peniano e o Código de Cores
para a escolha do tamanho do produto
Código

Tamanho

9606
9607
9608
9609

22-25 mm
26-30 mm
36-39 mm
31-35 mm

Código Cores

Caixa com 30 unidades
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Curativos

Curativos que cuidam da pele ao mesmo tempo
em que oferecem proteção.

Linha Restore
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Restore

Extra Fino
Embalado individualmente
com régua de acetato
para mensuração da ferida

Curativo oclusivo
de hidrocoloides
Proteção contra as lesões
provocadas por fricção

Constituído por
meio de tecnologia
de ligação cruzada

Restore

Curativos
Plus com Bordas

Indicado para tratamento
de lesão com exsudação
de mínima à moderada

Estéril, flexível
e gás permeável

Curativo oclusivo
de hidrocoloides
Indicado nas feridas
superficiais com pouco
ou nenhum exsudato
Estéril, flexível
e gás permeável
Código

Tamanho

Caixa
com

9921
9923
9925

10 x 10 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm

5 unidades
3 unidades
3 unidades

Plus
Indicado para tratamento
de lesão com exsudação
de mínima à moderada

Possui borda biselada
que facilita a adaptação
aos contornos anatômicos

Embalado individualmente
com régua de acetato
para mensuração da ferida

Curativo oclusivo
de hidrocoloides
Estéril, flexível
e gás permeável
Constituído por meio
de tecnologia de
ligação cruzada

Constituído por meio
de tecnologia de
ligação cruzada

Embalado individualmente
com régua de acetato
para mensuração da ferida

58

Código

Tamanho

Caixa
com

9953
9955

10 x 10 cm
20 x 20 cm

5 unidades
3 unidades

Código

Tamanho

Caixa
com

9956
9958
9963

10 x 10 cm
20 x 20 cm
15 x 15 cm

5 unidades
3 unidades
5 unidades
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Programa Qualivida

0800 778 1000
Ligação Gratuita
Segunda a sexta
Das 8h00 às 17h00.

Suporte
Personalizado.

Hollister do Brasil Ltda.
Av. Jabaquara, 2958
7º andar - Conjunto 71 a 73
São Paulo - SP
Tel.: (11) 5595-9650
hollister.brazil@hollister.com.br
www.hollister.com.br
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