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Introduktion
En personlig touch
“Eakin är annorlunda.
Vi må vara världsledande inom vårt område, men vi är också ett irländskt, familjeägt företag
med en historia som ligger oss varmt om hjärtat.
På grund av sin personliga erfarenhet med en familjemedlem som har urostomi, beslöt min far,
Tom Eakin, att hitta en lösning för att förbättra livskvaliteten för alla personer med stomi.

Eakin’s filosofi
Ända sedan början av 1974 då vi utvecklade banbrytande Eakin Cohesive ringar för att stoppa
läckage och bidra till läkning av irriterad och skadad hud, har vår inspiration till att utveckla och
tillverka produkter som hjälper stomiopererade att leva livet så enkelt, glädjefyllt och så rikligt som
möjligt.
Idag finns vårt breda sortiment - vetenskapligt bevisat att vara det det bästa i världen - i över 40
länder i världen.
M Care har i Sverige tillhandahållit våra användbara och kostnadseffektiva produkter sedan
1999.
Vi är inte magiker..... men om det finns ett sätt för oss att förbättra något - göra det enklare ,
mindre besvärande, mindre begränsande och mindre irriterande - så kommer vi att göra det.
Vi anser inte att en stomi ska bestämma vad du är.
Vi tror att det bara är en liten del av ett större liv.”

Cohesive®

Eakin Cohesive® Hudskydd: Säg farväl 						
Alla Eakin Hudskydd levererar dessa 5 fördelar:
1 Förebygger läckage genom att bilda en fukttät barriär runt stomin
2 Förhindrar läckage samtidigt som sårig och irriterad hud läker

Förutom de gemensamma fördelar alla Eakin Hudskydd har, så besitter varje enskild

Vilket Eakin Hudskydd för vilken situation?
Ditt dagliga skydd

Eakin Cohesive
SLIMS®
• För dagligt skydd och
säkerhet för huden
• Vid täta bandagebyten
• För lindrig hudirritation
• Idealisk för användning
med konvexa bandage
• För barn med stomi
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Extra skydd

Eakin Liten
Cohesive® Ring
• Ger maximalt skydd
• För stomier med höga
flöden
• Förebygger och/eller löser
läckageproblem
• Längre användningstid av
hela bandaget
• Fyller ut som ”mjuk”
konvexitet

Störst täckning för huden

Eakin Stor
Cohesive® Ring
• Lämplig för urostomier
• För att täcka ett större
område av hud kring stomin
• Utmärkt vid djup konvexitet
• Förebygger irritation som
kan uppstå av stomiplatta
• Användbar som hudskydd
runt sår och öppna bukar

till läckage och välkommen till frisk hud.
3
4
5

Förlänger användningstiden av stomibandage. Vetenskapliga bevis finns på att hudskyddet
absorberar mer fukt än liknande produkter*
Obegränsad formbarhet för att fylla ut alla ojämnheter, vilket skapar en slät yta för att fästa
stomibandage
Det hudskydd som mest effektivt reducerar skadliga enzymers aktivitet*

produkt dessutom specifika egenskaper

Utfyllnad

Cohesive® Seals & Cohesive Slims®
Produktkod

Beskrivning

Diameter

Tjocklek

Antal/
förp

Apotekens
Varunr

839001

Eakin Stor
Cohesive®
Ring

98 mm

2,1 mm

10

280776

839002

Extra skydd

48 mm

4,2 mm

30

204550

839005

Eakin
Cohesive
SLIMS®

48 mm

3,0 mm

30

203282

Cohesive® Paste

Eakin Cohesive® Pasta
• ALKOHOLFRI
- vilket innebär NO STING även när den
används på sårig eller skadad hud
• Absorberar mer vätska än andra
• stomipastor**
Lätt att applicera och lätt att ta bort –
• torkar aldrig ut
Formbar och mångsidig – fyller ut gropar,
• veck och ojämnheter
Den pasta som mest effektivt reducerar
aktivitet av enzymet lipas**

Produktkod

Beskrivning

Antal/ förp

Apotekens Varunr

839010

Eakin
Cohesive®
Pasta

60g tub

220028

* ‘Effect of a long life ostomy seal on faecal enzyme activity’, Dr Grace
McGroggan, TG Eakin Ltd and Dr Lorraine Martin, Queen’s University Belfast,
Northern Ireland
** ‘Effect of a long life ostomy paste on faecal enzyme activity’, Dr Grace
McGroggan, TG Eakin Ltd in conjunction with Queen’s University Belfast,
Northern Ireland

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Eakin Pelican Stomipåsar för barn
Eakin Pelican Stomipåsar för barn har designats för att passa barns ömtåliga hud

Fördelar:
•

Hudskyddsplattan på stomibandagen är skonsam och mild för ung hud

•

Non-woven överdrag med tryck av teddybjörnar har delad framsida som 		
underlättar fastsättning och ger möjlighet till inspektion av stomin

•

Säker vidhäftning som kan leda till förlängd användningstid

•

Mjukt, silkeslent överdrag som innebär att påsen kan bäras tyst och med komfort

•

Vattentätt filtersystem innebär kontrollerat luftflöde. Filterskydd i form av teddybjörnar används
vid dusch och bad

•

Påsarna har en tömningskanal som enkelt stängs med kardborrefäste. Enkelt att tömma och
rengöra

•

Neonatal påse (839703) har inget starthål, vilket underlättar vård av loop-ileostomier och
mucösa fistlar

Pelican stomipåsar för barn
Antal/förp

Apotekens Varunr

Pelican Barn.		
Delad framsida		

Uppklippbar
839701
10-50mm		

30

220245

Pelican Neonatal. 		
Delad framsida		

Uppklipppbar
839703
0-40mm		

30

220246

		

Storlek

Produktkod

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Eakin Release™ Häftborttagning
Release™ Häftborttagning lossar bandaget och eventuella
häftrester snabbt och effektivt samt viktigast av allt – utan någon
smärta. Precis som alla Eakin produkter, är Release häftborttagning
helt alkoholfri och hudvänlig.

Fördelar
•
•
•
•
•
•
•

Ger enkel och smärtfri borttagning av plattor, som 		
annars eventuellt kan orsaka smärta och skada på 		
huden
En fräsch doft av mynta maskerar dålig lukt
Tillsats av Vitamin E, en effektiv antioxidant som 		
mjukgör och återfuktar huden och bidrar till att 		
behålla frisk hud runt stomin
Ingen sveda vid applicering av Release™
Snabbtorkande formula som torkar på sekunder och som
inte påverkar vidhäftningen av nästa stomibandage
Kan sprayas ur all olika vinklar, även upp och ner, vilket
underlättar i svåråtkomliga vinklar
Release™ spray teknik töms till 100% till skillnad från
traditionella sprayer

Användningsområden
•
•
•

Stomivård – för att enkelt och smidigt ta bort stomibandage
Sårvård – för att enkelt och smidigt ta bort bandage och
tejprester
Inkontinensvård – borttagning av hjälpmedel som hålls på
plats av häftor
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Produktkod

Beskrivning

Antal/ förp

839023

Release™ Spray

50 ml

730969

839024

Release™ Våtservetter

30

730970

Eakin Produktguide

Apotekens Varunr

Eakin Protect™
Precis som namnet säger erbjuder Protect™ skydd mot skadliga
uttömningsvätskor och kraftiga häftämnen. No-Sting formula
innebär applicering utan smärta.

Fördelar:
•
•
•
•
•
•
•

Innebär en hållbar och bekväm barriär
No-Sting formula innebär ingen smärta vid applicering
Avancerad silikonteknologi som är fullständigt hudvänlig och
kan användas på känslig hud och barn
Fräsch doft av mynta
Tillsats av Vitamin E, en effektiv antioxidant som mjukgör
och återfuktar huden och bidrar till att behålla frisk hud runt
stomin
Protect™ har en snabbtorkade formula som torkar på
sekunder
Våtservetter enskilt förpackade för enkel och diskret
användning

Användningsområden
•
•
•

Stomivård – skapar en hållbar barriär mellan huden och
stomiplattan
Sårvård – skyddar huden från uttömningar och häftämnen
Inkontinensvård – skyddar mot att urin och/eller avföring
kommer i kontakt med huden

Produktkod

Beskrivning

839025

Protect™ Våtservetter

Antal/ förp
30		

Apotekens Varunr
730971

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Eakin Perform™
Perform™ Superabsorbent ger ökad kontroll genom att
förvandla tunt innehåll till en lätthanterad gel. Läckage kan
förebyggas och säkerhet kan skapas. Lämpligt för stomier
med lös avföring. Portionspåsen läggs hel i stomipåsen.

Fördelar:
•
•
•

Minimerar risken för läckage, särskilt nattetid
Reducerar dålig lukt
Genomskinliga Perform påverkar inte avföringens
färg och fläckar inte stomipåsen. Det innebär att
avföringen kan granskas utan att den förändrats i färg
samt att varken påse eller toalett missfärgas
Minskar prassel
Påsen buktar inte ut lika mycket
Filtret fungerar mer effektivt
Gör att det är lättare att tömma och rengöra
En portionspåse är tillräckligt vid varje påsbyte

•
•
•
•
•
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Produktkod

Beskrivning

839020

Eakin Perform™

Eakin Produktguide

Antal/ förp
60		

Apotekens Varunr
220248

Eakin Stödbälte™
Olika studier visar att en stor procent av stomiopererade utvecklar bråck efter en stomioperation,
beroende på svaghet i muskelväggen*.
Användning av ett bekvämt och anpassat stödbälte kan med framgång reducera risken
för stomibråck. Eakin Stödbälte har designats för att ge ett fullständigt och komplett stöd för
parastomala bråck, utan att hindra stomins funktion.

Fördelar:
•
•
•
•
•
•

Tillverkat av det unika materialet ’Isoflex’ som följer kroppens former, 			
andas och är lättviktigt. Ger fullständigt stöd utan att förhindra stomins 		
funktion
Designat för att inte ha eller låta tillverka ett hål, eftersom 				
“inget hål” ger bästa stöd åt bråcket
Reglerbart kardborrefäste ger enkel och korrekt passform
Neutral, beige färg för ökad bekvämlighet
Tvättbar
Finns i två bredder och fyra längder

Användningsområden
•
•
•
•

Ger stöd åt buken vid alla former av fysisk aktivitet, som till exempel lyft, sport, hushållsarbete,
trädgårdsarbete med mera.
Behandling av parastomala bråck när fysisk aktivitet krävs
Förebyggande av parastomala bråck, särskilt under de närmaste månaderna efter
stomioperation
Observera att stomibälten inte bör användas liggande, särskilt nattetid

Applicering
•
•
•
•
•
•

Ligg på stadigt underlag och låt bråcket sjunka, låt magen bli så platt som möjligt
Använd ett måttband och mät runt magen över stomin och bråcket. Håll måttbandet så tätt
intill kroppen som möjligt
Notera längden och jämför i listan över tillgängliga storlekar
Om tveksamhet eller måttet är mellan storlekar, välj den mindre storleken
Välj mellan 20 cm eller 26 cm brett stödbälte beroende på behov av stöd
Det 15 cm breda kardborrefästet ger möjlighet att justera längden
Storlek

Längd

Bredd

Produktkod

Apotekens Varunr

Small

75 - 90cm

20 cm

839051

202114

26 cm

839061

202118

20 cm

839052

202115

26 cm

839062

202120

20 cm

839053

202116

26 cm

839063

202121

20 cm

839054

202117

26 cm

839064

202122

Medium

90 - 105cm

Large

105 - 120cm

Extra Large

120 - 135cm

* Your Guide to Stoma Support, Hernia Prevention and Management (Julia Thompson, RN, PhD)

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Eakin Surround™
Baserad på samma princip som övriga Eakin Hudskydd, ger Surround™
ett komplett skydd genom att skapa en barriär mot bakterier och ett
fukttätt skikt för huden.
Surround™ kan användas för att skydda huden tillsammans med olika
hjälpmedel som PEG, suprapubis katetrar, dränageslangar, trakeostomier
med mera.

Fördelar
•

Ger fullständigt skydd genom att reducera enzymaktivitet och
genom att blockera biologiska och kemiska irritationsämnen
Ger ökad bekvämlighet för brukaren
Absorberar effektivt läckage som följaktligen innebär skydd för
huden mot kroppsvätskor, något som påskyndar läkningsprocessen
Ett flexibelt hudskydd med en 3 mm bred skåra som kan vidgas och
tänjas för att ge fullständig formbarhet och följsamhet till kroppens
konturer
Perfekt form för att passa runt drän och tuber. Inga komplement i
form av kompresser eller annat behövs. Hudskyddet förebygger att
tuber, katetrar eller dränage rör på sig eller dras bort av misstag
Skyddspapperet har en ”V”-form för enkel borttagning
Den vattentäta filmen på ovansidan kan enkelt torkas av och hållas
ren
Varje hudskydd är individuellt förpackat för ökad hygien och
enklare användning

•
•
•
•
•
•
•
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Produktkod

Beskrivning

Storlek

Antal/förp

Apotekens Varunr

839011

Surround™ Stor

98 mm

10

730301

839012

Surround™ Liten

58 mm

20

730300

Eakin Produktguide

Wound Pouches™ - Sår & Fistelpåsar
Eakin Sår & Fistelpåsar™ är skapade för att samla upp sårvätskor, samtidigt som plattan
bestående av Eakin Cohesive® Hudskydd ger komplett skydd för huden och en säker
passform. Påsarna finns med två olika stängningsmetoder och en mängd olika storlekar.

Fördelar
•

•
•

•

•
•
•
•

Plattan av Eakin Cohesive® Hudskydd ger fullständigt skydd för 		
huden mot alla typer av uttömningsvätskor och genom sin 			
följsamhet och vidhäftningsförmåga ger påsen en säker, flexibel 			
och bekväm passform
Förser sårvården med en omfattande helhetslösning som är både
kostnadseffektiv och tidsbesparande samtidigt som komforten och 		
friheten för patienten ökar
Ett stort sortiment av storlekar tillmötesgår alla olika behov, från små 		
påsar till barn och dränläckage till stora påsar för öppna bukar samt en
specifik storlek för medellinjesnitt. Eakin MAXI påse är den största sår & 		
fistelpåsen på marknaden
2 stängningsmetoder finns tillgängliga: 						
1 - Vikbar avtappning med ficka innebär inga klämmor eller kranar som 		
kan skava och ge obehag. 							
2 - Kateterkoppling med stängningskran som kan kopplas till uppsamlingspåse
Transparent plast ger möjlighet att enkelt inspektera såret utan att påsen
behöver tas bort, vilket också innebär att lukt reduceras
Eakin Lucka kan fästas på alla storlekar utom de minsta. Luckan ger möjlighet till
åtkomst av såret för att se bättre, spola eller eventuellt behandla såret.
Transparenta klippmallar följer med varje Eakin Sår & Fistelpåse, något som
underlättar när man ritar av såret och sedan vänder för att rita av på plattans
baksida
Kompletterande produkter för behandling med Eakin Sår & Fistelpåsar kan vara
Eakin Pasta för att fylla ut veck, gropar eller ärr. Eakin ringar och Eakin plattor är
användbara för att ”rama in” sårkanterna och därmed få bandaget att sitta
längre

Användningsområden
•
•
•
•

Behandling av öppna bukar och fistlar
Behandling av alla typer av vätskande sår
Bandagering av komplicerade eller oregelbundna stomier
Bandagering av sår eller fistlar med höga flöden

Det rikliga sortimentet innebär att påsar finns för alla typer av sår och behandling, från
de allra minsta till de allra största.

Hur gör man?

Besök M Care´s hemsida www.mcare.se för att se enkel instruktionsfilm om hur påsarna
ska appliceras.

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Kateterkoppling

11

Produktkod

Beskrivning

Antal/förp

Apotekens Varunr

839260

Small
Oval platta, 45 x 30 mm

10

204980

839267

Small +
Oval platta, 86 x 60 mm

10

732128

839261

Medium
Oval platta, 110 x 75 mm

10

204981

839270

Midi
För medellinjesnitt, 250 x 80 mm

5

736500

839262

Large
Oval platta, 175 x 110 mm

10

204983

839263

XL
Horisontell platta, 245 x 160 mm

5

204984

839264

XL
Horisontell 245 x 160 mm
Öppningsbar lucka,
Lucköppning:126 x 77 mm

5

204985

839265

XL
Vertikal, 245 x 160 mm

5

204986

839268

XL
Vertikal 245 x 160 mm
Öppningsbar lucka,
Lucköppning:126 x 77 mm

5

732129

839266

XL
Vertikal, oregelbunden
290 x 130 mm

5

204987

839269

Maxi
Två tömningskanaler,
Båda kateterkoppling, 250 x 385 mm

1

733400

Eakin Produktguide

Vikbar avtappning
Produktkod

Beskrivning

Antal/förp

Apotekens Varunr

839250

Small
Oval platta, 45 x 30 mm

10

204976

839251

Medium
Oval platta, 110 x 75 mm

10

204977

839252

Large
Oval platta, 175 x 110 mm

10

204978

839253

XL
Horisontell platta, 245 x 160 mm

5

204979

Produktkod

Beskrivning

Antal/förp

Apotekens Varunr

839280

Eakin Lucka
Självhäftande, Transparent
Öppning 126 x 77 mm

5

204988

839003

Eakin Hudskydd
Platta 100 x 200 mm
2,1 mm tjock

5

280792

839004

Eakin Hudskydd
Platta 100 x 100 mm
2,1 mm tjock

5

280800

Accessories

Maxvolym Eakin Sår & Fistelpåsar
Produktkod

Volym (ml)

839250/ 839260

190

839267

180

839251/ 839261

670

839270

1100

839252/ 839262

1190

839253/ 839263/ 839264

3240

839265/ 839268

3260

839266

1780

839269

8250

www.eakin.eu | www.eakincohesiveseals.com
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Följ oss online
Följ M Care på Facebook
“Gilla” vår sida och få uppdateringar

Facebook/mcare

VÄLKOMMEN till M Care´s hemsida

www.mcare.se

Follow eakin online
Facebook/TGEakin

@TGEakin

tgeakinltd15

eakin.eu
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Sign up for our monthly e-newsletter

Eakin Produktguide

För information eller prover kontakta:

M Care AB
Nöbbelövsvägen 100
226 60 Lund
Telefon: 046-29 24 00
E-post: kundservice@mcare.se
www.mcare.se
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