
UltraFrame®

ACCESSOIRES

UltraFrame®  extra zekerheid zonder concessies!

Hecht aan mensen.



UltraFrame® is universeel toepasbaar voor gebruik 
rondom de huidplaat en biedt extra zekerheid en 
plakkracht, bijvoorbeeld bij omkrullende randen 
van de huidplaat.

UltraFrame® is een nieuwe toepassing, vervaar-
digd van een ultradunne en transparante film. 
Een revolutionair alternatief voor traditioneel 
fixatiemateriaal op basis van hydrocolloïd. Uniek 
in zijn soort. Zeer discreet te dragen, ademend en 
daardoor heel vriendelijk voor de huid, gemakkelijk 
aan te brengen en nog eenvoudiger te verwijderen. 
Waterbestendig. Geschikt voor een lange draagtijd, 
zodanig dat het eigenlijk niet eens gevoeld wordt.

UltraFrame®: extra zekerheid zonder concessies. 

Zekerheid
•  Een zeer dunne film die nauw aansluit als een   
 tweede huid
•  Prima hechting, vooral ook wanneer de huid
 minder gaaf is zoals bij plooien en/of 
 littekenweefsel
•  Volgt alle oneffenheden feilloos en rekt 
 uitstekend met de huid mee
•  Ook toepasbaar bij parastomale hernia’s en   
 activiteiten. Biedt een hoge mate van zekerheid

Veiligheid
• Houdt de huidplaat prima op de plaats
• Voorkomt omkrullen van randen van de 
 huidplaat
• Effectief tegen lekkages
• Vormt zich prima naar iedere huid
• Optimale bewegingsvrijheid zonder aan 
 zekerheid in te boeten

Ademend
• Sluit de huid niet af
• Behoudt plakkracht, ook bij transpireren

Discreet
• Ultradunne transparante film voor hoge mate   
 van discretie
• Niet zichtbaar onder kleding
• Bij verwijderen gereduceerd tot zeer klein propje

Comfortabel
• Nauwelijks voelbaar op de huid
• Door de witte tabs op het uiteinde heel 
 eenvoudig aan te brengen volgens duidelijk   
 omschreven stappen 

Waterbestendig
• Voorkomt omkrullen van randen van de 
 huidplaat, zelfs in contact met water
• Ideaal voor de actieve stomadrager
• Geschikt voor douchen, baden en zwemmen

Productomschrijving
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Hecht aan mensen.

Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren (Nederland)
T + 32 (0)784 82872 • E info@welland.be • I www.welland.be
      Welland Medical Ltd. • Hydehurst Lane • Crawley • West Sussex RH10 9AS • United Kingdom
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Product Per doos Art. code

Welland UltraFrame® 20 stuks XUFWAFH33


