
CHUSTECZKI ZMYWAJĄCE                                                 
 

 

Nazwa 
(numer katalogowy) 

Zdjęcie 

 

Cena w 
MED4ME 

 

Opis producenta Zalety / Wady 

Gaziki do zmywania 
Wipeway 

- Salts 
(WA1) 

 

0,70szt -
35,00op 
 

Producent: Salts 
Opis: Gaziki do zmywania Wipeway przeznaczone do pielęgnacji i 
oczyszczania skóry wokół stomii. Umożliwiają usunięcie 
pozostałości worka czy warstwy klejącej bądź innych 
zanieczyszczeń. Gaziki nie zawierają alkoholu, są delikatne dla 
skóry i nie ingerują w przylepność sprzętu stomijnego. 
Opakowanie zbiorcze: 30 sztuk 

Dobrze radzą sobie z 
odklejaniem worków. 

Nie mogą być używane 
do mycia. Po użyciu 

trzeba umyć skórę wodą 
z mydłem. Często zbyt 

słabo nasączone. 

Elite chusteczka do 
zmywania 

- Trio 
(TR02) 

 

 

3,15szt - 
94,50op 
 

Producent: Trio 
Opis: Nowa, 100% silikonowa technologia zastosowana w Trio 
Elite® umożliwia bezbolesne usuwanie opatrunków, taśm i 
produktów mocujących, nie powodując uszkodzeń skóry. Trio 
Elite® w chusteczkach nie powoduje uczucia zimna w kontakcie ze 
skórą. Duże, miękkie chusteczki pakowane indywidualnie 
pomagają w łatwym utrzymaniu higieny. Opakowanie zbiorcze: 30 
sztuk 

Dobrze radzą sobie jako 
chusteczki myjące. Duża 

powierzchnia 
chusteczki.  

Wysoka Cena. 

Brava – 
Coloplast 
(120115) 

 
 

3,24szt- 
97,20op 
 

Producent: Coloplast 
Opis: Brava® Zmywacz w chusteczkach w prosty sposób oczyszcza 
skórę z resztek treści jelitowej lub moczu i przygotowuje skórę do 
nałożenia przylepca stomijnego. Można go używać zamiast wody 
do oczyszczania skóry. Dodatek prowitaminy B5 pomaga utrzymać 
zdrowie skóry, zmniejsza jej zaczerwienienie i łagodzi 
podrażnienia. Opakowanie zbiorcze: 30 sztuk 

Duże, nadają się do 
mycia, dobrze usuwają 

pozostałości pasty 
 

Comfeel – 
Coloplast 

(4715) 

 

0,80szt- 
24,00op  

Producent: Coloplast 
Opis: Zmywacz Comfeel w wygodnej formie chusteczek. Jest on 
łagodnym środkiem do oczyszczania skóry narażonej na kontakt z 
treścią jelitową bądź moczem. Zastępuje wodę i mydło. 
Przygotowuje skórę, oczyszcza, odpowiednio ją nawilża i 
natłuszcza. Opakowanie zbiorcze: 30 sztuk 

Duże, nadają się do 
mycia, dobrze usuwają 

pozostałości pasty 
 



Gaziki do zmywania 
skóry ConvaCare® 

- Convatec 
(37443) 

 

0,58szt- 
58,00op 
 

Producent: Convatec 
Opis: Gaziki ConvaCare® do zmywania skóry nasączone są 
specjalnym płynem zmywającym, który ułatwia zdejmowanie 
sprzętu stomijnego. Skutecznie zmywają pozostałości płytki lub 
przylepca worka, usuwając dodatkowe zanieczyszczenia. 
Zapewniają higienę w każdej sytuacji, mają przyjemny 
pomarańczowy zapach. Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk 

Mocno nasączone. 
Najsilniejszy na rynku 
rozpuszczalnik pasty i 

przylepca.  
Nie zastępują wody. 
Mała powierzchnia 

chusteczki 

Dansac Skin Lotion – 
Tissue 

-Dansac 
(71000) 

 

0,71szt- 
35,50op 
 

Producent: Dansac 
Opis: Dansac Skin Lotion są delikatnymi chusteczkami 
przeznaczonymi do oczyszczania skóry wokół stomii. Stosowane 
bezpośrednio w miejscach, gdzie przyklejana jest płytka stomijna, 
pomagają zachować naturalne właściwości skóry. Znakomicie 
sprawdzają się w sytuacji, kiedy dostęp do wody jest ograniczony. 
Opakowanie zbiorcze: 50 sztuk 

Dobrze myją skórę, 
usuwają przylepiec i 
resztki pasty, ale nie 
radzą sobie z grubą 

warstwą zaschniętego 
kleju. 

 

Gaziki do zmywania 
skóry Welland 

Adhesive Remover 
- Wellannd 
(WAD050) 

 
 

0,95szt-
47,50op 
 

Producent: Wellannd 
Opis: Produkt pozbawiony alkoholu i w pełni oparty na silikonie 
medycznym, jest bezpieczny i przyjazny nawet dla najbardziej 
wrażliwych typów skóry. Skutecznie zmywa pozostałości po 
przylepcu worka lub płytki, a także usuwa pozostałe 
zanieczyszczenia. Pomaga redukować podrażnienia skóry. 
Specjalny skład sprawia, że nie trzeba myć skóry po jego użyciu. 
Opakowanie zbiorcze: 50 sztuk 

Sprawdzają się jako 
chusteczki do mycia. 
Słabo radzą sobie z 

grubą warstwą zaschnie 
tego kleju. 

 


