
Esteem™+        Convex: o equipamento1 de uma peça que alia conforto e liberdade em 
uma base adesiva flexível com a firmeza da convexidade.

1. Definições Operacionais das Características dos Equipamentos e Adjuvantes para Estomas. Rev Estima - vol 4 (4) 2006 p. 40 – 43.

 

Esteem™+        Convex adapta-se aos 

contornos do corpo, proporcionando 

maior segurança, conforto e 

liberdade para os movimentos.

 

Disponível em bolsas drenáveis, 

recortáveis para colo/ileostomia e 

urostomia.

 
 

 

Principais Benefícios:
 

  Acompanha os movimentos: convexidade  
flexível que se adapta aos contornos do corpo,  
proporcionando maior conforto.

Desenhada para o cuidado da pele: a base adesiva 
mantém-se estável, evitando fugas e vazamentos. 
As bordas delgadas ajudam a evitar que se enrolem 
na roupa.

Comodidade e discrição: tela protetora suave e 
silenciosa.

Confiança e tranquilidade: as bolsas drenáveis 
possuem filtro de carvão ativado que ajuda a
reduzir o volume e odor dos gases.

Tranquilidade: bolsa opaca com tela protetora de 
tecido suave e janela de visualização do estoma.

Fechamento simples e seguro: o fecho integrado      
.               na opção drenável facilita o esvaziamento 
e a higienização.
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ESTEEM™ + FLEX CONVEX 
Colo/Ileostomia

ESTEEM™ + FLEX CONVEX 
Urostomia 

     ESTEEM Convex
TM

Flexibilidade para viver a vida 
com liberdade
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Suporte e orientação 
ao longo do caminho

Nosso objetivo é ajudar as pessoas a
serem muito mais que a sua estomia.

Trabalhamos continuamente para inovar e trazer 
avanços no            de produtos para melhorar a vida
de cada pessoa que vive com um estoma.

Este compromisso é para proporcionar às pessoas 
novas escolhas e permitir-lhes a liberdade de viver a 
vida que desejam.

Para saber mais sobre nossas soluções para cuidados 
com estomias, entre em contato:

.
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Esteem™+ Flex Convex possui quatro diferentes 
tamanhos para acomodar diversos estomas:

ESTEEM Convex
TM

Diâmetro de convexidade

ESTEEM™+ FLEX CONVEX
BOLSA DE COLO/ILEOSTOMIA
Tamanho da bolsa: 150 x 220mm
Recortável

ESTEEM™+ FLEX CONVEX
BOLSA DE UROSTOMIA
Tamanho da bolsa 130 x 195 mm
Recortável

0800-7276-115
www.convatec.com.br

/convatecbrasil

design

CÓDIGO 
NACIONAL

 TAMANHO
DA ÁREA DE 

CONVEXIDADE
ÁREA DE
RECORTE 

QUANTIDADE
POR CAIXAICC

BR10429

BR10430

BR10431

SAP
INTERNACIONAL

1714929421623

421626

421628

1714935

1714939

V1 10-43mm 10

10V2 10-35mm

V3 10-25mm 10

CÓDIGO 
NACIONAL

 TAMANHO
DA ÁREA DE 

CONVEXIDADE
ÁREA DE
RECORTE 

QUANTIDADE
POR CAIXAICC

BR10421

BR10422

BR10423

SAP
INTERNACIONAL

1714913421615

411619

421622

1714921 

1714927

V1 20-43mm 10

1721240 1721240422159 V0 20-57mm 10

10V2 20-35mm

V3 20-25mm 10BR10423421622 1714927 V3 20-25mm 10


