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Endelig har vi gleden av å si at Nye SenSura Mio er her. Dette har vi og
mange andre ventet lenge på, og vi i Coloplast er virkelig stolte over å
kunne presentere et så innovativt produkt som SenSura Mio er. For å
utvikle produktet har vi samarbeidet tett med stomiopererte og over
300 stomisykepleiere fra hele verden.
Vi vet at SenSura Mio kan gjøre en forskjell for de som bruker den, dette
er erfaringen fra flere land som allerede har produktet tilgjengelig. Og vi er
ekstra stolte av å kunne tilby dette produktet til alle som bruker flat stomiplate.
Den er tilgjengelig som 1-delt, 2-delt og til alle typer stomi, også til urostomi.
Du vil finne mer informasjon om hvordan vi har utviklet produktet og hva som
er det unike med det på de neste sidene. I bladet kan du også lese om hvordan
det har vært å være med på utprøving av produktet før det kom på markedet
i Norge.
Vi håper du finner spennende lesestoff i denne utgaven av bladet.

Adresse
Coloplast Norge AS
Ryenstubben 10
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Tlf:
22 57 50 00
Fax: 22 57 50 39
assistanse@coloplast.com
www.coloplast.no
Coloplast utvikler produkter og tjenester
som gjør livet enklere for mennesker
med personlige medisinske behov.
Vi samarbeider tett med brukere av
våre produkter og utvikler løsninger
tilpasset deres behov. Vi kaller dette
intimsykepleie. Våre forretningsområder
inkluderer stomi, urologi og kontinens,
hud- og sårpleieprodukter. Vi er et
internasjonalt selskap med over 9000 ansatte.
Coloplast er et registrert varemerke eid av
Coloplast A/S. Alle rettigheter er forbeholdt
Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
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Nye

SenSura® Mio
Reduserer tilfeller av
oppblåst pose med
inntil 61%*

Et nytt design for en
god natts søvn
Føl deg trygg med nye SenSura Mio®. Stomibandasjen har et spesialutviklet sirkulært
prefilter som gir bedre beskyttelse mot tilstopping og det er dokumentert inntil 61%
reduksjon i tilfeller av oppblåst pose.*

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no
eller på telefon 22 57 50 00.
*Coloplast clinical study 2010

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-01 Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Assistanse | 1/2015 | Nye SenSura® Mio

Passer perfekt. Føles riktig
Nye SenSura Mio gjør at mennesker med stomi kan føle seg trygge og sikre gjennom hele dagen.
Den elastiske kleberen som har gjort suksess på colostomiposer er nå optimalisert slik at den også kan takle utfordringene
til personer med mer aggressivt stomiinnhold.
Nye SenSura Mio har også et nytt og diskret utseende, samt et unikt sirkelfilter. Disse egenskapene gjør at posen ikke
synes, slik at stomiopererte ikke trenger å bekymre seg for at de skiller seg ut i
sosiale situasjoner.

Den passer perfekt på grunn av den elastiske kleberen
Ingen kropper er like. Mennesker har forskjellige kroppskonturer og formen på magen endres
både i løpet av dagen og når
man beveger seg rundt.
Den nye elastiske kleberen
Passer til individuelle kroppsfasonger og opprettholder en

sikker tilpasning ved brokk, arr
og hudfolder.
Den er laget av et mykt hydrokolloidmateriale som gir den
nødvendige klebe- og absorpsjonsevnen til å kunne takle
aggressivt stomiinnhold.

Den innerste sonen er utviklet
for å beskytte huden rundt
stomien.

Nye SenSura Mio passer til alle som bruker flate plater.

Føles riktig fordi den er diskret og personlig
Den nye SenSura Mio posens design
gjør at mennesker med stomi føler seg
tryggere i forhold til å bruke stomiutstyr.

fargen sammen med grå fikk man den
spesielle fargen som brukes på nye
SenSura Mio.
Til forskjell fra den beige fargen vi
kjenner på stomiposer fra tidligere,

at bandasjen skal kjennes mer som
et klesplagg enn som et sykepleieprodukt.

er denne fargen like diskret til alle
hudfarger og under alle typer klær,
selv hvite klær.
Det er for oss helt nytt å ta inn design
på denne måten i produktutviklingen.
Vårt fokus har vært livskvalitet og

Nye SenSura Mio har fått en ny og
rettere fasong som skal bidra til
diskresjon. I tillegg har de valgt å sette
hudkleberen høyere på posen, dette
for at posen ikke skal bli så tung i
overkant og falle fremover.

Grått og nøytralt tekstilmateriale
En av de mest åpenbare nyhetene
med nye SenSura Mio er den nøytrale
grå fargen som erstatter den klassike
beige. Den nøytrale grå fargen som
er spesielt valgt, og det myke tekstilmaterialet gir et mer diskret utseende.
Den nøytrale fargen er spesielt valgt
fordi den ikke skal synes under klær,
selv under hvitt.
Alle mennensker har ulik hudfarge.
Dette innebærer at den beige fargen vi
er vant til å se på stomiposer egentlig
ikke passer noen eller er spesielt
diskret. Derfor valgte vi å se det på en
helt ny måte og valgte denne gråfargen som i stedet etterligner skyggen
under klærne, sier Jakob Bendix,
indistridesigner i Coloplast.
I studier oppdaget Jakob Bendix og
hans team at alle mennesker uansett
hudfarge har samme oransjenyanse i
huden. Den er bare forskjellig i hvor lys
eller mørk den er. Ved å blande denne
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Bruker tekstil i posen
For å gjøre produktet “mindre
medisinsk”, har vi valgt å bruke tekstil
i stedet for non-woven som
vi tidligere er kjent med fra stomiposer. Det kjennes mykt og godt
mot huden, og det er samtidig
vannavstøtende. Tekstilmaterialet
har også den egenskapen at det ikke
fester seg til klærne, som gjør at den
blir mer usynlig under klærne.
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Vi introduserer nye SenSura® Mio
Sirkelfilter
Det nye sirkelfilteret beskytter mot oppblåst pose. Den største innovasjonen med
sirkelfilteret er det store prefilteret som beskytter filtermembranen og karbonpakken
mot stomiinnhold, slik at filteret ikke tettes.
Sirkelfilteret er integrert i stomiutstyret, og vi har flyttet filteret til fronten av posen
for å beskytte det mot stomiinnhold og redusere overheng.
Stomiinnhold fra colostomi og ileostomi gir filteret forskjellige utfordinger. Vi har
derfor utviklet to forskjellige prefiltre.
Ny Click-kobling
Coloplast har utviklet en ny Click-kobling på nye SenSura Mio. Vi har videreført det
hørbare klikket når posen festes til platen, men utløserknappen på låseringen er nå
flyttet inn mot magen, slik at den ikke åpnes utilsiktet.
Den bølgeformede ringen sikrer at alle bevegelser i koblingssystemet blir dempet, og
bidrar til at denne ringkoblingen oppleves mer føyelig enn tradisjonelle ringkoblinger.
Den nye bølgeformede ringen vil gi deg en bedre opplevelse av den elastiske
kleberen.

Et helt nytt sortiment
Den nye SenSura Mio er et helt nytt sortiment av stomiposer og plater – den er tilgjengelig for alle som bruker flat plate.
Du har muligheten til å velge mellom 1-dels og to ulike typer med 2-dels løsninger.
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Utprøving av nye stomiprodukter
Hvordan er det å være med i utprøving av nye stomiprodukter?
Coloplast jobber hele tiden med å utvikle nye og bedre
produkter som kan gjøre hverdagen enklere for de som
lever med stomi. Som en del av utviklingsprosessen er
det viktig å få noen til å prøve produktene og komme
med tilbakemeldinger. I 2013 ønsket vi å teste et nytt
1-dels produkt med tømbar pose.
Vi sendte ut brev med informasjon og tilbud om å delta i
en utprøving til mange av de som mottar Assistanse bladet
fra Coloplast. Utprøvingen er styrt fra Coloplast i Danmark,
og stomisykepleier Ragne Gjestrum-Larsen som hadde
ansvaret i Norge.
En av de som mottok brev var Liv Ben-Avi, hun synes
dette så spennende ut og ringte raskt for å melde sin
interesse. Liv ønsket å se hva som var nytt og hva som
var forskjellig fra de posene hun allerede brukte. Nå skal
det sies at Liv alltid har hatt stor eventyrlyst og et ønske
om å se nye muligheter. Hun er oppvokst på Rena i Åmot
kommune i Østerdalen. Etter hvert flyttet de til Elverum
hvor hun også gjennomførte skolegang. Etter endt skolegang fikk hun jobb på hotell i Sveits. Etter et år der fikk hun
en Au-Pair stilling for en amerikansk- jødisk familie i Sveits.
Hun kom etter hvert hjem til Elverum, og begynte å se seg
om etter ny jobb. Det var en stilling ledig på Hotel Central i
Elverum og en stilling hos Oslofjord, valget falt på Oslofjord
og Liv seilte mellom Oslo og New York. Hun seilte etter
hvert også verden rundt mens hun jobbet på cruiseskip,
her traff hun sin mann. Liv og mannen bodde i Israel i 2 år,
da hennes mann kom derfra. Etter hvert som de fikk barn
flyttet de til Norge. Hun har to barn og barnebarn som
fyller mye av hverdagen hennes. Liv har jobbet i Postverket
i mange år, som ble til Postbanken og etter hvert DNB hvor
hun var bankfunksjonær.

Liv har en ileostomi og har hatt det siden 2003, det har ikke
vært til noe stort hinder i hverdagen. Hun var ikke forberedt
på å få en stomi, men har lært seg å leve med den og man
blir tøffere etter hvert. Hun lever et aktivt liv og reiser mye.
Når vi møttes hadde hun vært i Israel for å besøke familie,
og i høst var hun to uker i Nice. Så lenge man kan stole på
produktene går det greit å være på reise sier hun.
Som dere sikkert skjønner er dette en dame med pågangsmot og stor eventyrlyst, så det å prøve nye produkter for å
se om ting kan bli bedre er ikke noe hinder for henne.
Ragne Gjestrum-Larsen tok kontakt og de fikk en fin dialog
under utprøvingen. Det skulle testes to ulike produkter i
perioden, Ragne kom innom hjemme hos Liv en gang i
uken i tillegg til god oppfølging på telefon. Ragne er en
hyggelig og profesjonell sykepleier som det er enkelt å
snakke med.
Liv oppsummerer med at det er fint å være med i en
utprøving, du får god innsikt i hva som skjer i utvikling av
nye produkter. Du får god oppfølging underveis. Det var
et produkt som hadde en mye mykere plate og jeg trengte
færre tilleggsprodukter. Fargen på posen er nøytral, og
filtrene var bedre enn på de posene jeg bruker i dag.

SenSura® Mio 1-dels tømbar
Alt-i-ett ileostomiutstyr for maksimal sikkerhet
og diskresjon.
Ekstra sikkerhet med tolagskleberen
SenSura 1-dels tømbar kombinerer
den unike SenSura tolagskleberen med
en komfortabel og diskré pose for
maksimal sikkerhet og diskresjon.
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“Alt går om man vil”
Navn: Matilda Ahdrian
Alder: 18 år
Studerer: Økonomilinje på LM
Engstrøms gymnasium i Gøteborg
Blogg: Matilda Ahdrian – Alt går
om man vil.
http://matildaahdrian.blogg.se
Matilda Ahdrian utsråler glede og energi. Hun er 18 år og
har hatt stomi i litt over ett år. På sin blogg skriver hun «Ja,
jeg har pose på magen…. Men hva kan jeg gjøre med det?
Uten min pose ville jeg sannsynligvis fortsatt ligget på sykehuset, og det er ikke noe jeg ville foretrukket. Jeg er glad for
at jeg har min pose.»

Tekst: Anna Kreutz, oversatt av Lena Lyseggen

det henne en halv time å komme fra midten av sengen og til
kanten. Men målbevisst som hun er, var hun snart på beina
igjen og to uker senere tilbake på skolen.
Kjendis på badestranden
Hun ser ikke på stomien som noen større greie i hverdagen,
eller noe problem.
Alle rundt meg og i min klasse vet at jeg har stomi. Det er
ingen merkeligheter i det. Og jeg kan ha hvilke klær jeg
ønsker, det gjelder bare å tenke på hvordan man legger
posen.
I stedet forteller hun at det nesten er litt morsomt å gå på
stranden med stomiposen synlig.

Stomien fungerer fint. Jeg elsker den. Fordi jeg har det som
vanlig, som jeg gjorde før jeg ble syk, svarer hun på hvordan
det føles å ha stomi.
Siden februar 2012 har hun hatt en blogg med tittelen «Alt
går om man vil». Den er mest tenkt som en dagbok, men
nå er den også blitt en måte å nå ut og støtte andre som
er i samme situasjon. Hun har også fortalt sin historie på et
ILCO- møte (tilsvarer NORILCO i Sverige) og planen er at
hun skal gjøre det samme på «Unge Magars ungdomstreff».
Jeg vil vise at det finnes en positiv side ved det å ha stomi.
Å forsøke å se muligheter i stedet for hindringer. Det er en
forskjell på å høre en lege snakke om stomi og få høre fra
en som virkelig lever med stomi.
Gunnar fylte ett år i høst
Som et eksempel på Matildas avslappede holdning til stomien har hun gitt den et navn – og feiret 1 årsdagen. Han
heter Gunnar, ikke av noen annen grunn enn at det dukket
opp i hodet. Og da tenkte hun det hadde vært litt morsomt
å gi han en bursdagfest med god mat og kake.
Vanlig i familien
Matilda fikk diagnosen Ulcerøs Collitt i 2012, og hadde i
begynnelsen lite problemer. Men forrige sommer ble hun
akutt syk med høy feber, lå på sykehus i to måneder og ble
til slutt akutt operert.
Det er mange i min familie som har tarmproblemer. Derfor
var det ikke så rart at jeg fikk diagnosen. Derimot tenkte jeg
«aldri i livet» når de sa at jeg skulle få stomi. Men etter hvert
ble jeg enda dårligere og tilslutt ble det ønsket om å føle
seg bedre som ble utslagsgivende forteller Matilda.
Feberen forsvant rett etter operasjonen, men tiden som
sengeliggende hadde tatt på kreftene. De første dagene tok

Det er som å teste hvordan det er å være kjendis. Alle ser
og begynner å prate om det er jeg har på magen, og tror
selv de er veldig diskret. Men det er likevel veldig tydelig at
nesten alle skvetter til litt.
Drømmer om New York
Matilda går siste året på økonomilinjen på gymnaset.
Drømmene om fremtiden er å reise til New York, og bo
der en periode og etter det studere for å bli siviløkonom.
Men akkurat nå går mye av tiden til den UF-bedriften
(Ung Fôretaksamhet) som hun og noen klassekamerater
har startet som en del av utdannelsen.
Vi kom på en ide med et forkle som har en innebygget
«jojo» som gjør at man kan feste grytekluter i forkleet og
slipper å legge de fra seg og lete etter de hele tiden. Vi har
fått veldig bra respons og stått på julemarkeder både på
Gunnebo Slott og i Haga i Gøteborg. Det er veldig gøy. Jeg
ønsker å jobbe med å lede en bedrift i fremtiden så det er
kjempegøy.
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Alvin Holm 43 år
Alvin Holm bor i Ålesund, og har 4 barn. Han fikk stomi i
2004. Alvin har en kronisk betennelsessykdom i tarmen,
Morbus Chrohn. I 2004 skulle han opereres. Dette gikk ikke
helt etter planen, og han fikk en blodforgiftning og svevde
mellom liv og død. Det hele endte med at legene måtte
legge ut tarmen. Ettersom stomien ikke var planlagt og
han ikke var forberedt på dette har det ikke vært like lett å
akseptere situasjonen helt, og han har slitt med selvtilliten
og tryggheten rundt det å være åpen om stomien.
Stomien ble forsøkt lagt tilbake i 2008, dette endte også
med komplikasjoner. Stomien måtte legges ut igjen, denne
gangen permanent og på venstre side. Alvin sier at det å
ha en stomi, er å leve med et skjult handikap.
I løpet av det siste året har han tatt noen store skritt å
akseptere og ikke minst fortelle andre at det er helt greit
å leve med stomi. Alvin har stilt opp til intervju i flere aviser,
blant annet VG magasinet Helg, hvor de har skrevet flere
artikler om «Kroppen min». Han har også vært med på
God Morgen Norge på TV2, i Moss Avis, Radio Ålesund
og snakket om livet med stomi, han ønsker på denne
måten å fortelle at det er fullt mulig å leve et normalt liv
selv med stomi.

at han har en stomi. Det å bade i sjøen eller i basseng har
han unnlatt å gjøre i mange år, våren 2012 ble han utfordret
av sin tidligere kjæreste og tok sitt første bad med stomi i et
basseng. Neste utfordring og et høyt ønske nå er å tørre å
bade i sjøen igjen, og få begynt å trene med å stramme opp
overkroppen.

Nå ønsker han tabuene rundt stomi til livs og håper å hjelpe
andre. Som Alvin sier har stomien og posen på magen reddet livet hans og det gjør at han ikke lenger synes det
er så ille å ha stomi. Han er nå blitt med i NORILCO Møre
og Romsdal og deltar på møter. På sykehuset i Ålesund
har de et informasjonsrom på kreftavdelingen i regi av Kreftforeningen, hvor de stiller frivillig som likemenn slik at andre
som er i samme situasjon eller pårørende kan få snakke
med noen som allerede er stomioperert og som har kreft.
Alvin er en aktiv og engasjert mann som er opptatt av foto,
han liker å ta bilder av naturen og det som er rundt han i
miljøet han lever. Tidligere bodde han i Moss hvor han var
aktiv i Moss Fotballklubb som alt mulig mann, han var
fotograf, journalist og sekretær og en viktig del av støtteapparatet.

Alvin sier at stomien i perioder har styrt livet hans, og han
kaller det derfor et skjult handikap. I lang tid valgte han å
ikke gå ut i frykt for lekkasjer eller at han skulle få i seg noe
han ikke tålte. Det opplevdes vanskelig å skulle la andre vite

SenSura® Mio Flex
Ny diskré 2-dels stomiposer med sikker,
fleksibel kleberkobling.
SenSura® Mio Flex er en ny serie med
stomiprodukter som passer til forskjellige
kroppsfasonger på grunn av den elastiske
kleberen, og den er diskré takket være
det nøytrale grå tekstilmaterialet.
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For Alvin er det viktig å føle trygghet med posen, det å
vite at det ikke oppstår lekkasjer når han er ute er en viktig
forutsetning i hverdagen. Etter å ha prøvd Nye SenSura
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gjør det enklere å følge med på om det er lekkasjer på
gang. Samtidig er det nye tekstilmaterialet i posetrekket mer
behagelig å ha mot huden, og det er mye mer diskret under
klærne. I tillegg til at det er grått og mer delikat har det også
egenskapen at det ikke trekker til seg vann, og man er tørr
selv når man kommer rett fra dusjen.

Alvin håper at ved å stå
frem kan han bidra til at
andre ikke kommer i den
situasjonen han selv var
der han nesten ikke turte
å være ute. Han tør mer
nå og liker å bli utfordret til å prøve nye ting,
selv om det kan føles litt
skummelt.

Mio Flex opplever han at det er blitt en bedre hverdag. Den
myke og elastiske platen sitter bedre på huden og dette
igjen gjør at han føler seg mye tryggere i forhold til lekkasjer.
Huden er mindre sår, og det gjør stomistellet enklere. En
annen viktig faktor for Alvin er at filteret fungerer mye bedre,
posen blåser seg ikke like mye opp om natten som igjen
sikrer at han sover godt. Dette er viktig for å ha overskudd
i hverdagen og det blir enklere å leve med en kronisk
sykdom. Posen er helt ny for meg sier Alvin, han liker godt
at det er klar plast bak trekket, og at inspeksjonsvinduet

– en forening for deg?
Kanskje er du allerede medlem hos oss, eller en annen pasientorganisasjon?
Du har kanskje vurdert å melde deg inn, men er litt usikker på hva det er vi egentlig gjør?
NORILCO er en interesseorganisasjon for og av personer som på en eller annen måte er berørt av en stomi- eller
reservoaroperasjon, eller av mage- og tarmkreft. NORILCO er en organisasjon som står støtt på to bein, det ene er
likepersonsarbeidet og det andre er påvirkningsarbeidet. I NORILCO har vi rundt 200 frivillige likepersoner, som stiller opp
til en samtale både før og etter en operasjon. Våre likepersoner er godt utdannet og opplært i møtet med andre i samme
situasjon, men viktigst av alt er at de selv er operert og dermed har den erfaring som ingen andre kommer i nærheten av.
Våre likepersoner er tilgjengelige for både medlemmer og ikke-medlemmer både før og etter operasjon.
Påvirkningsarbeidet er det andre beinet til NORILCO. Her arbeider vi målrettet mot myndigheter og beslutningstakere
for å sikre at våre pasientgrupper blir ivaretatt. Vi har vært de fremste forsvarerne av særfradraget for store
sykdomsutgifter og blåreseptordningen. Vi arbeider også målrettet sammen med andre i Kreftforeningen for gode
behandlingsforløp for mage- og tarmkreftpasienter. I tiden som kommer vil det være mange politiske utfordringer
som må møtes av en profesjonell interesseorganisasjon med gode samarbeidspartnere og sterke allianser. Derfor har
vi blant annet et tett samarbeid med flere ulike leverandører, legemiddelfirmaer, Kreftforeningen og Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon – for en ting vi vet er at sammen står vi sterkere.
Fakta om NORILCO
Medlemmer: 4500
Distriktsavdelinger: 21
Stiftet i: 1971
NORILCO har en aktiv ungdomsorganisasjon
for aldersgruppen 15-35
Les mer: www.norilco.no

Bli medlem og styrk vårt fellesskap
hvis du ikke allerede er medlem.
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“Jeg trodde ikke at
jeg noensinne ville
finne en skånsom
kleberfjerner spray.”
Rhonda, stomioperert i 2006

Tenk igjen. Tenk Brava ™
Nå finnes det en kleberfjerner som ikke svir og
som sprayer skånsomt.
Brava kleberfjerner gjør det mulig å fjerne hudplaten og kleberrester på en
enkel måte. Sprayen er skånsom og tørker på sekunder, så den påvirker ikke
klebeevnen til ny hudplate. Videre er det mulig å tømme flasken helt.
Brava kleberfjerner er en del av den nye serien med stomitilbehør fra Coloplast,
som er utviklet for å redusere lekkasje og ta vare på huden.
Bruksanvisning
Spray på oversiden av hudplaten og la kleberfjerneren sive inn under
platen. Etter noen få sekunder kan du enkelt fjerne hudplaten og du
er klar til å sette på en ny hudplate.

Registrer deg for å motta gratis vareprøver på www.coloplast.no
eller ring kundeservice på tlf 22 57 50 00.
www.coloplast.no
Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © [2012-06.] Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
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Spørsmål og svar
Jeg opplever at filteret på stomiposen hele tiden tetter seg, og jeg må derfor opp flere ganger om natten for å
slippe ut luft av posen. Hvorfor finnes det ikke et filter som gjør det enklere for oss med ileostomi?
Med det nye filteret på SenSura Mio har vi introdusert et meget effektivt sirkelfilter hvor pre-filteret beskytter filteret på en
veldig effektiv måte. Med dette filteret vil de som har ileostomi oppleve færre tilfeller av oppblåst pose og ha mulighet til å
sove bedre om natten.

Jeg har sett den Nye SenSura Mio posen dere, hvorfor har dere valgt å lage den grå og ikke hudfarget?
SenSura Mio er laget for å være diskret under klær, ikke for å etterligne en hudfarge.

Jeg opplever at platen sitter veldig godt og at det av og til kan være vanskelig å ta den av, er det noen jeg gjøre
for at den skal løsne lettere?
Dersom man opplever dette bør man være nøye med å bruke vann og kompress eller kleberfjernerspray ved hvert stomistell. Vi anbefaler at man tørker av huden med vann og kompress også etter bruk av kleberfjernerspray.

Vi er her for deg

Coloplast Norge har en kundeservice hvor du
kan henvende deg for å få svar på spørsmål om
produkter og bruken av våre produkter. Vi tilbyr deg
gratis vareprøver om du vil prøve nye produkter, og
vårt mål er sammen med deg å finne den løsningen
som passer best til nettopp deg. Vi tar også imot tips
og forslag til forbedringer og utvikling av nye produkter
som kan gjøre din hverdag bedre.

De du treffer på telefonen er; Ida, Dagrun og Tonje

Kundeservice er åpen hverdager kl 08.00 – 16.00
Telefon 22 57 50 00
E-post: kundeservice@coloplast.com
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