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Assistanse – for en bedre hverdag
Fra det øyeblikket vi starter utviklingen
av et nytt produkt, tar vi miljøhensyn.
Kvalitetskontroll i valg av innholdsstoffer og
produksjon er et viktig ledd i utviklingen.
Bladet er gratis og tilbys utelukkende
til medlemmer av Assistanse.
Bladet henvender seg til alle som har behov
for mer informasjon om stomi og stomiprodukter, både brukere og helse- personell.
Her får du blant annet informasjon, råd og
tips fra helsepersonell og de som bruker våre
produkter. Vi i Coloplast gir informasjon om
nyheter rundt våre produkter. Abonnement
tegnes ved å fylle ut kupongen midt i bladet,
på www.coloplast.no eller ved å kontakte oss
på telefon.
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Konveks uten kompromiss
De som bruker konvekse plater må ofte gå på kompromiss mellom
fleksibilitet og stabilitet. Tradisjonelle konveksprodukter er ofte stive og
føles ubehagelige, når man bøyer og strekker seg. Det er derfor med
glede vi nå kan presentere den store nyheten SenSura Mio Convex for
dere. Den nye platen har integrerte flex-linjer som følger kroppens
bevegelser. Med SenSura Mio Convex får du fleksibilitet og stabilitet.
Du kan også lese om Søren sine opplevelser med å bytte til SenSura
Mio Convex, og hvordan det hjalp han til å være trygg og kunne gjøre
aktiviteter han ikke har gjort på mange år.
En annen fin historie er om Trine, som nylig fikk en ileostomi og sier hun
skulle ønske hun hadde fått den tidligere. Hun slet i mange år med
magen etter en ryggmargsskade, og sier hun fikk et bedre liv etter
operasjonen.
Håper du finner nyttig og spennende lesestoff i bladet.

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, hudog sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt
selskap med over 10 000 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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Dokumentert
reduksjon av
lekkasje*

SenSura Mio Convex
®

– Konveks uten kompromiss
En bedre tilpasning til folder og
fordypninger
Det har lenge vært akseptert at
konvekse produkter betyr mindre
fleksibilitet. Nå har vi endelig lykkes i å
utvikle en konveksløsning som følger
kroppens bevegelser. Løsningen
ligger i de integrerte flexlinjene i selve
skålen. De unike flexlinjene gir et helt
nytt nivå av fleksibilitet og stabilitet
uten å gå på kompromiss med
sikkerheten.
Hva er konveks?
Et konveksprodukt har en skålformet
kleber, som kan hjelpe mennesker

»

81% av alle
som bruker
konveksprodukter i
dag, opplever
lekkasje1

som har en stomi som krever litt
ekstra. Det kan for eksempel være

utfordringer med furer og overflatiske
folder i huden rundt stomien. Hvor
magens form rundt stomien har en
fordypning eller at stomien har en
åpning som ligger i nivå med hudoverflaten. Et konveks produkt vil hjelpe til
med å skyve stomien frem og holde
huden slett.
Konvekse produkter kan være til god
hjelp, men mange opplever at de er
stive og føles ubehagelige når man
bøyer og beveger seg.
1

Coloplast clinical study, 2014
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En konveksløsning for alle kropper
En mykere kurve for ekstra
trygghet

Stabilitet for områder som
går innover

SenSura® Mio Convex Soft, 6 mm

SenSura® Mio Convex Light, 6 mm

• Gir lettere støtte
• For stomier over hudnivå
• Kan være et alternativ til flate
hudplater ved lekkasjeproblemer
• Passer over arr, furer og folder
• For nyopererte stomier med løs
eller flytende output

• Gir moderat støtte
• For stomier i hudnivå som
trenger litt hjelp for å
skyves frem
• For moderate utfordringer
i det peristomale området
• Hvor output siver inn under
hudplaten

SenSura® Mio Convex Deep, 9 mm
• Maksimum støtte
• For stomier under hudnivå
som trenger mye hjelp
for å skyves frem
• For situasjoner hvor det er behov
for en dypere kurve for å jevne ut
groper, furer og folder
• Hvor flytende output siver inn
under hudplaten

4
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SenSura Mio® Convex og de
mange nye egenskapene

Forblir diskré
Det myke tekstilmaterialet gjør at det
ser mindre ut som medisinsk utstyr
og mer ut som et klesplagg.

Et filter du kan stole på
Hver stomipose har et spesialutviklet
prefilter som gir bedre beskyttelse
mot tilstopping.

Tryggheten med lyden av et klikk
Den nye click-koblingen har en
låsering som er designet for en
ekstra følelse av trygghet.

Den nøytrale grå fargen er spesielt
valgt for å være diskré under klær,
selv uten hvite klær.

Det er dokumentert å gi 61%
reduksjon i tilfeller av oppblåst pose.

Et hørtbart «klikk» bekrefter at posen
er festet til hudplaten.

SenSura Mio® Convex sortimentet
- til alle stomityper
SenSura Mio Convex 1-dels
• lukket
• tømbar
• uro

SenSura Mio Convex hudplater 2-delt
• Click hudplater
• Flex hudplater
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SenSura Mio® Convex og økning i
antallet personer som ikke opplever
uplanlagte stomiskift

S

enSura Mio Convex har i
kliniske studier vist en
reduksjon i antall tilfeller av
lekkasje. Det er første gang
at nye stomiposer og plater viser en
reduksjon i antall tilfeller av lekkasje.
Lekkasjetilfeller fører som regel til
det man kaller uplanlagte stomiskift.
I Sverige lanserte de SenSura Mio
Convex 1. oktober 2015, og i den
forbindelse har 70 brukere av
stomiutstyr testet og evaluert disse
produktene.
Med produktene de 70 brukerne av
stomiutstyr brukte før de prøvde
SenSura Mio Convex opplevde 23%
aldri uplanlagte stomiskift. I testperioden med SenSura Mio Convex
var det 60% som ikke opplevde
uplanlagte stomiskift.
Dette er en stor økning i antall
personer som opplever en tryggere
hverdag.

Økning i andel som ikke opplever uplanlagte stomiskift
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Med gamle produkter

Med Sensura Mio Convex

60% opplever ingen uplanlagte stomiskift med SenSura Mio Convex mot 23%
med tidligere produkter.

SenSura Mio Convex studier i Norge
I de senere årene har det blitt gjennomført flere studier med Coloplast produkter under utvikling her i Norge.
Det gjelder også for SenSura Mio Convex.
Det har blitt gjennomført to studier med ulike varianter av SenSura Mio Convex. Totalt har det vært 30
personer med i disse to studiene her i Norge. Coloplast er svært takknemlig for at de som deltok i studiene
tok seg tid til dette da det er veldig viktig for oss å se hvordan våre produkter fungerer når de blir brukt i en
vanlig hverdag.
Det er stomisykepleier Ragne Gjestrum-Larsen ved Sykepleierklinikken i Larvik som har gjennomført disse
studiene i Norge på oppdrag fra Coloplast. Vi retter en stor takk til Ragne for hennes flotte gjennomføring av
studiene.
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«Med SenSura® Mio Convex kjenner jeg
ingen begrensninger. Den er fleksibel
og sikker!»
En ny konveks hudplate gir ikke Søren bare en bedre tilpasning – den gjør det også
mulig for han å bøye og strekke seg mer komfortabelt og med større trygghet.

Søren, 49 år, ble ileostomioperert
tidlig i tyveårene uten at det holdt han
tilbake. Etter en senere operasjon fikk
han en kortere stomi i et område som
går innover rundt stomien, og konveksproduktene han brukte ga ikke den
tryggheten han trengte.
“De var stive og ukomfortable. De
fulgte ikke kroppens bevegelser, og
jeg hadde lekkasjeproblemer – i blant
tre ganger om dagen,” forklarer han.
Så prøvde han SenSura Mio Convex
og han kjente forskjellen med en
gang. “Den har mye bedre tilpasning

og den er veldig myk og fleksibel.
Jeg glemmer at jeg har den på!”

Dokumentert
reduksjon av
lekkasje*

Søren er far til fire, og har en aktiv
livsstil. Han spiller badminton og
old boys fotball, og han er også
trener for ungdomslag i badminton
og fotball.
Med sitt nye konveksprodukt gjør
han også mer. “Min 10 år gamle
sønn hadde aldri sett meg svømme
før, så han er veldig glad for det!”
*Coloplast clinical study, 2014. Data on file.

“Jeg har begynt å svømme igjen etter flere års
opphold. Jeg svømte til og med i sjøen i sommer,
sammen med sønnene mine”

NY: SenSura Mio Convex
Unike integrerte flex-linjer gjør at
konveksproduktet er fleksibelt
når du bøyer og strekker deg,
uten å gå på kompromiss med
stabilitet og sikkerhet.
Tilgjengelig i versjonene 6mm
Soft, 6mm Light og 9mm Deep.
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Brava® elastisk
tape følger
kroppens
bevegelser
Brava elastisk tape sørger for å holde hudplaten din
trygt på plass, samtidig som den gir deg bevegelsesfrihet. Den er også hudvennlig fordi den absorberer fukt.

“Nå føler jeg meg trygg
igjen og jeg bruker
mer tid i vannet.”
Ken, dedikert svømmer og Brava bruker.

NYHET!
Nå i flere
versjoner!

8
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Passer nå alle kroppsprofiler og hudplater
uansett form

Hvordan brukes
Brava elastisk tape?
Før du bruker produktet bør
du alltid kikke på brukerveiledningen som leveres
sammen med produktet.

Brava® elastisk tape
original/halvmåneformet
passer ovale eller runde
hudplater.

NYHET

Brava® elastisk tape
rektangulær passer
firkantede hudplater.

Gjør tapen klar til å påføres

Fjern den største delen av
dekkpapiret før du starter
med å feste den enden hvor
limet er eksponert.

Påfør direkte på huden

NYHET

Brava® elastisk tape
Y-formet gir ekstra støtte til
peristomale områder som
vender utover, som for
eksempel ved brokk.

Plasser tapen som ønsket på
hudplaten. Husk at en del
hudplaten skal være dekket av
tapen. Fjern den siste delen av
dekkpapiret fra tapen, og stryk
tapen forsiktig slik at den fester
godt til både huden og
hudplaten.

9
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Trine Hustad Olsen ble nylig ileostomioperert

– Skulle ønske jeg had

Tekst: Inger Marie Spange
Bilder: Kenneth Olaussen, Hammerfestingen og private bilder

Den hvite vidda lå foran dem i gnistrende vintersol. Det var sen påske, et godt stykke ut i
april, passe kaldt, ingen vind, akkurat sånn en påske skal være. Livet kunne ikke vært
bedre. Så forandret alt seg.

T

rine Hustad Olsen satt bakpå
snøscooteren til en venn, nøt
det vinterbleke, nakne fjelllandskapet ved Hammerfest.
Den lave sola fikk snøen til å glitre
vakkert.
– Men lyset ble så flatt. Der vi trodde
det gikk rett frem, gikk det plutselig
rett ned. Snøscooteren kjørte utfor
kanten og de falt tjuefem meter. Der
ble de begge liggende bevisstløse.
Først da Trine ikke møtte opp i barnehagen for å hente den tre år gamle
sønnen, ble det full etterlysning.
Tjueen snøscootere deltok i søket,
men det var faktisk broren til Trine
som til slutt fant dem. Da var det gått
fire timer og Trines kroppstemperatur
var nede i 32 grader. Begge overlevde,
men det gikk verst med Trine.
Planer for fremtiden
Da ulykken skjedde var Trine tjuesyv
år. Hun jobbet med ungdommer og i
utelivsbransjen og hadde lagt planer
for fremtiden. Hun tenkte på å flytte til
Oslo, ta frisør- og make-up-utdanning
og få seg jobb som make-up-artist.

Trine med sine sønner.
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I stedet våknet hun etter et par uker
på Tromsø sykehus. Bekken, to ryggvirvler, en fot og en arm var knust.
Hun fikk kun lov til å bevege hodet
førtifem grader.
– Det første jeg husker fra da jeg
våkner er at føttene henger i været, i
strekk, og at jeg ikke kan kjenne dem.
Jeg spurte moren min om jeg kom til
å bli lam. Da var det veldig usikkert,
de visste ikke.
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dde gjort det tidligere

»

Å ha slike smerter er som å løpe
et maraton. Du blir utslitt, svett og
det tar all energi.

Fra rullestol til krykker
Etter to uker i Tromsø bar det tilbake
til Hammerfest sykehus. Der ble
hun liggende i to måneder. Det var
først mot slutten av dette sykehusoppholdet hun begynte å kjenne
følelse i føttene igjen. I rullestol gikk
ferden videre til Sunnaas.
– Her bestemte jeg meg for å være
helt til jeg kunne gå et par skritt med
krykker.
For allerede den dagen hun våknet
opp på sykehuset tok hun et valg:

– Jeg har møtt andre, på sykehuset
og senere, som har hatt mindre
skader enn meg og som har vært
bitre. Jeg ville heller bruke energien
min på å komme meg på beina igjen.
Ulykken skjedde i april og i september
humper hun ut døra til Sunnaas og
inn i en taxi. Det ble en kort tur hjemom
Hammerfest for å pakke om, før
hun reiste for videre opptrening
på Catosenteret. Der ble hun i seks
måneder. Livet siden den gang har
handlet mye om å bygge seg opp
igjen og om sterke magesmerter.

Sterkere og sterkere smerter
Det som begrenset livet hennes mer
enn alt annet, var de forferdelige
magesmertene.
– Jeg har måttet bruke kateter fra dag
én, fordi nervene er ødelagte. Men jeg
husker allerede fra Hammerfest sykehus hvordan de strevde med å få
tømt tarmen min. For det hadde ikke
skjedd noe de første fjorten dagene da
jeg var omtåket og delvis bevisstløs.
Men jeg følte den gangen at tarmene
kunne klare å jobbe litt selv, og det
var ingen som visste med sikkerhet
om førlighetene kunne komme tilbake
i løpet av ett års tid eller om det ville
være slik permanent.
Etter hvert tiltok smertene. Og det
gikk lengre og lengre tid mellom hver
gang hun kom seg på do.
11
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Trine Hustad Olsen er nyoperert. Hun har fått utlagt
tarm, stomi. Nå viser hun den frem for å ta livet av
tabuene som finnes i samfunnet. Bildet er hentet fra
Hammerfestningen lokalavis.

Avisutklipp fra tiden etter ulykken.

Urinveisinfeksjonene kom også
hyppigere og hyppigere.
– Det ble diskutert om noe skulle
gjøres, men alt var så nytt og jeg ville
gi det tid.
Opererte inn nervestimulator
Livet til Trine ble preget av sterke
kolikksmerter som begynte langt opp
i tarmen.
– Å ha slike smerter er som å løpe et
maraton. Du blir utslitt, svett og det
tar all energi. Det var flere ganger
ungene var livredde når jeg hadde det
som verst.
12

For tre år siden bestemte hun seg
egentlig for å la seg stomioperere. En
lege mente at tarmene hennes var
praktisk talt døde. Men på sykehuset
møter hun en annen lege som mente
at en nervestimulator kunne hjelpe.
Nervestimulatoren er en slags pacemaker som sender signaler til tarmene.
Valget falt til slutt på det siste.
– I begynnelsen virket stimulatoren
litt. Jeg følte jeg kom meg oftere og
lettere på toalettet.
Imidlertid tok det ikke lang tid før
tilstanden var tilbake til det samme

gamle. Og smertene tok på ny all
energi og fokus. For å holde magen i
gang måtte hun massere den og hun
var avhengig av å ha et toalett i
nærheten hele tiden.
Hentet i ambulanse
Trine hadde bestemt seg for at nok
skulle være nok den dagen hun måtte
bli hentet av ambulanse. Det skjedde
da hun var på hytta til faren til hennes
yngste sønn.
– Jeg våknet av smertene og trodde
jeg var alene. Så jeg brølte ut.
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Eksmannen, som også er ambulansesjåfør, hadde aldri tidligere sett hvor
vondt Trine egentlig hadde det. Det
holdt hun skjult for alle, bortsett fra for
de to guttene sine.
– Vanligvis er jeg ikke den som hyler
høyest. Så jeg tror han fikk sjokk.
Men da ringte han etter ambulanse.
Operasjonen
Syv dager senere, den 13. oktober
2015, blir Trine operert. Mens hun lå
på operasjonsbordet sprakk tarmen.
En livsfarlig situasjon om det hadde
skjedd utenfor sykehuset. Tarmen var
strukket og atter strukket og til slutt blitt
altfor lang og skjør. Operasjonslegen sa
han aldri har sett så lang tarm. I den
fant de også massevis av forsteinet
avføring. Det er ikke rart at det å
spise har vært forferdelig eller at hun
følte seg stinn hele tiden.

Valgte Coloplast
Når det gjelder produkter har Trine
Hustad Olsen allerede fått en bred
erfaring.
– Jeg har brukt kateter i femten år, og
der er det ikke så mye å velge mellom,
selv om jeg er veldig fornøyd med
den som Coloplast har. Men jeg
hadde ikke peiling på at det fantes
så mye forskjellig stomiutstyr.
Coloplast sin tømbare pose var den
siste variantene hun prøvde.
– Jeg har plasterallergi og mange av
posene har et feste som jeg reagerer
på. Men festet til Coloplast er laget av
silikon, veldig enkel å kneppe på og

»

Nå kan jeg
spise hva
jeg vil!

av, og den reagerte jeg ikke på. Jeg
falt for posens lukkemekanisme for
tømming og lukking. Også liker jeg
fargen og stoffet den er laget av
veldig godt. Jeg har faktisk ikke tenkt
at noe kunne vært annerledes med
dette produktet, slik jeg har tenkt om
andre merker. Nå er jeg faktisk bare
superglad.

Da vi snakker med Trine er det gått to
måneder siden operasjonen.
– Nå kan jeg spise hva jeg vil. Jeg er
fremdeles avhengig av at det er et
toalett i nærheten for å få tømt posen,
men ikke på den måten som jeg var
før. Den gang hendte det flere
’ulykker’ fordi tarmen bestemte seg
for plutselig å tømmes. I det flyet mitt
skulle ta av, eller når jeg var midt i
byen. Skulle jeg noe, skjedde det
alltid ett eller annet. Det er en enorm
lettelse å ikke ha det sånn lenger. Nå
angrer jeg på at jeg ikke stomiopererte
meg tidligere.
Men tabuet og mytene rundt Ileostomi,
som Trine har, og stomi var et like
stort hinder for henne som det er for
veldig mange andre.
– Jeg pratet med en colostomioperert
på Sunnaas. Han fortalte meg litt. Det
lille jeg ellers visste, var det jeg fant på
Google. Og der var det mange stygge
bilder av operasjoner som ikke hadde
gått så bra.
En annen ting var at hun følte hun fikk
så mye forskjellig informasjon, både
fra sykepleiere og andre.
– Så nå har jeg sagt i fra på sykehuset at de må bruke meg hvis de
kan. Jeg forteller gjerne om mine
erfaringer. Det er bedre å hoppe i det
enn å vente for lenge.
13
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1. Sterk og uredd - ønsker å bidra til å
bryte ned tabuer omkring stomi.
2. Plassering av stomien - valget ble å
plassere den midt i en tattovering.
3. Trine, noen uker etter operasjonen.

»

Nå er jeg
faktisk bare
superglad.

Merket ikke posen
Klær har heller ikke vært et problem
etter operasjonen. Dagen før operasjonen fikk hun festet en pose på
14

magen for å teste hvor hun ville ha den.
– Men jeg har jo alle slags klær, trange,
høye og lave bukser, så det kunne jeg
egentlig ikke ta hensyn til.
På magen har hun tatovert et buddhistisk beskyttelsessymbol, en slags
stjerne. Så Trine fant ut at posen
kunne plasseres i midten av den, og
heller kjøpe klær som passet etterpå.
– Men det har faktisk ikke vært noe
problem. Vil jeg bruke veldig trange

klær, tømmer jeg bare posen litt
oftere. Faktisk, dagen da jeg skulle
gå med posen første gang, kom en
sykepleier bort til meg. Dette var på
kvelden, før hun skulle hjem. Hun
lurte på hvordan det hadde vært å gå
med den. Da svarte jeg at jeg hadde
glemt hele stomien. Jeg hadde ikke
merket posen i det hele tatt.
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NORILCO

– En forening for deg?

K

anskje 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 - Norsk forening for stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft - er
en interesseorganisasjon for 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 stødig på
to bein; det ene er likepersonsarbeidet
og det andre er påvirkningsarbeidet. I
NORILCO har vi rundt 200 frivillige
likepersoner som stiller opp til samtaler
både før og etter en operasjon. Våre
likepersoner er godt utdannede og
opplærte å møte andre i samme
situasjon, men viktigst av alt er at de
selv er operert og dermed har en
erfaring som ingen andre kommer i
nærheten av. Våre likepersoner er

Bli medle
m
og styrk
vårt
fellesska
p hvis du
ikke aller
ede er
medlem.

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 – fordi vi vet at
sammen står vi sterkere.

Medlemmer: 5000
Distriktsavdelinger: 22
Stiftet i: 1971
NORILCO har en aktiv
ungdomsorganisasjon for
aldersgruppen 15-35
Les mer: www.norilco.no

15

Assistanse | 01/2016 | Brava smørende deoderant

Refunde
re
ikke av H s
ELFO
fra 1. jan
uar
2016.

Brava smørende
deodorant

– Varenummer 120600 og 120610

I forbindelse med at myndighetene har som mål å kutte kostnader til medisinsk forbruksmateriell som refunderes via HELFO, ble det bestemt i statsbudsjettet for 2016
at Brava smørende deodorant med varenummer 120600 og 120610 ikke vil bli refundert
etter 1. januar 2016. Coloplast vil likevel fortsette å selge Brava smørende deodorant til
landets apotek og bandasjister. Forskjellen er at nå må den som bruker disse produktene
betale det selv. Coloplast beklager denne beslutningen, da vi vet hvor mye gode produkter
betyr for å kunne leve et godt liv med stomi.
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Nye versjoner
av elastisk tape!
Bestill vareprøver
i dag!

“Jeg pleide å tenke
at jogging ikke var
mulig, men nå
holder platen seg
trygt på plass.”
Sandra, bruker av Brava og ivrig jogger.

Tenk sikkerhet. Tenk Brava®
Brava elastisk tape passer nå alle
kroppsprofiler og hudplater.
Brava elastisk tape tilpasser seg endringer i Sandras kroppsprofil, og holder
platen på plass.
Brava elastisk tape kommer nå i to nye varianter, slik at Sandra kan velge den
typen som passer best til hennes plate og kroppsprofil. Brava elastisk tape
rektangulær passer til firkantede plater, mens Brava elastisk tape Y-formet gir
ekstra beskyttelse på områder som vender utover, feks ved brokk.

Gjør som Sandra og test ut hvilken Brava elastisk tape som passer deg.
bestill gratis vareprøver i dag. Send SMS med kodeord Brava til 26112
Ring 22 57 50 00 eller se på www.coloplast.no
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Assistanse | 01/2016 | Kundeservice

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.
KUNDESERVICE ER ÅPEN HVERDAGER FRA
KL 08.00 – 16.00

Bruker du kateter?
I tillegg til stomiutstyr er Coloplast også leverandør av
kateter, urinposer og uridomer. Ønsker du å motta mer
informasjon eller vareprøver på kateter eller andre
produkter fra Coloplast, er du velkommen til å ta kontakt
med oss.
Kontakt oss på 22 57 50 00 eller på e-post:
assistanse@coloplast.com
Du vil også finne informasjon om våre produkter på
www.coloplast.com

Svarkort

Ut å reise?
Fyll ut informasjonen
og send svarko
rtet til oss,
porto er allerede
betalt.
Ja takk, jeg vil
gjerne ha en reisepa
kke.
Samtidig mottar
jeg bladet Assista
nse.

Vi hjelper deg
å se

frem mot reis
Min reisepakke
Skal du ut å reise anbefaler
vien
deg å bestille «Min reisepakke». Den inneholder
nyttig tips og råd du
trenger på reisen. Her får
du også en liste over
hvor Coloplast kan treffes
flere steder i verden om
du skulle få behov
for det. «Min reisepakke»
kan bestilles på
www.coloplast.no eller ved å
sende inn svarkupongen som følger bladet.
Jeg gir herved mitt
samtykke til at Coloplast
Mine personalia
kan lagre mine
kan ikke brukes
personalia i deres
til annet formål
database.
og skal heller ikke
enn det som er
deles med en tredjepart.
relevant for mine
Jeg kan når som
ønsker og behov,
Medlemskapet
helst få innsyn i
er vederlagsfritt
mine personalia
og uforpliktende.
og likeledes si opp
mitt abonnement.

Reis bekymringsfri

Kundeservice:
22 57 50 00
E-post: kundes
ervice@colopla
st.com
Webside: www.c
oloplast.no

Navn:

Adresse:

Postnummer/s

ted:

Telefon:

E-post:

Fødelsesdato:

Mitt reisesertifika
For enklere innsjek

Ønsker Assista

nse med informa

Stomi

Kontinens (katete

Facebook
Følg oss på facebook – her vil du finne
informasjon om nye produkter og aktuelle
artikler. Du finner oss på Coloplast.
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Coloplast er et
registrert varemerke
© [2014-08]. Alle
eid av Coloplast
A/S.
rettigheter er forbeholdt
3050 Humlebæk,
Coloplast A/S,
Danmark.
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tt med stomi eller

kontiensprodukter

Dokumentert
reduksjon av
lekkasje*

Nå kan du bevege deg rundt uten
å frykte lekkasje
Integrerte flex-linjer sørger for at du kan
bevege deg med selvsikkerhet
Nye SenSura® Mio Convex gir et nytt nivå av fleksibilitet og komfort –
uten at det går på kompromiss med sikkerheten. De unike integrerte
flex-linjene opprettholder en sikker tilpasning over ujevn hud eller
dypereliggende områder rundt stomien, selv når du beveger deg rundt.
Bli en av de første som forsøker produktet. Fyll ut svarslippen
nedenfor og motta gratis vareprøve.
Tilgjengelig i versjonene 6mm Soft, 6mm Light og 9mm Deep

* Coloplast clinical study, 2014. Data on file.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-12. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.
Følg oss på Facebook

Fyll ut svarkupongen for å motta vareprøve av Sensura Mio Convex
Hvilken pose bruker du i dag?
Lukket

Tømbar

Uro

Fyll inn dine personopplysninger her:
Fornavn
Etternavn

Fyll ut opplysningene til høyre, så kontakter vi deg for å
avtale riktig vareprøve.

Fødselsdato

/

/

Adresse
By/sted

Postnummer

Telefon

E-post

Mitt nåværende produkt
Kupongen returneres til: Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo
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Tre grunner til at ingen andre vil
legge merke til det
Dette stomiutstyret setter en ny standard når det gjelder diskresjon.
Det har tre egenskaper som gir deg mulighet til å føle deg trygg og sikker blant andre mennesker.

Forblir diskré
Det myke tekstilmaterialet gjør at
det ser mindre ut som medisinsk
utstyr og mer ut som et klesplagg.

Et filter du kan stole på
Hver stomipose har et spesialutviklet sirkulært prefilter som gir
bedre beskyttelse mot tilstopping.

Tryggheten med lyden av et klikk
Den nye click-koblingen har en
låsering som er designet for en
ekstra følelse av trygghet.

Den nøytrale grå fargen er spesielt
valgt for å være diskré under klær,
selv under hvite klær.

Det er dokumentert å gi 61%
reduksjon i tilfeller av ballooning.

Et hørbart «klikk» bekrefter at
posen er trygt festet til hudplaten.

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.
Våre forretningsområder inkluderer stomi, uriologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter.
Vi er et internasjonalt selskap med over 9500 ansatte.

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 12-2015.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

www.coloplast.no
Følg oss på Facebook

SenSura Mio Convex
®

Svarsending
Coloplast Norge AS
Svarsending 3378
0092 Oslo

