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Sikkerhet. Helt fra starten
Nye SenSura® post-op pose for enkel tilgang til stomien



SenSura®. Utviklet for livet

Coloplast Norge AS 
Svovelstikka 1 

0603 Oslo 
Tlf.: +47 22 57 50 00

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 7000 ansatte.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2011-02 
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Sortiment

Volum Ant. i eske Artikkelnr. Informasjon
SenSura post-op pose
Steril med vindu, 70 mm 680 ml 5 19010 Erstatter 128080

Steril med vindu, 100 mm 725 ml 5 19011 Erstatter 128100
Usteril med vindu, 70 mm 680 ml 6 19020 Erstatter 128000
Usteril med vindu, 100 mm 725 ml 6 19021 Erstatter 128020

Usteril uten vindu 680 ml 6 19030 Erstatter 128050

• Gir enkel tilgang til stomien ved post-operativt bruk

• Samme tolagskleber som standard SenSura poser

• Gir god og trygg hjelp ved overgangen til å være   
 selvhjulpen

• Forbedret vindu som er enkelt å håndtere og gir   
 tilgang til stomien

• Effektiv tømming gjennom et mykt og forbedret utløp  
 som kan kobles til forskjellige nattposer

Den unike SenSura tolagskleberen er utviklet 
for å gi brukerne en sikkerhet de kan stole på.

SenSura® 1-dels post-op pose 
med forbedret vindu og utløp
Tolagskleberens sikkerhet og diskresjon  
fra første dag

Kombinasjonen av sykepleie og  
SenSura tolagskleber viser¹:

• Reduksjon i antall tilfeller av lekkasje

• Bedret peristomal hud

• Bedret livskvalitet

1: ECET 2009 poster, “Factors affecting peristomal skin conditions – results from the Danish sub-study”, 2009. WCET/WOCN 2010 Poster: Peristomal skin conditions and stomal appliances – clinical study results, O Samai 
et al). WCET/WOCN 2010 Poster: Factors impacting the quality of life of people with an ostomy – The DialogueStudy in the United States, J Stoia-Davis et al).


