SenSura® dobbelt filter
- 1-dels colostomiposer

·· Fleksibel, hudvennlig og sikker tolagskleber
·· God klebeevne, fester seg raskt
·· Nytt, forbedret og dobbelt filter
·· Mykt og holdbart posemateriale

ssen AS

SenSura tolagskleber – fordi bedre
sikkerhet krever to lag
Det som fungerer for en person, fungerer
ikke nødvendigvis for en annen. En tradisjonell kleber er sammensatt på en slik måte
at klebeevnen og hudvennligheten er begrenset. I samarbeid med stomisykepleiere
og stomiopererte har vi utviklet en kleber
som vil sette en ny standard innen stomi.
Takket være den enestående tolagskleberen
kombinerer SenSura egenskaper som
tidligere har vært uforenlige.
Med SenSura tolagskleberen slipper du
å velge mellom:
• Klebeevne
• Fleksibilitet
• Absorberingsevne
• Oppløsningsresistens
• At kleberen er lett å ta av

Oppløsningsresistent
Det øverste oppløsningsresistente laget beskytter det nederste laget mot oppløsning
fra stomiinnhold og fukt fra stomien.

Tydelig klippeguide
Posene kan klippes opp og er forsynt med
en klippeguide med tydelig avmerking for
størrelse. Klippeguiden er lett å klippe etter.

Absorberende
Det nederste laget sørger for optimal absorpsjon, og hindrer at kleberen løsner.

Mykt og solid posemateriale
Posens myke for- og bakside er laget av et
holdbart vannavstøtende materiale som ikke
blir ødelagt eller nuppete etter et bad.

NYHET! SenSura dobbelt filter
- fordi 2 filtre er bedre enn 1
Selv den beste luftgjennomstrømming og
luktforebygging svikter dersom filteret tettes
av stomiinnhold. Det er grunnen til at
SenSura nå kommer med et forbedret filter
som gir mer diskresjon. Vi har også lagt
til et ekstra filter slik at det blir dobbel
beskyttelse mot oppblåst pose og lukt.

SenSura vil oppfylle kravene dine uansett
livsstil, alder eller helsetilstand.
Rask påføring og god klebeevne
Kleberen fester seg raskt og har god klebeevne. Den unike klebersammensetningen
gjør den i tillegg lett å ta av. Fleksibilitet er
sikret takket være den mønstrete overflaten,
den tynne kleberkanten og den ovale formen.

SenSura colostomiposer fås i flere varianter.
Man kan velge mellom ferdigstanset eller
oppklippbar pose i størrelsene mini, midi og
maxi. I tillegg kan man velge mellom beige
poser med myk for- og bakside eller klare
poser.
Nyhet! Nå leveres også SenSura 1-dels
colostomiposer med vindu for inspeksjon.

SenSura dobbelt filter 1-dels colostomiposer (lukkede poser)
COLOSTOMIPOSER
Oppklippbar 10-66mm

BEIGE
Mini

Midi

156200

156500

Oppklippbar 10-66mm m/vindu

KLAR
Maxi

Mini

Midi

Maxi

156400

150000

Oppklippbar 10-76mm

156800

Oppklippbar 10-76mm m/vindu

150100

25 mm

156520

25 mm m/vindu

150010

30 mm

156530

156830

30 mm m/vindu

150020

150110

35 mm

156540

156840

35 mm m/vindu

150030

150120

40 mm

156550

45 mm

156560

156700

156820

Stomi
Urologi og kontinens
Hud- og sårpleie
Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Vi samarbeider tett med 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.
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