Tryggheten med SenSura® Click starter med
den enkle påsettingen
Før du bruker produktet bør du alltid kikke på bruksanvisningen som ligger i produktesken.
Koble posen til hudplaten
Start nedenfra og fest koblingen på posen til
koblingsringen på hudplaten.

Coloplast for trygghet

SenSura® Click
- Trygghet til å leve et aktivt og variert liv

Feste posen til hudplaten
Bruk begge hender og la ﬁngrene gli rundt koblingsringen
slik at koblingen fester.

Mulig å vri posen til ønsket plassering
Hold på hudplaten med den ene hånden mens du
samtidig vrir forsiktig på posen ved hjelp av det myke
”øret” på toppen av koblingen på posen.

Låse koblingen
Flytt låseringen til foretrukket posisjon og lukk den.
Et hørbart ”klikk” indikerer at posen er sikkert festet
til hudplaten.

“Jeg liker klikket man hører når
låseringen lukkes. Det gir meg ekstra
tillit til at posen er sikker”

Mulighet til å dobbeltsjekke sikkerheten
Hold på hudplaten med den ene hånden og dra posen
forsiktig utover for å dobbeltsjekke at posen er godt
festet.

Anonym bruker av SenSura Click, USA

Fjerne posen fra hudplaten
Åpne låseringen ved å trykke på den lille knappen med
ﬁngertuppen. Ta tak i det myke ”øret” på posen og dra
den opp og bort fra hudplaten.
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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. ©. 2013-05
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Utfordringen ved å ha valgfrihet
uten at det går på bekostning av
sikkerhet eller frisk hud

SenSura® Click - ideell for personer
som verdsetter friheten til å skifte
posetype, samtidig som man føler
seg sikker/trygg

“Man forventer frihet til å bytte mellom forskjellige typer og størrelser
av poser1 samtidig som huden skal holde seg frisk og man føler seg
trygg”.

Kobling med låsering

Peristomale utfordringer gjør at det kan være en vanskelig å oppfylle disse forventningene.

Skånsom påsetting
Minimerer presset mot buken gjennom skånsom
kobling av posen til hudplaten.
87% sier faktisk at presset mot buken ved påsetting
av posen ikke plaget dem i det hele tatt4

Peristomal irritasjon på grunn av mekanisk traume er et vanlig hudproblem2. Det kan oppstå på grunn av:
• Hyppige stomiskift2 på sensitiv hud

Klikk-lyden
Gir en hørbar garanti om at posen er sikkert
festet til hudplaten.

Et to-dels system med mekanisk kobling og et hørbart ”klikk” møter disse utfordringene
• Fører til færre skift av hudplate og reduserer forekomsten av mekanisk traume3, samtidig
som man har friheten til å velge posetype og størrelse oftere
• Et hørbart ”klikk” gir en følelse av trygghet
• Ideell for alle tre peristomale kroppsproﬁler: vanlig, innover og utover

80% sier at det hørbare klikket er
veldig tydelig4

Klikk!

Tolagskleberens sikkerhet
Beskyttelseslag
Beskytter huden mot stomiinnhold
Det hudvennlige laget
Sørger for å holde huden frisk ved å absorbere
overﬂødig fuktighet

SenSura Click kan brukes i kombinasjon med en rekke størrelser
og typer av poser
Colostomi
• Mini, midi, maxi
• Minicap
• Irrigasjonspose

Vanlig
Stomien ligger mer eller
mindre i hudnivå
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Innover
Stomien ligger under hudnivå
og lager en grop

Utover
Stomien står ut fra magen
og lager en topp

Ileostomi
• Mini, midi, maxi
• Magnum
• Nattdrenasjepose for mye
stomiinnhold

Urostomi
• Midi, maxi
• Minicap
• Mikropose med konnektor
til nattpose
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