
“Jeg må ha et produkt som kan tillate 
meg å svømme, sykle og løpe, samt tåle 
både vann og svette ” 

Bruker av SenSura Flex, Danmark1

Coloplast for sikkerhet

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

Koble posen til hudplaten
Sørg for at den bevegelige festeplaten på hudplaten er 
helt ren og tørr. Start nedenfra og fest den ytre koblingen 
på posen etter den blå linjen på kanten av hudplaten. 
Noen syns det er enklere å starte på toppen av hudplaten 
isteden.

Feste posen til hudplaten
Bruk begge hender og putt tomlene under den bevegelige 
festeplaten.

Deretter brukes fingrene til å feste posen forsiktig i riktig 
posisjon, innenfor den blå linjen. Det er mulig å justere 
posen med en gang den er satt på – noe som gjør det 
mulig å korrigere posens plassering dersom den er festet 
utenfor den blå linjen.

Mulighet til å justere posen til ønsket posisjon
Posen kan også sikres i en posisjon om ønskelig.

Mulighet til å dobbeltsjekke sikkerheten
Hold på hudplaten med en hånd og dra posen forsiktig 
utover for å dobbeltsjekke kleberkoblingens sikkerhet.

Fjerne posen fra hudplaten
Hold en hånd på den bevegelige festeplaten og fjern  
posen ved å dra i det blå øret med den andre hånden. 
Gjør dette skånsomt slik at posen løsner enkelt fra platen.

Referanser: 
1: (2013) “It is about flexibility and security”, Stomi Informationen 1/2013.  
2,3: Arnaud, J et al. (2008) “A randomized crossover study of a new two-piece adhesively coupled ostomy pouching system”,  
Presentert på World Council of Enterostomal Therapists (WCET) kongressen i Ljubljana, Slovenia, 15. - 19. juni 2008.   

Tryggheten med SenSura® Flex starter med den enkle påføringen
Før du bruker produktet bør du alltid kikke på bruksanvisningen som ligger i produktesken.
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Coloplast Norge AS
Ryenstubben 10

Postboks 162 Manglerud 
0612 Oslo

Telefon 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 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 [2013-06]
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark
CRM-nummer: 440N00147

Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

BEIGE KlaR

Mini Midi Maxi XXL Maxi

• SenSura Flex 35 mm 132240 132040 132140

• SenSura Flex 50 mm 132050 132150 132120

• SenSura Flex 70 mm 132180 132170

• SenSura Flex 90 mm 132910

BEIGE KlaR

Mini Midi Maxi XXL Maxi

•  SenSura Flex 35 mm 149140 149240 149340

•  SenSura Flex 50 mm 149250 149350 149320

•  SenSura Flex 70 mm 149380 149370

•  SenSura Flex 90 mm 149910

2-dels tømbar pose til ileostomi

2-dels lukket pose til colostomi

Flat hudplatE

SenSura Xpro 35mm 10-33 101040

SenSura Xpro 50mm 10-48 101050

SenSura Xpro 70mm 10-68 101060

ConvEx lIGht hudplatE

SenSura Xpro Convex Light 35mm 15-23mm 113040

SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-33mm 113050

SenSura Xpro Convex Light 50mm 15-43mm 113060

SenSura Xpro Convex Light 70mm 15-53mm 113080

SenSura Flex Xpro hudplater, med og uten konveksitet

Flat hudplatE

•  35 mm oppklippbar, 10-33 mm 101010

•  50 mm oppklippbar, 10-48 mm 101020

•  70 mm oppklippbar, 10-68 mm 101030

•  90 mm oppklippbar, 10-88 mm 101080

•  35 mm, ferdigstanset hull 21 mm 101110

•  35 mm, ferdigstanset hull 25 mm 101120

•  35 mm, ferdigstanset hull 28 mm 101130

•  50 mm, ferdigstanset hull 25 mm 101140

•  50 mm, ferdigstanset hull 28 mm 101150

•  50 mm, ferdigstanset hull 31 mm 101160

•  50 mm, ferdigstanset hull 35 mm 101170

•  50 mm, ferdigstanset hull 41 mm 101180

ConvEx lIGht hudplatE

•  35 mm oppklippbar, 15-23 mm 113010

•  50 mm oppklippbar, 15-33 mm 113020

•  50 mm oppklippbar, 15-43 mm 113030

•  70 mm oppklippbar, 15-56 mm 113070

•  35 mm, ferdigstanset hull 21 mm 113120

•  50 mm, ferdigstanset hull 25 mm 113130

•  50 mm, ferdigstanset hull 28 mm 113140

•  50 mm, ferdigstanset hull 31 mm 113150

•  50 mm, ferdigstanset hull 35 mm 113160

•  50 mm, ferdigstanset hull 38 mm 113170

•  50 mm, ferdigstanset hull 41 mm 113180

Sensura Flex dobbelt filter
2-dels kleberkobling for colo- og ileostomiopererte

Sensura Flex hudplater, med og uten konveksitet



Utfordringen ved å ha fleksibiliteten 
og diskresjonen til et endels produkt, 
men i et todels system
 
Noen foretrekker et endels system på grunn av ønske om mer 
fleksibilitet og diskresjon, mens et todels system kanskje passer 
livsstil og kroppsprofil bedre:

• Foretrekker færre skift av hudplate  
• Ømfintlig hud  
• En livsstil som krever en kobling som er fleksibel når man bøyer seg 
• Stomien ligger i bøyelinjen eller i dype folder
• Noen tilfeller av kroppsprofilen ”utover” 
• Begrenset plass på magen
  

Et todels system med en oval hudplate, kleberkobling og en bevegelig festeplate møter 
disse utfordringene
• Gir færre skift av hudplate
• Kleberkoblingen er fleksibel
• Hudplaten følger kroppens konturer, mens en bevegelig festeplate sørger for at koblingen forblir i 

en stabil posisjon
• Der hvor det er et innsnitt eller behov for drenasje kan den ovale hudplaten med det store  

klippeområdet også brukes på høykant

I bøyelinjen
Stomien ligger der hvor 
magen folder seg når man 
bøyer seg

dype folder
Området har dype folder med 
løs hud eller overflødig fett

utover
Området står ut fra magen 
og lager en topp

SenSura® Flex dobbelt filter

 
SenSura dobbelt filter
• Nøytraliserer lukt
• Forebygger lekkasje
• Fanger opp stomiinnhold og opprettholder  
 luftgjennomstrømming

Kleberkobling
• Forsterket kleber for å sikre tett lukking 
 på hele klebeflaten
• Integrert sikkerhetskanal sikrer ekstra 
 beskyttelse mot lekkasje
• Posen fjernes enkelt fra platen ved å 
 ta tak i det blå øret på posen

Bevegelig festeplate
- Den blå tydelige streken i  
 ytterkant av festeplaten gjør  
 det enkelt å plassere posen  
 på platen
- På grunn av den bevegelige  
 festeplaten er det ikke behov  
 for å bruke ekstra press når  
 posen settes på

tolagskleber
- Det nederste laget mot huden er   
 hudvennlig og absorberer fukt fra huden
- Det øverste laget mot posen er utviklet
 for å beskytte det nederste laget og huden  
 mot stomiinnhold.

Godt synlig klippeguide
- Klare blå streker og   
 størrelser indikerer hvor det  
 skal klippes

diskret løsning
Borrelåsen øverst på posen muliggjør 
at posen kan brettes til halv størrelse. 

Synlig lukkeanvisning
En fordypning i utløpet viser 
hvordan utløpet skal brettes.

hide-away med 
ekstra sikkerhet
Hide-away utløpet har en borrelås som gjør det mulig å 
feste utløpet og sikre at utløpet ikke faller ned. Dette gjør 
posen mer diskret samtidig som utløpet ikke er i kontakt 
med huden.

hide-away utløp
Utløpet har en sikker, myk og 
hygienisk lukking. Materialet er 
lett å rengjøre og blir ikke 
misfarget.

SenSura® Flex – ideell for personer 
som verdsetter nytten av et endels 
produkt med fordelene ved et todels 
produkt
Fleksibel trygghet

ubegrenset bevegelsesfrihet
Den myke og fleksible koblingen kombinert med den bevegelige 
festeplaten tilpasser seg individuelle kroppskonturer og holder posen i 
en stabil posisjon.

69% sier at koblingssystemets fleksibilitet er veldig god eller god2.

Bekvem og diskret
Et trygt koblingssystem som er flatt og diskret uten harde 
elementer, samt enkelt å bruke. 

71% sier at håndtering av koblingssystemet er veldig enkelt eller 
enkelt3.

Tolagskleberen

Beskyttelseslag
Beskytter huden mot stomiinnhold

hudvennlig lag
Holder huden sunn og frisk ved å absorbere overflødig fukt

SenSura Flex, et komplett sortiment som dekker dine behov

hudplater
Standard hudplate: flat, convex light
xpro hudplate: flat, convex light – for ekstra 
beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold

poser
Colostomi: mini, midi, maxi
Ileostomi: mini, midi, maxi
urostomi: midi, maxi


