Kjenn forskjellen selv

SenSura® Mio
Passer til forskjellige kroppsfasonger. Føles sikker

For å forstå forskjellen SenSura Mio kan utgjøre må du kjenne på
produktet, eller enda bedre, forsøke det på dine pasienter.
For mer informasjon, gå inn på våre nettsider www.coloplast.no
eller ring kundeservice på tlf. 22 57 50 00.

SenSura Mio er tilgjengelig som 1-dels lukket pose til personer
med colostomi.
Beige med
inspeksjonsvindu

Beige

Utvalg (mm)

mini

midi

maxi

Oppklippbar 15-45

10611

10621

10631

Ferdigstanset 25

10622

Ferdigstanset 30

10623

10633

Ferdigstanset 35

10624

10634

Oppklippbar 15-45

10641

10651

Vi anbefaler posen med inspeksjonsvindu. Den kombinerer diskresjonen en
beige pose gir med fordelen av å kunne se på stomien ved påsetting av
utstyret.

En tilpasset løsning
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 © 2011-05
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Coloplast Norge AS
Svovelstikka 1
0603 Oslo
Tlf.: +47 22 57 50 00

www.coloplast.no

Colostomiposen med ny
elastisk hudplate

Passer til forskjellige kroppsfasonger

BodyFit™ Technology.
Designet med tanke på
forskjellige kroppsfasonger
I Coloplast er mennesket i sentrum når vi utvikler nye
produkter. I samarbeid med stomisykepleiere ønsket vi å
utvikle colostomiprodukter som er bedre tilpasset, og som
tar sikkerhet til et nytt nivå. Vi kaller det BodyFit™
Technology, og for første gang tas det i bruk på SenSura
Mio.

Den nye hudplaten SenSura Mio fester godt til forskjellige
kroppsfasonger og tilpasser seg hudfolder, arr og til og med
brokk.
Takket være den forsterkede elastisiteten, følger SenSura Mio
bukens endringer i løpet av en dag eller gjennom år. Den
føyer seg også etter kroppens naturlige bevegelser.

En tilpasset løsning
Etter omfattende forskning og utvikling har Coloplast’s
forskere kommet frem til en ny sammensetning av hudplaten
som forsterker elastisiteten og tilpasningsevnen.

Elastisk
Økt smidighet og tilpasningsevne
Etter en stomioperasjon vil de fleste mennesker ha en ujevn
bukoverflate. De har forskjellige kombinasjoner av hudfolder
og arr og noen har også brokk. Nesten alle vil oppleve at
magen endrer seg i løpet av dagen når man beveger seg
rundt, og over tid går man gjerne opp eller ned i vekt.

Innsiden av hudplaten
Innsiden av hudplaten beskytter den peristomale huden rundt
colostomien.

SenSura Mio’s hudplate er utviklet for å
passe til forskjellige kroppsfasonger. Den
har en ny elastisk hudplate med bedre
føyelighet, slik at den tilpasser seg
konturer, brokk, arr, hudfolder og andre
ujevnheter på magen.

Dette gjør det utfordrende å finne colostomiutstyr som er
godt tilpasset.

Naturlig bevegelse

Coloplast utviklet SenSura Mio for at brukere skal få oppleve
en colostomipose som kjennes ut som den er laget til dem.

SenSura Mio opprettholder en sikker
tilpasning på grunn av bandasjens evne til
å føye seg etter kroppens bevegelser.

Utsiden – med den nye utformingen
Utsiden av hudplaten føyer seg etter kroppens fasong og
bevegelser, og sikrer at den sitter godt. Den er laget av en
unik blanding av EVA-polymer, olje og hydrokolloider.

SenSura Mio gir god tilpasning, takket være BodyFit™ Technology
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