
Historien om Coloplast startet i 1954
Elise Sørensen er sykepleier. Hennes søster Thora har nettopp 
tatt stomioperasjon og er redd for å gå ut blant folk, fordi hun 
frykter lekkasje fra stomien. Berørt av sin søsters vanskelige 
situasjon lager Elise verdens første selvklebende stomipose.  
En pose som ikke lekker gir Thora og tusener av andre 
mennesker i samme situasjon en mulighet til å leve et  
normalt liv.

En enkel løsning av stor betydning
I dag inkluderer vår virksomhet områdene stomi, urologi og 
kontinens samt hud og sårpleie. Måten vi driver selskapet på  
vil alltid være påvirket av Elise; vi lærer og vi responderer med 
produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker  
med intime helsebehov

SenSura® Xpro kleberen 
- for ekstra beskyttelse

Coloplast Norge AS
Postboks 6287 Etterstad

0603 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 
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Stomi
Urologi og kontinens
Hud- og sårpleie

SenSura og SenSura Xpro
– unike tolagsklebere
SenSura kleberne består av to lag som gjør det mulig å løse de fem klassiske kleberdilemmaene: God 
klebeevne, stor fleksibilitet, absorberende, oppløsningsresistent og lett å ta av. Det er umulig å kombinere 
disse fem egenskapene i ett enkelt kleberlag.

Beskytter huden
•	 Beskytter	huden	mot	stomiinnhold	 
 fra stomien
•	 Kleberen	sveller	og	tetter	eventuelle	 
 sprekker mellom hudplaten og stomien

Flex Soner
•	 For	bedre	komfort
•	 Gir	ekstra	fleksibilitet	og	gjør	at	 
 kleberen følger kroppens bevegelser

Ekstra hudvennlig lag
•	 Sikrer	at	kleberen	fester	godt	til	huden
•	 Absorberer	fuktighet
•	 Enkel	å	ta	av	og	etterlater	ikke	 
 kleberrester på huden

SenSura
– en ny standard innen stomiomsorg
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Personer som lever med ileostomi eller urostomi har 
høyere risiko for å utvikle hudproblemer.  
Resultatene fra OstomySkinStudy viste at hud-
problemer oppsto oftest hos personer med  
ileostomi (57%) og urostomi (48%).1

Videre er hudproblemene mest alvorlige hos  
personer med disse stomitypene. Stomiinnhold  
fra	ileo-	og	urostomier	er	mer	flytende	og	ofte	 
mer aggressiv. Det gjør at hudplaten brytes ned 
raskere, og utsetter stomien for stomiinnhold.

Kontakt	med	stomiinnhold	er	den	vanligste	 
grunnen til hudirritasjon som igjen fører til  
hudproblemer og ubehag.

Stomier med agressivt stomiinnhold
Risikoen for hudproblemer hos personer  
med ileostomi eller urostomi

For	å	beskytte	huden	mot	aggressivt	stomiinnhold,	har	vi	utvidet	
SenSura sortimentet og lanserer nå SenSura Xpro kleberen. Denne 
hudkleberen gir en ekstra beskyttelse mot aggressivt stomiinnhold.

Sensura standard
Egner	seg	for	de	fleste
personer med stomi.

Sensura Xpro
Til personer som har behov for  
ekstra beskyttelse mot aggressivt 
stomiinnhold.
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1:	Herlufsen	P.	Olsen	AG,	Carlsen	B,	Nybæk	H,	Karlsmark	T,	Laursen	TN,	Jemec	G,	
“OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas”, 
British	Journal	of	Nursing,	2006,	Vol	15,	No	16,	pp	854-862.	

2:	Black,	P.	“Treating	peristomal	skin	problems	in	the	community,”	 
Br	J	Community	Nurs,	2002;7:212-7.

SenSura Xpro kleberen er mer oppløsnings- 
resistent enn standard SenSura, noe som  
gjør at kleberen holder seg like hel selv om 
den utsettes for aggressivt stomiinnhold.

•	 Beskytter huden mot aggressivt stomiinnhold
•	 Reduserer hudproblemer som kløe,  

rødhet og sår hud
•	 Mer komfortabelt for brukeren ved at  

risikoen for hudproblemer reduseres

SenSura Xpro kleberen fester også godt til huden, 
noe som forhindrer at aggresivt stomiinnhold  
lekker inn under platen.
•	 Forebygger	hudirritasjon
•	 Kleberen	absorberer	fuktighet	og	sveller	rundt	

stomien, slik at lekkasjer ikke oppstår

Peristomal hudstatus er viktig for hvordan en person takler det 
å leve med stomi. Det kan også ha innvirkning på livskvaliteten.2

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 103050

SenSura	Xpro	Convex	Light	50mm	15-43mm	 113060

SenSura	Xpro	Convex	Light	70mm	15-53mm 103070

SenSura	Flex	2-dels	system

ConvEX liGHt HuDplatE

SenSura	Xpro	Convex	Light	40mm	15-23mm 110150

SenSura	Xpro	Convex	Light	40mm		21mm 110160

SenSura	Xpro	Convex	Light	50mm	15-33mm 110250

SenSura	Xpro	Convex	Light	50mm	25mm 110260

SenSura	Xpro	Convex	Light	50mm	28mm 110270

SenSura	Xpro	Convex	Light	50mm	31mm 110280

SenSura	Xpro	Convex	Light	60mm	15-43mm 110350

SenSura	Xpro	Convex	Light	60mm	35mm 110360

SenSura	Xpro	Convex	Light	70mm	15-53mm 110450

SenSura	Click	2-dels	system
Flat HuDplatE

SenSura Xpro 40mm 10-33 mm 100150

SenSura	Xpro	40mm	20	mm 100160

SenSura	Xpro	40mm	25	mm 100170

SenSura Xpro 50mm 10-45 mm 100250

SenSura Xpro 50mm 30 mm 100260

SenSura Xpro 50mm 35 mm 100270

SenSura	Xpro	60mm	10-55	mm 100350

SenSura	Xpro	60mm	40	mm 100360

SenSura	Xpro	70mm	10-65	mm 100450

SenSura	Xpro	kleberen	passer	både	til	SenSura	Click	og	
SenSura	Flex	tømbare	poser	og	urostomiposer.

SenSura Xpro kleberen har det samme doble kleberlaget som standard SenSura. i tillegg er det 
tilsatt to ekstra ingredienser i SenSura Xpro kleberen som gjør at kleberen beskytter bedre mot 
aggressivt stomiinnhold fra en ileostomi eller urostomi.

SenSura Xpro kleberen  
for ekstra beskyttelse SenSura Xpro kleberen er tilgjengelig som flat og convex light versjon i både SenSura Flex og 

SenSura Click sortimentet.

SenSura – et omfattende sortiment


