
Assura® Conseal propp
F

F
F



Assura® Conseal propp är platt och diskret och liknar
närmast ett plåster. Proppen fungerar så att den håller
tillbaka avföringen samtidigt som den låter gaser passera
genom proppens kolfilter, utan ljud eller lukt. När du har
den på under kläderna är det bara du själv som vet att
den sitter där.

Kan användas dagligen
Assura Conseal propp kan användas dagligen eller vid enstaka tillfällen. I början kan man uppleva att proppens mjuka 
skumdel skjuts ut ur stomin, oftast pga tarmens rörelser mot proppen. Detta är helt naturligt, och kommer att 
försvinna efter hand. Vi s att du under de första dagarna använder den endast  under 1–2 timmar, och däremellan 
använder ditt vanliga  bandage. Använd bara proppen så länge det känns  behagligt. Därefter ökas användningstiden 
till så länge  du vill ha proppen på plats. Proppen får dock sitta 
i stomin under max 12 timmar, därefter kan en ny propp eller en vanlig påse sättas på. 
Om du tar ur proppen  för att du vet att tarmen behöver tömmas, ska du vara noga med att tarmen tömt sig helt 
innan du sätter in  en ny propp.
Häftan i Consealproppen innehåller hydrokolloider vilket absorberar fukt och håller huden torr.

Assura® Conseal propp – platt och diskret

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälso tillstånd som är mycket personligt.  
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.  
Vi kallar detta intim sjukvård.
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Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA. 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. 0543

1-dels Assura® 

Conseal propp
Diameter Längd Apoteks-

varunr
Artikelnr Styck/fp

35 mm 35 mm 255174 014350 10

35 mm 45 mm 255182 014450 10

45 mm 35 mm 255190 014850 10

45 mm 45 mm 255208 014950 10




