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Brava® produkter som begränsar 
risken för läckage



Brava Formbar pasta 
Pastan används till att täta med och fylla i ojämnheter och gropar i huden. Eftersom den 
inte innehåller alkohol kan du använda den på sårig och irriterad hud, utan att det svider 
eller kliar.  Pastan är lätt att forma och du kan applicera den på stomihäftan, eller direkt 
på huden. Varje stav kan enkelt delas i önskad storlek och är enkel att ta med sig. För-
packningen är återförslutningsbar.

Produkterna i Brava® tillbehörs- 
sortimentet är utvecklade att begränsa 
risken för läckage och vårda huden.
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Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI Förpackning- och 
Tidskriftsinsamling 
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning

Produktnamn Apoteks-
varunr

Artikel- 
nummer

Styck/fp

Brava Formbar Pasta 275792 026555 10

Brava Tubpasta 733240 120500 1

Brava Bälte 251827 004215 1

Brava Bälte för SenSiura Mio Standard 100 cm 734420 004230 1

Brava Bälte för SenSiura Mio XXL 155 cm 734421 004240 1

Brava Elastisk Tejp 732900 120700 20

Brava Elastisk Tejp Rak 735000 120740 20

Brava Elastisk Tejp Bälte 735001 120720 20

Läs mer om Brava® tillbehörsprodukter på www.coloplast.se/provabrava eller kontakta vår kundservice på telefon  
0300-332 56 (för privatpersoner) eller 0300-332 99 (för vårdpersonal).

Begränsar risken för läckage

Brava Bälte
Ett bälte används till att säkerställa att basplattan sitter extra säkert på plats. Bältet är 
mjukt och diskret att använda. Bältet tvättas i 60 grader och är justerbart. 
Passar alla Coloplast produkter med två bältesöron.

Brava Elastisk Tejp
Den elastiska tejpen säkerställer att basplattan/häftan sitter säk-
ert på plats. Med sina avfasade kanter förhindrar den att kanten 
på basplattan rullar upp sig och släpper. Det leder till att plattan 
sitter längre och minskat antal oplanerade byten. Den elastiska 
tejpen följer kroppens former och rörelser. 
 

Brava Elastisk Tejp - passar ovala och runda basplattor. 
Brava Elastisk Tejp Rak - passar till fyrkantiga basplattor.
Brava Elastisk Tejp Bälte - ger extra stöd åt utbuktande områden  
                                             såsom t.ex. bråck.

Brava Bälte för SenSura Mio
Ett bälte används till att säkerställa att basplattan sitter extra säkert på plats. Bältet är 
mjukt och diskret att använda. Bältet tvättas i 60 grader och är justerbart.
Passar till SenSura Mio produkter med fyra bältesöron.


