
F

Brava® tillbehörsprodukter som 
vårdar huden



www.coloplast.com Coloplast är ett registrerat varumärke, ägt av Coloplast A/S. © 2017-06 Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S  3050 Humlebaek, Danmark.

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

Produktnamn Apoteks- 
varunummer

Artikel- 
nummer

Styck/fp

Häftborttagning Spray 732901 120105 1

Häftborttagning Våtservett 732904 120115 30

Hudbarriär Spray 732903 120205 1

Hudbarriär Våtservett 732902 120215 30

Hudskyddsplatta 10 x 10 261552 032105 10

Hudskyddsplatta 15 x 15 261560 032155 5

Vårdar huden

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).

Brava Häftborttagning Spray
Om du känner obehag eller ömhet när du ska byta ditt stomibandage kan du använda 
Brava Häftborttagning Spray till att ta bort basplattan/häftan med är det är dags att 
byta bandage.  Sprayen innehåller ingen alkohol och svider inte. Behållaren kan tömmas 
helt och hållet. Kan sprayas från alla vinklar.

Brava Häftborttagning Våtservett
Du kan använda Brava Häftborttagning Våtservett till att ta bort eventuella häftrester 
på huden. Våtservetten torkar på ett par sekunder samt är alkoholfri och svider inte. 
Brava Häftborttagning Våtservett påverkar inte vidhäftningen av en ny basplatta/häfta.

Brava Hudbarriär Spray
Brava Hudbarriärprodukter kan användas till att applicera ett skyddande lager av en 
tunn hudbarriärfilm på huden. Sprayen är alkoholfri och de svider inte. Hud- 
barriärprodukterna torkar på ett par sekunder och påverkar inte vidhäftningen av en ny 
basplatta/häfta. Bygger inte upp skikt, ventilen blockeras inte vid användning.

Brava Hudbarriär Våtservett
Brava Hudbarriär Våtservett har samma funktion som sprayen men kan vara lättare att 
applicera då man känner huden runt stomin med handen vid applicering av den tunna 
filmen. Våtservetten torkar på ett par sekunder samt är alkoholfri och svider inte. 
Brava Hudbarriär  Våtservett påverkar inte heller vidhäftningen av en ny basplatta/

En hudskyddsplatta används för att skydda huden runt stomin och ger en slät yta att 
applicera ett nytt stomibandage på.

Miljöfakta

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


