
1-dels konvex Light stomibandage



SenSura® – Trygghet i alla situationer

Beige Hålstorlek Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/
fp

Volym

Midi
Bältesöron

 15-33 mm  730425 153030 10 340 ml

*15-33 mm  730027 150400 10 340 ml

 15-43 mm  730426 153040 10 340 ml

*15-43 mm  730028 150410 10 340 ml

  25 mm 730427 153130 10 340 ml

 *25 mm 730029 150420 10 340 ml

  28 mm 730428 153140 10 340 ml

  31 mm 730429 153150 10 340 ml

 *31 mm 730030 150430 10 340 ml

Maxi
Bältesöron

 15-33 mm  730430 153070 10 550 ml

 15-43 mm  730431 153080 10 550 ml

*15-43 mm  730032 150510 10 550 ml

* Med lucka för inspektion

1-dels sluten konvex Light
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Miljöfakta

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

Den unika platta häftplattan i två lager kombinerar en unik häftförmåga med smidighet, både i hanteringen och 
när man vill känna sig rörelsefri. Den har maximal absorptionsförmåga och motverkar hudproblem,  
som annars kan uppstå vid läckage. 

Häfta: Den effektiva häftförmågan och det starka och tåliga skyddslagret håller huden torr och fin eftersom
det förhindrar läckage*
• Den är lätt att ta av och lämnar inga häftrester**
• Det hudvänliga lagret suger upp överflödig fukt och håller huden torr och smidig

Material: Det mjuka non-woven tyget är starkt och vattenavvisande. Tyst och behagligt mot huden.

Dubbla filter: SenSura filter neutraliserar lukt och ser till att gaser passerar ut så att inte påsen blåser upp sig. 
Inget syns eller luktar från stomin.

Borttagning av produkten: Ta tag i det vita örat på häftan och håll samtidigt huden sträckt med den fria handen.  
Dra långsamt och försiktigt av påsen nedåt.

Referens:
* Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006; 15 (16): 854-62
** ECET 2009 poster, “Factors affecting peristomal skin conditions - results from the Danish sub-study”, 2009


