SenSura® 1-dels tömbar påse
med mjukt utlopp
Diskret påse för höga flöden

SenSura® 1-dels tömbar
påse med mjukt utlopp
Diskret och säker med SenSura 2-lagershäfta.

• Bra för patienter med höga flöden.
• En diskret lösning för nyopererade patienter.
• En smidigare övergång till det vanliga stomibandaget.
• Samma 2-lagershäfta som på övriga SenSura produkter.
• Mjuk non-woven ger en lika diskret och behaglig påse
som övriga SenSura påsar.
• Effektivt tömning genom det mjuka utloppet som
enkelt ansluts till olika sängpåsar.
• Enkelt att inspektera stomin via luckan.
• Osteril med filter.

Kombinationen av stomivård och
SenSura 2-lagershäfta har visat sig1:
• Minska läckageproblem
• Förbättra hudstatus
• Förbättra livskvalitén

SenSura 1-dels tömbar påse med mjukt utlopp kan
med fördel användas ihop med Coloplast sängpåse
(träs utanpå utloppet vilket ger maximal tömning):

• Absorberar fukt och motverkar hudproblem, som
annars kan uppstå vid läckage.

Apoteksvarunr
SenSura 1-dels 10-76 mm 730862
tömbar påse med
mjukt utlopp

Artikelnr Styck/fp

Volym

190040

630 ml

30

Apoteksvarunr
Coloplast Sängpåse

731780

Artikelnr Styck/fp
140100

10

Volym
2000 ml
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Miljöfakta
Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till FTI/Förpacknings & tidningsinsamling.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning.

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd 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. Våra affärsområden är
stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Vi arbetar globalt och har över 7000 anställda.
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