
1-dels tömbar stomibandage



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, (innehåller hydrokolloider)
• Passar alla olika kroppsformer

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.

SenSura® – Trygghet i alla situationer
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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.

1-dels tömbar Hide-away

Beige Hålstorlek Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Mini  10–66 mm  730409 157200 30 220 ml

Midi  10–66 mm   730410 157600 30 420 ml

*10–66 mm  730411 157610 30 420 ml

 25 mm 730412 157620 30 420 ml

 30 mm 730413 157630 30 420 ml

 35 mm 730414 157640 30 420 ml

Maxi  10–76 mm  730415 157800 30 650 ml

*10–76 mm   730416 157810 30 650 ml

 25 mm  730417 157820 30 650 ml

 30 mm  730418 157830 30 650 ml

 35 mm  730419 157840 30 650 ml

* Med lucka för inspektion

Klar Hålstorlek Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi 10–66 mm  730423 157400 30 420 ml

Maxi 10–76 mm  730424 157700 30 650 ml
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