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SenSura® Mio Convex Flip 1-dels tömbar 
Böjd passform för utbuktade områden
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SenSura Mio Convex Flip är det första stomibandaget framtaget för att passa utbuktade 
kroppsprofiler som t ex bråck. 
En böjd stjärnformad basplatta med flikar omfamnar kroppen och ger färre veck och rynkor. 
En stabiliseringsring stabiliserar mittendelen så att stomin får det stöd den behöver.
Flexzoner i mitten och i kanterna maximerar passform och flexibilitet vid rörelser.

Det finns en SenSura® Mio för varje kropp

1-dels tömbar Convex Flip 

Diskretion med ett personligt utseende och känsla 

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.  
Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar den fukt och håller huden torr. 
Neutralt grått tyg - Det mjuka, neutrala grå tyget är vattenavstötande och den unika färgen gör att påsen inte syns under 
kläderna, inte ens under vita. Tyget är mjukt mot huden, vilket gör påsen bekväm att använda och den skaver inte. Den mjuka 
textilen gör att påsen inte längre ser ut som en medicinsk produkt utan som ett klädesplagg. 
Cirkelfilter - Det unika pre-filtret minskar risken för att filtret täpps igen och minskar uppkomsten av ballooning  
med upp till 61%* samt renar gas/odör från stomin.
Inspektionslucka - En inspektionslucka på framsidan av påsen gör appliceringen och kontrollen av stomin enklare.
Borttagning av produkten - Produkten avlägsnas långsamt och försiktigt från huden genom att ta tag i den vita fliken på häftan 
med två fingrar. Undvik att dra i häftan när du avlägsnar den utan rulla försiktigt häftan nedåt samtidigt som man trycker lätt 
mot huden med den andra handen.
* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)

SenSura® Mio Convex Flip

Utbuktad kroppsprofil

Neutralt 
grå

Hålstorlek Skal-
storlek

Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Mini *10-40 mm  S 738289 182000 10 60 ml

Midi *10-40 mm  S 738290 182010 10 342 ml

*10-50 mm  M 738293 182100 10 342 ml

*25-50 mm M 738294 182120 10 342 ml

*30-50 mm M 738295 182130 10 342 ml

*35-50 mm M 738296 182140 10 342 ml

Maxi *10-40 mm  S 738291 182020 10 470 ml

10-40 mm  S 738292 182030 10 470 ml

*10-50 mm  M 738297 182200 10 470 ml

10-50 mm  M 738301 182240 10 470 ml

*10-60 mm  L 738302 182300 10 470 ml

10-60 mm  L 738304 182320 10 470 ml

*25-50 mm M 738298 182210 10 470 ml

*30-50 mm M 738299 182220 10 470 ml

*35-50 mm M 738300 182230 10 470 ml

*40-60 mm L 738303 182310 10 470 ml

Klar Hålstorlek Skal-
storlek

Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Maxi 10-60 mm  L 738305 182350 10 470 ml


