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SenSura® Mio Convex sluten 
Konvexitet utan kompromisser



Konvexitet utan kompromisser
SenSura Mio Convex är framtagen för att man inte längre ska behöva kompromissa mellan  
en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa med i kroppens  
naturliga rörelser när man böjer och sträcker sig.

Det finns en SenSura® Mio Convex för varje 
konvext behov

SenSura® Mio Convex Light och Convex Deep 1-dels sluten

SenSura Mio Convex Light finns för stomier med stomimynningen i nivå med hudplanet som 
behöver lätt hjälp med att skjuta fram stomin.

SenSura Mio Convex Deep finns för stomier med stomimynningen under hudplanet som 
behöver mycket hjälp med att skjuta fram stomin.

Elastisk häfta - Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning.
Eftersom häftan innehåller hydrokolloider absorberar dem 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 
til 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.
Bältesöron: Alla SenSura Mio Convex produkter har bältesöron.

* Coloplast, Clinical Study, 2010, (VV-00096690)
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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:  



Samtliga konvexa påsar har bältesöron

1-dels sluten Convex Light

1-dels sluten Convex Deep

Neutralt 

grå

 Hålstorlek Skal– 

storlek

Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi *10–23 mm  23 mm 737747 165210 10 390 ml

*15–33 mm  33 mm 737748 165220 10 390 ml

*31–43 mm  43 mm 737749 165230 10 390 ml

Maxi *10–23 mm  23 mm 737750 165250 10 430 ml

*15–33 mm  33 mm 737751 165260 10 430 ml

*10–43 mm  43 mm 738368 165320 10 430 ml

*25–33 mm    33 mm 737752 165300 10 430 ml

*28–33 mm 33 mm 737753 165310 10 430 ml

*31–43 mm  43 mm 737754 165270 10 430 ml

*35–43 mm 43 mm 737755 165330 10 430 ml

*38–43 mm 43 mm 737756 165340 10 430 ml

Neutralt 

grå

 Hålstorlek Skal– 

storlek

Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi *10–23 mm  23 mm 737757 165410 10 390 ml

*15–33 mm  33 mm 737758 165420 10 390 ml

*31–43 mm  43 mm 737759 165430 10 390 ml

Maxi *10–23 mm  23 mm 737760 165450 10 430 ml

*15–33 mm  33 mm 738367 165460 10 430 ml

*10–43 mm  43 mm 737761 165520 10 430 ml

*25–33 mm    33 mm 737762 165500 10 430 ml

*28–33 mm 33 mm 737763 165510 10 430 ml

*31–43 mm  43 mm 737764 165470 10 430 ml

*35–43 mm 43 mm 737765 165530 10 430 ml

*38–43 mm 43 mm 737766 165540 10 430 ml

* Med lucka för inspektion
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