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SenSura® Mio Convex tömbar 
Konvexitet utan kompromisser



Neutralt 

grå

 Hålstorlek Skal– 

storlek

Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Mini *15–33 mm     33 mm   735607 166010  10  340 ml

Maxi *15–33 mm  33 mm 735609 166050 10 490 ml

*10–50 mm  50 mm 735608 166060 10 490 ml

*25–33 mm 33 mm 735610 166100 10 490 ml

*28–33 mm 33 mm 735611 166110 10 490 ml

*31–50 mm 50 mm 735612 166120 10 490 ml

*35–50 mm 50 mm 735613 166130 10 490 ml

1-dels tömbar Convex Soft
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Konvexitet utan kompromisser

SenSura Mio Convex är framtagen för att du inte längre ska behöva kompromissa mellan  
en stabil eller en flexibel stomiplatta. Samtidigt som den sitter säkert ska den följa dina 
naturliga kroppsrörelser när du böjer och sträcker dig.

Det finns en SenSura® Mio Convex för varje 
konvext behov

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

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

Designad för att inte synas 

SenSura Mio Convex Soft finns 
för stomier med  
stomimynningen över hud-
planet som behöver lite stöd 
på grund av smärre utmanin-
gar (t ex veck eller rynkor) i 
området runt 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. 

Produkten är försedd med backventil.

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.



Neutralt 

grå

  Hålstorlek Skal– 

storlek

Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi *10–23 mm  23 mm 735624 166410 10 340 ml

*15–33 mm  33 mm 735625 166420 10 340 ml

*31–43 mm  43 mm 735626 166430 10 340 ml

Maxi *10–23 mm  23 mm 735627 166450 10 490 ml

*15–33 mm  33 mm 735628 166460 10 490 ml

*21–23 mm 23 mm 735629 166500 10 490 ml

*25–33 mm 33 mm 735630 166510 10 490 ml

*28–33 mm 33 mm 735631 166520 10 490 ml

*31–43 mm  43 mm 735632 166470 10 490 ml

*35–43 mm 43 mm 735633 166530 10 490 ml

* Med lucka för inspektion

1-dels tömbar Convex Deep

Alla konvexa produkter har bältesöron

Neutralt 

grå

  Hålstorlek Skal– 

storlek

Apoteks–

varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi *10–23 mm  23 mm 735614 166210 10 340 ml

*15–33 mm  33 mm 735615 166220 10 340 ml

*31–43 mm  43 mm 735616 166230 10 340 ml

Maxi *10–23 mm  23 mm 735617 166250 10 490 ml

*15–33 mm  33 mm 735618 166260 10 490 ml

*21–23 mm 23 mm 735619 166300 10 490 ml

*25–33 mm 33 mm 735620 166310 10 490 ml

*28–33 mm 33 mm 735621 166320 10 490 ml

*31–43 mm  43 mm 735622 166270 10 490 ml

*35–43 mm 43 mm 735623 166340 10 490 ml

* Med lucka för inspektion

1-dels tömbar Convex Light
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