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Elasticitet är nyckeln till den rätta passformen

Passar säkert och följer kroppens naturliga rörelser
Den elastiska häftan följer den individuella kroppsformen och skapar en säker anpassning mot t.ex. 
bråck, ärr och hudveck. Den följer även magens form och anpassar sig när du böjer dig och sträcker 
dig.

Den elastiska häftan passar alla  
kroppsformer

Designad för att inte synas

BodyFit Technology® 
SenSura Mio är baserad på Bodyfit Technology. Genom att ha den individulla kroppen i åtanke 
när vi designar, utvecklar vi lösningar som passar säkert till individuella kroppsformer och livs-
stilar. 

Neutralt grå Krag- 
storlek

Apoteks-
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Midi 50 mm 734579 122960 30 310 ml

Maxi 35 mm 734577 122910 30 450 ml

50 mm 734580 122970 30 410 ml

Klar Krag- 
storlek

Apoteks- 
varunr

Artikelnr Styck/fp Volym

Maxi 35 mm 734578 122920 30 450 ml

50 mm 734581 122980 30 410 ml

SenSura® Mio Flex Urostomipåse

Elastisk häfta - Den elastiska platta 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.


