SenSura® Mio Kids
Så barn kan röra sig som barn

SenSura Mio Kids
bygger på BodyFit
Technology® för att passa
formen på små, runda
barnmagar.

Det finns en Mio för alla

Det första SenSura® Mio bandaget
speciellt framtaget för små barn

SenSura Mio Kids har samma platta elastiska häfta som övriga SenSura Mio
produkter för vuxna, vilket gör det möjligt för häftan att anpassa sig till kroppens
rörelser. SenSura Mio Kids finns som både 1-dels och 2-delbandage.

Övriga barnvänliga egenskaper

Stjärnformad, elastisk
häfta
Häftan är hudvänlig och
stjärnformad med
specialflikar för att
omfamna små, runda
barnmagar samtidigt som
den är flexibel i
placeringen på magen.
Innehåller hydrokolloider.

Flexzoner
Speciella flexzoner i
kanterna och i mitten av
häftan ökar flexibiliteten
runt stomin för maximal
rörelsefrihet.

Unikt cirkelfilter
Det speciella cirkelfiltret är
bevisat att förhindra att
filtret täpps igen. Det
minskar även uppkomsten
av ballooning med upp till
61%.1

Diskret material
SenSura Mio Kids har en
neutralt grå, vattenavstötande och behaglig
textil som ser mer ut som
ett klädesplagg än ett
medicinskt tillbehör och
som är bekväm att bära
då den inte skaver på
huden.

SenSura Mio Kids sortiment

1-dels tömbar påse

1-dels urostomipåse

2-dels basplatta

2-dels tömbar påse

2-dels urostomipåse

Apoteksvarunr

Artikelnr

Produktnamn

739162

187101

1-dels tömbar påse midi 0-35 mm, neutralt grå

739163

187111

1-dels tömbar påse midi, 0-35 mm, klar

739165

187131

1-dels urostomipåse, 10-35 mm, neutralt grå

739164

187121

1-dels urostomipåse, 10-35 mm, klar

739174

187351

2-dels Flex basplatta 27 mm krage, 0-27 mm

739175

187471

2-dels Flex basplatta 35 mm krage, 0-35 mm

739166

187201

2-dels Flex tömbar påse mini, 27 mm, neutralt grå

739168

187221

2-dels Flex tömbar påse midi, 27 mm, neutralt grå

739170

187241

2-dels Flex tömbar påse midi, 35 mm, neutralt grå

739167

187211

2-dels Flex tömbar påse mini, 27 mm, klar

739169

187231

2-dels Flex tömbar påse midi, 27 mm, klar

739197

187251

2-dels Flex tömbar påse midi, 35 mm, klar

739172

187301

2-dels Flex urostomipåse, 27 mm

739173

187311

2-dels Flex urostomipåse, 35 mm

1. Coloplast, Clinical Study, 2010, 61% for ileostomists, 53% for colostomists.
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Vill du lära dig mer?
Lär dig mer om
stomivård och barn
med “The Global
Paediatric Stoma
Care Best Practice
Guideline” utvecklad
av Global Paediatric
Stoma Care Nurses
Advisory Board.
Beställ en gratis
kopia på:
mail@coloplast.com

