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Genom att introducera SenSura –
vår nya patenterade häftplatta med två lager –
har vi lyckats optimera funktionen för alla fem
parametrarna. Det klassiska häftproblemet är
löst och du kan känna fullständig trygghet.

m

xi
Ma
t
Mo

st
ån
ds
k ra

ftig

Lägg till CE-märke, Svanenmärke och
miljöruta

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
Växel: 0300-332 50
Kundservice: 0300-332 56
Fax: 0300-188 66
se@coloplast.com
www.coloplast.se

SenSura Xpro

- när du behöver ett extra skydd mot huden

Våra unika 2-lagershäftor		
		

Det finns flera anledningar till att ett enkelt lager inte alltid är effektivt och bekvämt. Därför har vi
skapat en häftplatta med två olika material i två olika lager, vilket gör att du kan kombinera funktioner som inte tidigare har fungerat tillsammans.

Skyddande lager

Stomi

Extra hudvänligt lager

extremt
rikliga flöden eller risker för
hudirritation				
SenSura Xpro hjälper vid

Personer som har en ileostomi eller urostomi får oftare hudproblem än personer med en kolostomi. Resultatet
i OstomySkinStudy visar att diagnosen hudproblem är högst hos personer som har en ileostomi (57%) och en
urostomi (48%)1).
Dessutom är hudproblemen allvarligare hos personer med dessa stomityper. Stomierna flödar mer, de är ofta
mer aggressiva och kan snabbt luckra upp häftan vilket gör att huden exponeras för flödet från stomin.
Kontakt med flödet från stomin är den vanligaste orsaken till hudirritation, vilket leder till hudproblem och
minskad patientkomfort.
Type of skin disorder breakdown
on ileostomy and urostomy1
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Percent of participants
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SenSura häftan
					

finns i två versioner

För att klara utmaningen att skydda huden i de fall när inte en vanlig standardplatta räcker till, har vi tagit fram
SenSura Xpro, som har ett extra skydd mot aggressiva flöden. Xpro = “Extra Protection”.

SenSura standardhäfta
– häftan man använder till de flesta stomier

SenSura Xpro häfta
– häftan mot aggressiva flöden

SenSura passar de flesta stomier.
Denna häfta används på SenSura 1-dels urostomibandage.

SenSura Xpro erbjuder extra skydd mot aggressiva
flöden. Denna häfta finns med häftkoppling och klickkoppling.

SenSura Xpro
				

- ett extra gott skydd för huden

Vad är skillnaden mot SenSura standardhäfta?

Två extra ingredienser har lags till i SenSura Xpro för att ge huden ett extra skydd mot aggressiva flöden.

SenSura

SenSura Xpro
Hydrokolloider
SIS
PIB

Hydrokolloider
SIS+
Softener
PIB + Tackifier

Klistrig gummibandsstruktur – så här fungerar den
Elastisk SIS: Håller samman

Klistrigt PIB: Snabb initial
vidhäftning och stark häftförmåga över tiden
Hydrokolloider:
Absorberar fukt

Extra motståndskraft
SenSura Xpro häfta är uppbyggd i två lager precis som SenSura standardhäfta. För att stärka häftan ytterligare har vi tillfört två nya ingredienser, så att häftan ska kunna ge ett bättre skydd för huden vid stomier med
aggressiva flöden, t ex urostomier eller ileostomier.
SenSura Xpro är ännu mer motståndskraftig, dvs klarar ännu
bättre att stå emot flödet från stomin, än en SenSura standardhäfta. Detta innebär att:
•
•
•
•

Häftan förblir intakt även vid aggressiva flöden
Häftan skyddar huden mot aggressiva flöden
Risken för hudirritation såsom klåda, rodnad och hud
skador minskar
Risken för hudproblem minskar, vilket ökar patientkom
forten

SenSura Xpro erbjuder också starkare vidhäftning mot huden,
vilket:
•
Förhindrar aggressiva flöden från att sippra in under
häftan
•
Förebygger hudirritation

Eftersom kanten på häftan runt stomin
absorberar fukt, sväller den upp och skapar
en förslutning runt stomin för att ytterligare
skydda huden mot aggressiva flöden.

SenSura Xpro häfta
Lägg in tabeller här från Stomi produktguiden

