
2-dels urostomipåse

 
För dubbel kontroll 

– SenSura Click

=  SenSura Click+

1. Optimalt hudskydd
Häftan i två lager håller 
plattan säkert på plats 
samtidigt som den 
skyddar huden.

3. Lås med ett klick
Se till att påsen sitter 
fast mot plattan hela 
vägen runt. Tryck ihop 
säkerhetsringen tills du 
hör ett ljudligt ”klick”. 
Klicket är en bekräftelse 
på att kopplingen är 
låst.

2. Enkel att applicera
Koppla påsen mot 
plattan, som en vanlig 
2-dels koppling. Börja 
nedifrån.

4. Diskret påse
Den unika flerkammar-
påsen fördelar urinen 
jämnt vilket gör påsen 
platt och minskar 
skvalpljud.
Utloppet kan gömmas i 
fickan på framsidan.

6. Byta påse                      
Att byta påse är enkelt och 
hygieniskt. Öppna låsringen 
genom att trycka mitt på 
låset med fingret. Lyft upp 
och dra påsen utåt från   
häftan. När säkerhetsringen 
är öppen kan påsen även 
vridas till önskad position 
utan att man tar av den. 
Stäng säkerhetsringen när 
påsen är på plats.

7. Lätt att byta påse
Öppna säkerhetsringen 
genom att trycka mitt 
på låset med fingret. Ta 
tag i den vita tappen. 
Avlägsna påsen genom 
att samtidigt lyfta upp 
och dra påsen utåt från 
häftan.

5. Enkelt att tömma 
påsen
Håll utloppet uppåt, 
kläm ihop den yttersta 
delen av utloppet, dra 
ut tappen. Släpp 
greppet om utloppet
och töm påsen.

8. Enkel att hålla ren
Rengör basplattan med 
lite papper innan appli-
cering av ny påse.
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För support dag och natt

Coloplast Uro Minicap* 
Denna påse har utvecklats för kortare stunder när du vill ha ett 
mer diskret bandage, t ex i simhallen, när du tränar eller i mer 
intima situationer. 
Coloplast Uro Minicap används tillsammans med en 
SenSura Click basplatta. Den rymmer ca 100 ml urin och ger 
vanligtvis upp till en timmas säker och bekymmersfri 
användning. 

Coloplast Uro Micropåse*
Denna påse ger förutsättningar för en behagligare nattvila. 
Använd tillsammans med en SenSura Click basplatta kan 
den kopplas direkt till Coloplast Uro Nattpåse. Coloplast Uro 
Micropåse kan vridas till önskat läge för en behagligare sömn. 
Till skillnad från vanliga urostomipåsar vrider sig inte micro-
påsen, vilket gör att urinen kan flöda fritt ner i påsen utan stopp 
under natten.

Coloplast Uro Nattpåse*
Nattpåsen rymmer 2 liter och har en 120 cm lång slang, vilket 
ökar komforten och ger en bättre nattvila. Nattpåsen kopplas 
direkt till utloppet på Coloplast Uro Micropåse eller 
SenSura urostomipåse. Konnektorn är en fast del av slangen, 
vilket ger en säker koppling till utloppet på Micropåsen eller 
urostomipåsen. Anti-knick slangen säkerställer att urinen kan 
flöda fritt. Du kan själv klippa slangen till önskad längd.
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Vår unika flerkammarpåse 

Mjuk non-woven
• Behaglig mot huden
• Starkt och vattenavvisande   
 material

Enkel att tömma
• Mjukt utlopp
• Urinen rinner lätt ut
• 100% tät när den är stängd

Kroppsformad
• Anpassar sig efter kroppen
• Rörelsefrihet
• Vrider sig inte på natten

Flera kamrar
• Minskar skvalpljud
• Platt och diskret profil

Backventil
• Urinen rinner ej tillbaka mot stomin

• Minskar risken för urinvägsinfektioner

SenSura urostomipåsar har en unik flerkammarpåse som har många fördelar. Kamrarna fördelar urinen jämnt i påsen, så att 
påsen varken syns eller hörs. Kamrarna hjälper påsen att forma sig efter kroppen så att du får bättre rörelsefrihet och hindrar 
också påsen från att vrida sig på natten. Finns också som klar, genomskinlig, påse. 

* Gick tidigare under namnet Assura.

Gömma utloppet*
• Diskret
• Skaver ej mot huden

*gäller hudfärgade varianter


