
SenSura Urostomipåse
    Underlättar hantering av uretärkatetrar

Det finns fyra grundprinciper för hantering av uretärkatetrar efter en urostomioperation. SenSura urostomipåsar är enkla och 
smidiga att använda i alla fyra fallen.

1. Uretärkatetrar kan föras ned i påsen
 SenSura urostomipåse har fått ett bredare  
 mellanrum vid svetsen. Uretärkatetrar kan  
 nu enkelt föras ned i påsen förbi kamrarna.

2. Uretärkatetrar kan rullas ihop i toppen  
 på påsen
 Uretärkatetrar kan rullas ihop och läggas  
 i toppen på påsen. Detta är enkelt att 
 kombinera med en SenSura Flex eller en 
 SenSura Click häfta.

3. Uretärkatetrar kan klippas av
 Uretärkatetrarna kan klippas av och  
 placeras i påsen. 

4. Uretärkatetrar kan föras ut genom  
 påsens framsida
 Uretärkatetrarna kan föras ut genom ett  
 hål som du enkelt klipper upp på   
 påsens framsida. 



Hudfärgad
Påsen finns nu i en 
diskret beige ton.

Utloppet går att gömma
Det mjuka utloppet är enkelt att 
använda och kan gömmas när det inte 
används*. Då behöver det inte ligga 
och skava mot huden, vilket gör påsen 
både diskret och bekväm.

Backventil
Förhindrar urin från att rinna tillbaka in 
mot stomin, vilket kan minska risken 
för urinvägsinfektioner.

Unik flerkammarpåse
Påsen består av flera små kamrar som 
fördelar urinen jämnt i påsen. 
Det gör att:
•	 Påsen	får	en	platt	och	diskret	profil
•	 Skvalpljuden	minskar

Vattenavvisande stark non-woven
Det mjuka non-woven materialet är 
starkt och vattenavvisande.

Kroppsformad
Påsen har gjorts smalare och formats 
så att den smidigt följer med i kropps-
rörelserna och inte heller vrider sig när 
man sover.

Den nya påsen är utvecklad i samarbete med vårdpersonal och patienter över hela världen.

* gäller hudfärgade varianter
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SenSura Urostomipåse
     Diskret och bekväm

Hantering av uretär katetrar
Bredare mellanrum vid svetsen 
underlättar hantering av uretär-
katetrar.


