Tänk
nytt.
Tänk Brava
Product
brochure
title ™
Brochure cover subheading

“Jag hade vant mig
vid läckage då och då
– jag trodde det var
normalt.”
Nicholas, stomiopererad 2010

Brava™ tillbehörssortiment är utvecklat
för att begränsa risken för läckage,
att vårda huden och att neutralisera lukt.

Brava Elastisk Tejp
Den elastiska tejpen används för att ytterligare
säkerställa att basplattan sitter där den ska.
Tejpen följer kroppens former och rörelser.
Den är hudvänlig och med sina fasade kanter
förhindrar den att kanterna på häftan rullar upp
sig och släpper.

Brava Bälte
Brava Bälte används för att hålla basplattan
extra säkert på plats. Bältet passar både
Coloplast Assura och SenSura basplattor.
Justerbart. Tillverkat i ett mjukt och behagligt
material i en neutral färg. Tvättas i 60 grader.

Nyhet från
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Brava Formbar Pasta
Den formbara pastan används till att skapa en jämn
och slät yta på huden runt stomin.
Kan användas helt eller delvis, förpackningen är lätt att
återförsluta.
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Brava Tubpasta
Brava Tubpasta kan reducera
läckage genom att skapa en tät
förslutning vid veck runt stomin.
Pastan kan absorbera fukt och är
därför mycket hållbar. Tubpastan
är hudvänlig, har samma
pH-värde som huden.
Alkoholfri och svider inte.

Brava™ tillbehörssortiment är utvecklat
för att begränsa risken för läckage, att
vårda huden och att neutralisera lukt.

Brava Häftborttagning
Brava häftborttagningsprodukter används för att underlätta borttagningen
av stomihäftan och för borttagning av
eventuella häftrester på huden. Sprayen kan sprayas från alla vinklar och
behållaren kan tömmas helt. Torkar
snabbt och påverkar inte vidhäftningen av basplattan. Alkoholfri och
svider inte.

Brava Hudbarriär
Brava hudbarriärprodukter skapar
en skyddande film på huden för att
begränsa risken för hudproblem.
Torkar snabbt och påverkar inte
kommande vidhäftning.
Sprayventilen blockeras inte.
Alkoholfri och svider inte.

Brava Hudskyddsplatta
Brava hudskyddsplatta används
för att skapa en jämn yta på
huden runt stomin för en säkrare
och bättre tillpassning av stomihäftan.
Hudskyddsplattorna finns i två
storlekar.

Neutraliserar lukt
Brava Multismörjande Deodorant
Brava Multismörjande Deodorant neutraliserar lukt
och har en multismörjande effekt, vilken säkerställer
att påsens innehåll hamnar längst ned i påsen.
Detta innebär att ingen avföring sitter kvar runt
stomin och det underlättar även tömningen av
påsen. Deodoranten är hudvänlig.
Finns på flaska och i dosförpackning.

Mer om Brava tillbehörsprodukter finner du på www.coloplast.se eller kontakta vår kundservice på
0300-332 99 eller kundservice@coloplast.com
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Brava™ tillbehörssortiment är
utvecklat för att begränsa risken för
läckage, att vårda huden och att
neutralisera lukt.
Begränsar risken för läckage
Produkt

Antal/fp

Apoteksvarunr

Brava Elastisk Tejp

20

732900

Brava Bälte

1

251827

Brava Formbar Pasta

10

275792

Brava Tubpasta

1

733240

Produkt

Antal/fp

Apoteksvarunr

Brava Häftborttagning Spray

1

732901

Brava Häftborttagning Våtservett

30

732904

Brava Hudbarriär Spray

1

732903

Brava Hudbarriär Våtservett

30

732902

Brava Hudskyddsplatta 10x10 cm

10

261552

Brava Hudskyddsplatta 15x15 cm

5

261560

Produkt

Antal/fp

Apoteksvarunr

Brava Multismörjande Deodorant,
flaska

1

733261

Brava Multismörjande Deodorant,
dosförpackning

20

733280

Vårdar huden

Neutraliserar lukt
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