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Ett nytt stomisortiment
Med SenSura® Mio, vill Coloplast skapa en lösning som förändrar människors uppfattning
om sig själva och sitt medicinska tillstånd. Häftan, påsen, filtret och kopplingen är alla
nyckelegenskaper hos Coloplast senaste stomipåse. SenSura® Mio är banbrytande för
stomiprodukter. Individuellt representerar var och en av de nya egenskaperna en massiv
förbättring.
Fyra innovationsteam med totalt mer än 300 ingenjörer, designers och anställda har
arbetat med utvecklingen av produkten under tre år. Dessutom har mer än 700
användare, icke-användare, stomiterapeuter och leverantörer involverats i processen.
De nya SenSura® Mio innefattar ett helt sortiment av stomipåsar för alla typer av stomier
och är tillgänglig i Sverige sedan 1 oktober 2014.
För mer information se www.sensuramio.coloplast.se

Ny elastisk häfta
Nya SenSura® Mio har en elastisk häfta som passar alla
kroppsformer och följer kroppens rörelser, vilket garanterar
ett optimalt skydd mot läckage. Häftan är gjord av en mix av
polymerer och hydrokolloider som gör den mjuk och mycket
elastisk. Häftplattan har dessutom en förbättrad
absorptionsförmåga, som förhindrar fukt utan att irritera
huden och som även klarar frätande avföring och urin.

Coloplast utvecklar produkter och tjänster som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt (intim sjukvård). Genom
ett nära samarbete med användarna utvecklas produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Coloplast arbetar inom affärsområdena
stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Coloplast arbetar globalt och har över 8500 anställda. Det svenska kontoret ligger i Kungsbacka,
strax söder om Göteborg.

Påse i ny färg och nytt material
Den nya SenSura® Mio är tillverkad i vävd textil, som
gör att den ser ut och känns som ett klädesplagg
snarare än en sjukvårdsprodukt. Den släta väven är
mjuk mot huden, är vattenavstötande och ger låg
friktion mot alla typer av kläder.
Påsens unika grå nyans är designad för att inte synas
under kläderna, den gör påsen närmast osynlig till och
med under vita klädesplagg. Den varma grå färgen är
kliniskt prövad, patentsökt och fungerar under alla
typer av kläder och hudfärger.
Påsen har ett inspektionsfönster som gör det lätt att
inspektera stomin. Kopplingen är placerad så att påsens överdel inte blir för tung och faller
framåt i takt med att den fylls, vilket gör den mer diskret.

Nytt filter som skyddar mot ballooning
Stomibandagen i SenSura® Mio-sortimentet är alla
utrustade med ett nytt cirkelformat filter som
reducerar risken för ballooning* med 61 procent
jämfört med äldre modeller. Filtret är 10-15 gånger
större än tidigare filter och dessutom dubbelsidigt.
Det nya filtret renar gaserna innan de når påsen,
därigenom undviks dålig lukt.
*Med ballooning menas att påsen blåser upp sig på
grund av ett igensatt filter.

Ny innovativ klickkoppling
Den nya klickkopplingen har fått en innovativ lösning
i form av en vågformad låsring designad för ett ge
högsta trygghet och säkerhet. Ett hörbart klick talar
om för användaren att påsen är säkert fixerad mot
basplattan.
SenSura® Mio finns också med Flexkopplingssystem där en mjuk, flexibel och
självhäftande koppling fäster påsen mot basplattan.
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