
 

 

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. 
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Världens mest diskreta grå färg 

Färgen på den nya SenSura® Mio är en unik nyans av grå som är designad för att inte 

synas under kläder. Genom att efterlikna skuggan runt produkten och under kläderna, 

snarare än att försöka efterlikna huden, blir stomipåsen närmast osynlig även under vita 

kläder. Enligt Coloplast är det världens mest diskreta grå färg, som företaget därför också 

har patentsökt. 
 

 

 

Hudfärgade produkter syns under kläderna 

Sjukvårdsprodukter och medicintekniska produkter har de senaste 50 åren försökt 

efterlikna hudens färg. Målsättningen har varit att produkten ska synas så lite som möjligt, 

men det har istället fått motsatt effekt. Problemet är att ingen har den hudfärgen som 

hudfärgade produkter har. Hudfärgade produkter syns svagt och ger en skuggeffekt under 

vita och ljusa kläder. Hudfärgade sjukvårdsprodukter känns dessutom väldigt mycket som 

just sjukvårdsprodukter – själva färgen signalerar sjukdom.  

 

 

 

Vetenskapligt framtagen – alla människor är orange 

Färgen har tagits fram av industridesignern Jakob Bendix på Coloplast. För 

medicinteknikbranschen är det ett helt nytt sätt att tänka och arbeta att så tydligt ta med 

design i produktutvecklingen, och att använda sig av en industridesigner.  

 

Under sex månader studerade och dokumenterade Jakob Bendix och Coloplasts team av 

designers och ingenjörer färgen grå, för att se om det gick att ersätta den traditionella 

hudfärgade produkten med en bättre och neutralare färg som syns mindre under kläder, 

även vita. Praktiska experiment tillsammans med ny teori skapade ett gediget underlag.  

 

Genom att mäta hudfärgen hos människor med olika ursprung upptäckte man att alla 

människor har nästan precis samma nyans av orange i huden, även om den är mörkare 

eller ljusare hos olika människor. Genom att ta denna orange hudton och mixa med grå 

fick man fram en varm grå färg som är närmast osynlig under kläder. Den fungerar genom 

att efterlikna skuggan under kläderna istället för huden.   

 

 

 

Därför är det viktigt 

Färgen är viktig eftersom det handlar om att stomiopererade vill kunna välja att vara 

diskreta med sin stomi. Det handlar också om att få produkten att kännas mindre som en 

sjukvårdsprodukt, något som är nog så viktigt när man ska ha stomipåsen varje dag 

resten av livet. Och det kan faktiskt också handla om att kunna känna sig lite mer sexig i 

nära relationer.  

 

 

 


