
Svider inte 
lätt att 
ta bort

HudvänligTorkar på ett 
par sekunder

BodyFit
Technology®

Långvarig 
tätning

Brava Häftborttagning minskar risken för hudskador genom att du enkelt 
kan ta bort din basplatta och eventuella häftrester – utan att påverka 
vidhäftningen av nästa stomibandage. 

Svider inte
Eftersom Brava Häftborttagning inte innehåller någon alkohol svider den 
inte vid applicering.

Hudvänlig
Brava Häftborttagning innehåller silikon, vilket är hudvänligt. Silikon-
baserad häftborttagning gör det även enklare att ta bort basplattan.

Torkar på ett par sekunder
Du behöver inte vänta innan nästa stomibandage appliceras då häftbort-
tagningen torkar på ett par sekunder.

Brava® Häftborttagning
Snabb och enkel borttagning av stomihäftan

En mjuk, elastisk tejp som ger extra säkerhet genom att hålla stomi-
bandaget extra stabilt. 

Ökad frihet
Brava Tejp är utvecklad enligt BodyFit Technology® och användningen 
av tejpen innebär ökad säkerhet, längre bärtid genom att förhinda att 
basplattans kanter inte rullar upp sig – och ökad frihet för dig.

Hållbar och hudvänlig
Brava Tejp absorberar fukt, vilket gör att basplattans häfta är mindre 
benägen att släppa från huden.

Varierad användning
Du kan använda en, två eller fl era tejper beroende på hur mycket säkerhet 
och stöd du behöver. Brava Tejp fi nns i olika former för att passa olika 
kroppsprofi ler och olika typer av häftor. 

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Elastisk Tejp Original 120700 732900
Brava Elastisk Tejp Rak 120740 735000
Brava Elastisk Tejp Bälte 120720 735001

Brava® Elastisk Tejp
Säkerhet för alla former och storlekar

Brava Formbar Pasta kan fylla ut rynkor och djupa veck, absorbera fukt 
och skapa en jämn yta för basplattan att fästa på. Detta ger en bättre 
förslutning mellan basplattan och huden, vilket minskar risken för läckage.

Flexibel, hållbar och stark
Stomipatienter kan oroa sig för att huden är för ojämn eller för fuktig för 
att skapa en stark förslutning. Använd då Brava Formbar Pasta för att 
släta ut huden runt stomin. Allt som behöver göras är att ta den önskade 
mängden av pastan och forma den till önskad form.

Brava® Formbar Pasta
Pastan som förbättrar huden runt stomin

Brava® Hudbarriär
En osynlig vän för huden

Brava Hudbarriär är en en tunn fi lm som andas och som skyddar huden 
men som inte påverkar vidhäftningen av nästa stomibandage. 

Brava Hudbarriär är en silikonbaserad produkt, därför svider den inte 
vid applicering.

Förhindrar uppbyggnad av rester
När du använder Brava Hudbarriär följer eventuella rester av barriären 
med när stomihäftan tas bort eller vid en varsam tvätt.  Detta innebär att 
den bygger inte upp på huden över tid.

Torkar på ett par sekunder
Med Brava Hudbarriär kan du applicera ett nytt stomibandage nästan 
omgående då barriären torkar på ett par sekunder.

Brava® Formbar Ring
Flexibel och hållbar

Förutom att behålla en bättre passform mellan stomin och basplattan, 
skyddar Brava Formbar Ring huden mot avföring eller urin.

Tät förslutning under lång tid
Du kan med lätthet forma Brava Formbar Ring till önskad form så att den 
sluter tätt runt stomin och skapar en tät förslutning mellan stomin och 
basplattan. Och eftersom den är så hållbar, kan den sitta längre.

Förhindrar att basplattan släpper
Brava Formbar Ring fungerar utmärkt på veck, rynkor och gropar – 
och skapar en slät yta för stomibandaget att fästa på och som förhindrar 
att bandaget lossnar. 

Skyddar huden
Brava Formbar Ring absorberar fukt från huden och skyddar huden från 
avföring eller urin för att hålla din hud frisk.

Brava® tillbehörsprodukter
För en skräddarsydd passform och för utmaningar som 
läckage och hudirritation

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Hudbarriär Spray 120205 732903
Brava Hudbarriär Våtservett 120215 732902

Artikel nr Apoteksvarunr

Brava Formbar Pasta 026555 275792
Artikel nr Apoteksvarunr

Brava Häftborttagning Spray 120105 732901
Brava Häftborttagning Våtservett 120115 732904

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Formbar Ring 2.0 mm 120305 737302
Brava Formbar Ring 4.2 mm 120425 737304
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Låt Coloplast assistans hjälpa dig
Genom handfasta tips och råd, tydliga guider och personlig rådgivning 
hjälper vi till att ge dig en trygg och säker användning av din produkt. 

En personlig rådgivare stöttar dig också i livsstilsrelaterade frågor som kan 
uppstå i vardagen. Coloplast assistans är en kostnadsfri service som ger 
stöd och råd till dig som är stomiopererad, anhörig eller står inför en 
stomioperation. 

Gå in på stomi-assistans.se för att anmäla dig redan idag eller ring oss på 

tel. 0300- 332 56.

OBS!
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kan variera mellan 
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Coloplast develops products and services that make life easier for people with very 
personal and private medical conditions. Working closely with the people who use 
our products, we create solutions that are sensitive to their special needs. We call this 
intimate healthcare. Our business includes ostomy care, continence care, wound and skin 
care and urology care. We operate globally and employ more than 10,000 employees.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © [YYYY-MM.]

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark.

Den hudvänliga Brava Hudskyddsplattan används under basplattan och 
fungerar som ett extra absorberande lager, tillsammans med det 
aktuella stomibandaget. 

Skapar en plan yta 
Brava Hudskyddsplatta hjälper till att undvika hudproblem genom att 
hålla huden torr och att skapa en plan yta för att applicera ett nytt 
stomibandage på.

Brava Hudskyddsplatta fi nns i två olika storlekar för att passa olika 
kroppsformer och behov.

Brava® Hudskyddsplatta
Ett extra lager av hudskydd

Brava® Multismörjande Deodorant
Multismörjande effekt

Brava Multismörjande Deodorant hjälper mot lukt vid byte eller tömning 
av stomibandaget, medan den multismörjande effekten gör att avföringen 
lättare hamnar längst ner i påsen.

Smidig borttagning och tömning
Utöver att göra påsen lättare att tömma, säkerställer den multismörjande 
effekten att avföringen hamnar längst ner i påsen. 

Hållbar påse och häfta
Brava Deodorant är framtagen för att användas tillsammans med 
stomibandage och påverkar inte funktionen på varken häftan eller påsen.

Hudvänlig
Även om deodoranten är utvecklad för att användas på insidan av påsen, 
är det en hudvänlig produkt och påverkar därför inte huden vid kontakt.

Brava® Tubpasta
Snäll mot huden, tuff mot läckage

Brava Tubpasta fyller ut och jämnar till utmanande hudveck och däri-
genom behålls en tät förslutning mellan stomin och stomibandaget.

Svider inte
Brava Tubpasta innehåller ingen alkohol och kliar eller svider därför inte 
och det förekommer inte heller någon brännande känsla vid applicering.

Skyddar huden 
Brava Tubpasta skyddar din hud genom att skydda den mot avföring 
eller urin. Tubpastan har även en hudvänlig pH-nivå.

Bryts inte ner eller löses upp
Tack vare att Brava Tubpasta är så hållbar, hjälper den till att hålla huden 
frisk.

Brava Bälte är diskret och ger extra säkerhet genom att hålla basplattan 
på plats - där den ska vara. 

Lätt att använda
Brava Bälte passar alla SenSura Mio basplattor med fyra bältesöron.
Det fi nns även ett bälte för Assura® och SenSura® basplattor med två 
bältesöron.

Hygienisk och återvinningsbar
Brava Bälte är framtaget för att användas många gånger och kan tvättas i  
60°C eller högre.

Support för alla kroppsformer
Brava Bälte kan användas när du vill känna dig extra trygg med ditt 
stomibandage. 

Brava® Fyrpunktsbälte
Få ett bättre tillpassat stomibandage - och mer sinnesro

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för 
personer med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett 
nära samarbete med användarna av våra produkter utvecklar vi 
produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. 
Vi kallar detta intim sjukvård. 

Våra affärsområden är stomi, kontinens, sår- och hudvård samt 
urologi. Vi arbetar globalt och har över 10,000 anställda.

Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 
2017-10. Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, 
Danmark. SP1052

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Multismörjande Deo fl aska 120610 733261
Brava Multismörjande Deo dosfrp 120600 733280

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Hudskyddsplatta 10x10 cm 032105 261552
Brava Hudskyddsplatta 15x15 cm 032155 261560

Artikel nr Apoteks-
varunr

Brava Fyrpunktsbälte Standard, för SenSura Mio 004230 734420

Brava Fyrpunktsbälte XXL, för SenSura Mio 004240 734421

Artikel nr Apoteksvarunr
Brava Tubpasta 120500 733240

Brava®tillbehörsprodukter

För en skräddarsydd passform och för utmaningar 

som läckage och hudirritationer.

Beställ prover på coloplast.se/ProvaBrava


