NYHET

SenSura® Mio

1-dels Högflödespåse
– för ileostomipatienter
och post-operativt
användande
Endast SenSura Mio
stomibandage bygger på
BodyFit Technology®
för säkerhet och komfort.
Nu kan dina patienter få nytta
av SenSura Mio’s egenskaper
från dag ett.

Ett bredare sortiment innebär att
alla kan få en SenSura® Mio som är
rätt för deras behov
Som alla tidigare SenSura Mio bandage är även de nya produkterna utvecklade utifrån BodyFit
Technology® för att ge en säker och bekväm passform, oavsett kroppsform. Den unika elastiska häftan
följer kroppens naturliga rörelser när man böjer eller sträcker sig, vilket ger användaren en större frihet
att kunna göra mer och leva det liv man vill leva.
Fördelarna med NYA SenSura Mio 1-dels Högflödespåse:

Effektiv tömning tack vare det mjuka
utloppet. Kan kopplas till en nattpåse
för minskat antal byten på natten.

Välj en platt eller konvex basplatta,
beroende på om patientens stomi
behöver hjälp med att skjutas fram.

Finns i både 70 mm och 100 mm för
stora och/eller komplicerade stomier.

Varför alla SenSura Mio bandage ger
patienterna trygghet att göra mer

En unik elastisk häfta
Den elastiska häftan följer kroppens
naturliga rörelser när man böjer eller
sträcker sig. Den elastiska häftan ger
även en snabb vidhäftning, god häftförmåga och absorberar fukt för att stå
emot mer frätande avföring.

Diskret material
Den mjuka textilen gör att påsen inte
längre ser ut som en medicinsk produkt
utan mer som ett klädesplagg eller ett
tillbehör.
Den har en speciell neutral grå färg som
designats för att inte synas - inte ens
under vita kläder.
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Ett filter dina patienter kan lita på
Varje produkt har ett unikt cirkelfilter
som ger ökat skydd mot att filtret täpps
igen. Det är bevisat att minska uppkomsten av ballooning med 61%*.

