
SenSura® Mio
Passer Fantastisk · Føles Rigtig
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 ∙ Elastisk klæber

 ∙ Sikker vedhæftning over brok, ar og folder

 ∙ Neutralt Gråt tekstil

 ∙ Cirkel Filter – reducerer ballooning 

1-dels system
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BodyFit Teknologi
SenSura Mio er baseret på BodyFit Teknologi. 
Mennesker er forskellige og har individuelle kropsfaconer 
og livsstile. Med det i tankerne designer vi produkter.

Den elastiske klæber tilpasser sig individuelle 
kropsfaconer
Elasticitet er nøglen til at finde den rigtige vedhæftning
SenSura Mio har en elastiske klæber, som tilpasser sig 
individuelle kropsfaconer og følger kroppens naturlige 
bevægelser. Den elastiske klæber giver en sikker 
vedhæftning over brok, ar og folder.

Designet til diskretion
Posedesign i Neutralt Gråt tekstil 
SenSura Mio er designet i et blødt Neutralt Gråt tekstil, 
der er diskret under tøj – selv under hvidt tøj. 

Posematerialet er meget holdbart, det fnulrer ikke og er 
vandafvisende. Sensura Mio har en meget lav poseprofil, 
som reducerer posefremfald og derved sikrer diskretion.

Cirkel Filter 
Det unikke for-filter sikrer en bedre beskyttelse mod 
tilstopning. Det er dokumenteret, at det kan reducere 
tilfælde med ballooning med op til 61%*.

* Coloplast, klinisk studie 2010

Bredt 1-dels sortiment
Klæberen findes med opklipbare og forudstandsede 
hulstørrelser. Klæberen er forsynet med en tydelig 
klippeguide, som er let at klippe efter. Man kan vælge 
mellem mini, midi og maxi poser. Et vindue på forsiden af 
posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel. 
Man kan vælge en pose med eller uden vindue eller en 
transparent pose.

Ileostomipose med Hide-away udløb
SenSura Mio 1-dels 
ileostomipose er forsynet 
med det velkendte Hide-
away udløb.
Hide-away udløbet har en 
sikker, blød og hygiejnisk 
lukning. Hide-away udløbet 
er forsynet med et stykke 
velcro, som gør det muligt 
at fastgøre udløbet oppe under den bløde forside. 
Ligeledes er det muligt at folde posen til halv størrelse i 
situationer, hvor der ønskes yderligere diskretion.

Urostomi Flerkammerpose
SenSura Mio 1-dels 
Urostomi Flerkammerpose 
kombinerer diskretion med 
komfort.
Fordelene ved flerkammer-
posen er, at urinen fordeles 
jævnt, og at der dermed 
opstår færre skvulpelyde, 
hvilket øger diskretionen.
For at sikre, at urinen ikke løber tilbage, er 
flerkammerposen forsynet med en tilbageløbsventil.
Posens bløde udløb kan foldes op og skjules i en lomme, 
således at udløbet ikke generer.

SenSura Mio urostomiposer kan kombineres med 
· Natpose
· Benpose

SenSura® Mio 1-dels system 
Til alle stomityper: Kolostomi, Ileostomi, Urostomi
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