Ny SenSura Mio
Max-cut til store
stomier
®

SenSura® Mio Flex fås nu i
en ny Max-cut størrelse
med opklipbarhed
10-88 mm.
Den nye størrelse er
målrettet brugere med
store og komplicerede
stomier, loop-stomier samt
nyopererede, hvor stomien
stadig skifter størrelse.

NYHED
Max-cut
str.

SenSura® Mio Max-cut
giver dig flere muligheder
Større klæber - samme komfort
Baseret på feedback fra stomisygeplejersker
har vi udvidet vores SenSura® Mio sortiment
med en Max-cut størrelse med opklipbarhed
op til 88 mm. Den større basisplade kan
hjælpe med at imødekomme behov hos
brugere med:

Forebygger lækage og hudproblemer
SenSura® Mio er designet med BodyFit®
Technology, som forebygger lækage. Den
unikke elastiske klæberteknologi er fleksibel
og gør det nemt at påsætte og aftage
produktet.
Unik løsning med Brava® Beskyttende
Tætningsring Convex
Store og komplekse stomier er ofte indtrukne
og har mange furer og folder og har derfor
ofte brug for konveksitet for at få en god
tilpasning. SenSura Mio Flex Flad Max-cut
kan således med fordel anvendes sammen
med Brava Beskyttende Tætningsring Convex
til store, komplekse og ovale stomier.

• Store stomier
• Komplicerede stomier
• Loop-stomier
• Stomier, som skifter størrelse
efter operation
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“Jeg havde ikke
længere smerter
eller svie omkring
stomien, og jeg
kunne begynde at
være aktiv igen..”
Derek, SenSura Mio bruger

Alle SenSura Mio klæbere
er designet med BodyFit®
Technology – en elastisk
klæberteknologi der giver:
• Sikker kropskontakt for
beskyttelse
• Fleksibel tilpasning
under bevægelse

