
Lang
bæretid1 SenSura Mio Baby 

giver en lang bæretid 
uden at gå på 
kompromis med 
hudvenlighed.

SenSura® Mio Baby 
Lang bæretid - mindre forstyrrelse

Der er en Mio for alle



Elastisk klæber
SenSura Mio Baby klæber 
er designet til at passe til 
kropsfaconen på for tidligt 
fødte børn. Den sikrer en 
lang bæretid og bevarer 
samtidig hudens pH-værdi. 
Brava® Klæbefjerner skal 
anvendes til Baby når 
klæberen skal skiftes. 

Den første SenSura® Mio 
bandage udviklet specielt til for 
tidligt fødte børn og spædbørn  

Blød flange
Den bløde flange sikrer, 
at posen klæbes til 
flangen ved at stryge let 
med fingrene, hele vejen 
rundt på flangen.

Blødt udløb som er let at 
anvende 
Man kan nemt anvende 
enterale sprøjter til 
tømning via udløbet. Det 
sikrer minimal forstyrrelse 
af babyen. Det bløde 
materiale er skånsomt 
mod babyens hud.

Refeeding vindue
Den første stomipose med 
specielt udviklet  refeeding 
vindue. Det giver mulighed 
for let at anvende 
refeeding med mindst 
mulig forstyrrelse for 
barnet.

1. Compared to standard of care. Verifi ed by Laboratory testing.

Produktsortiment

Produktnavn Varenummer

SenSura Mio Baby 2-dels Flex Stomipose Steril 18700

SenSura Mio Baby 2-dels Flex Basisplade 18705 

Brava Baby Klæbefjerner 12014

SenSura Mio Baby
– Fordele for personalet

SenSura Mio Baby er udviklet til at 
lette den daglige praksis

• Reducerer tiden du anvender hos spædbarnet.
• Minimerer forstyrrelser af spædbarnet.
• Gør det lettere at imødekomme de specielle behov.

(Ingen starterhul)
• Giver mulighed for refeeding gennem det specielle

refeeding vindue.

SenSura Mio Baby er en 2-dels 
bandage. Den består af en en 
fleksibel klæber som bevarer 
hudens pH-værdi og en steril 
stomipose. Det giver en sikker 
pasform til kroppen og er samtidig 
hudvenlig.

Flere fordele for spædbarnet 

Vil du vide mere?

Læs mere om babyer og børn i ”The Global 
Paediatric Stoma Care Best Practice Guidelines” som 
er udviklet af vores globale stomi udviklingspanel.

Læs mere på: www.coloplast.to/bestpractice

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Denmark. 

www.coloplast.com Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S.  

© 2019-04 OS0269. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S




