Produktdatablad
KONVEX

STOMOCUR 1-dels konvex

lukket / tømbar

STOMOCUR

STOMI KONVEX produkter

Komfort - Kvalitet - Sikkerhed
STOMOCUR® 1-dels konvex til
kolostomi og ileostomi. Poserne
har en blød og eftergivelig
”konvexindsats”. Det giver bedre
komfort.
Konvexitet X i 3 varianter, der
giver optimal tilpasning. Det
betyder igen komfort og
sikkerhed.
Den høje brugerkomfort
understøttes af to forskellige
klæbesystemer. De lukkede
kolostomiposer har en special
udviklet hudvenlig hydrokolloid
klæber Y. De tømbare
ileostomiposer er forsynet med
en ”kombinationsklæber” Z.
Denne klæber er lidt tykkere i
området omkring stomien, mens
den yderste klæberdel er helt
tynd. Dette betyder, at klæberen
opnår en hurtig og sikker
tilklæbning, samtidig med at den
er modstandsdygtig overfor
poseindhold og tarmsekret.
Poserne er forsynet med et
såkaldt kontrolvindue, et
“kiggevindue“ [.Vinduet giver
mulighed for at kontrollere både
poseindhold og stomi. Man får
en mere sikker
vurderingsmulighed.
Poserne har integreret mulighed
for “bælte fæste“ \. En sådan
kan i specielle tilfælde give en
ekstra sikkerhed og et forøget
konvextryk.
Posen har på begge sider en
blød, vandafvisende flies ].
Kolostomiposen er forsynet med
et højkapacitetfilter ^.

1-dels konvex lukket

Den tømbare ileostomipose har
et integreret lukkesystem _, der
lukker sikkert - vi kalder det ”safe
seal“.
Til ileoposen er udviklet et helt
nyt filtersystem med
væskespærre, “MPC®-Filter
(moist protected carbonfilter) `.
Ud over at filtrere luften fra
posen giver filteret god
beskyttelse mod udsivning.
Poserne har en anatomisk
udformning. Dette medvirker til
at optimere produkternes
funktionalitet.

Konvexsystemet fås med 3
forskellige kegleformer

1-dels konvex tømbar

STOMOCUR select “vindue” blød konvex
STOMOCUR select “vindue” blød konvex
Lukket pose med 3 forskellige konvexiteter.
Hydrokolloid klæber.
Et skjult "kiggevindue" på posen - ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden
at skifte pose
Med filter

Posestørrelse:
Tilpasningsmulighed:
Klæbeflade:

145 x 205 mm
20 mm – 43 mm
Ø 110 mm

Konvexkegle: Ø 50 mm, opklipbar: 20 mm – 43 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
CSK 20 CW V1
20 mm

(V1)

Konvexkegle: Ø 40 mm, opklipbar: 20 mm – 35 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
CSK 20 CW V2
20 mm

(V2)

Konvexkegle: Ø 30 mm, opklipbar: 20 mm – 22 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
CSK 20 CW V3
20 mm

(V3)

Æskeindhold
20 stk.

Æskeindhold
20 stk.

Æskeindhold
20 stk.

STOMOCUR protect ileo “safe seal” blød konvex
STOMOCUR protect ileo “safe seal” blød konvex
Tømbar pose med „safe seal“ lukkesystemet - en integreret lukning med 3
forskellige konvexiteter.
Flies-lignende materiale på begge posesider
Hydrokolloid kombinations klæber med helt tynde kanter.
Med integreret poselukning.
Et skjult "kiggevindue" på posen ud for stomien giver mulighed for at tjekke uden at
skifte pose.
Nyt langtidsholdbart filter med væskespærre.

150 x 220 mm
20 mm – 43 mm
Ø 110 mm

Konvexkegle: Ø 50 mm, opklipbar: 20 mm – 43 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
VIKF 20 CW V1
20 mm

(V1)

Konvexkegle: Ø 40 mm, opklipbar: 20 mm – 35 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
VIKF 20 CW V2
20 mm

(V2)

Konvexkegle: Ø 30 mm, opklipbar: 20 mm – 22 mm
Ordre-nr.
Stoma Ø
VIKF 20 CW V3
20 mm

(V3)

Æskeindhold
10 stk.

Æskeindhold
10 stk.

Æskeindhold
10 stk.

STOMOCUR select og protect med “vindue” og blød konvex
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Posestørrelse:
Tilpasningsmulighed:
Klæbeflade:

