
Hudpleje og tilbehør

Comfeel Hudpleje og tilbehør
• Barriere
• Beskyttelsesfilm
• Rens
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Coloplast Danmark A/S
Kokkedal Industripark 2
DK-2980 Kokkedal
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
e-mail: dkmail@coloplast.com

Hudpleje og tilbehør

- det komplette sårplejesystem

Comfeel Hudpleje og tilbehør

Comfeel Barriere
Comfeel Barriere er en let hudlotion,
der er ideel til at forebygge tør, irriteret
og macereret hud. Den er udviklet
specielt til at beskytte hud, som ofte
er udsat for kropssekreter som
tarmindhold, urin og pus. Comfeel
Barrierens indhold af paraffinolie og
cyclomethicon (silikone) gør den
vandafvisende og dermed mod-
standsdygtig over for kropssekreter,
samtidig med at den gør huden glat
og smidig. Den bevarer desuden
hudens naturlige pH.

Comfeel Barriere masseres grundigt
ind i den rengjorte hud. Er huden
væskende, duppes cremen forsigtigt
på. Ved efterfølgende brug af en
hæftende bandage, bør man nøjes
med at smøre et tyndt lag på, lade
det lufttørre ca. 5 minutter, hvorefter
eventuelt overskydende creme fjernes
med en blød serviet.

Vare- Antal pr.
nummer Størrelse æske

Comfeel
Barriere 4720 60 ml 6 stk.

Comfeel
Beskyttelses-
film 4731 40 ml 6 stk.

Comfeel
Beskyttelses-
film 4735 Serviet 30 stk.

Comfeel
Rens 4710 180 ml 6 stk.

Comfeel
Rens 4715 Serviet 30 stk.

Comfeel Rens
Comfeel Rens er en rensevæske, som
anvendes til afrensning af hud, der har
været i kontakt med f.eks. urin og
tarmindhold. Den er en effektiv, men
blid erstatning for vand og sæbe, når
den sarte hud omkring en stomi eller
hos inkontinente skal renses. Huden
renses forsigtigt med Comfeel Rens
på en blød klud eller en tot vat. Tør ef-
ter og lad huden tørre nogle minutter,
inden den igen tildækkes. Comfeel
Rens kan også bruges til at fjerne
mindre mængder klæberrester med,
og den fås både som en 150 ml flaske
og som éngangsservietter.

Comfeel Beskyttelsesfilm
Comfeel Beskyttelsesfilm er beregnet
til at påføre områder, som ofte kom-
mer i kontakt med kropssekreter som
urin, tarmindhold eller sårsekret. Den
er derfor primært beregnet til brug
ved stomi-, inkontinens- og fistelpleje,
men kan også bruges til f.eks. at
beskytte huden under hudstrips i
forbindelse med brystproteser.
Filmen påsmøres den rengjorte hud
og efterlader en tynd filmhinde på
huden. På grund af filmens indhold
af ethyl acetat, kan det ikke anbefales
at anvende filmen direkte på læderet
hud, da dette kan give anledning til
svie. Filmen er vandtæt, hvilket bety-
der, at aggressive kropssekreter som
urin og afføring forhindres i at komme
i direkte kontakt med den sårbare
hud. Samtidig tillader den vanddamp
at passere fra huden og mindsker
derved risikoen for maceration. Ved
skift af hjælpemiddel med hudklæber
(f.eks. stomiposer), vil det meste af
filmen blive fjernet sammen med hud-
klæberen. Filmen tager dermed be-
lastningen fra huden ved at fungere
som en slags stødpude. Herefter læg-
ges et nyt lag film på, før den nye
hudplade sættes på. Ved skift fra
èn plastertype/hudklæber til en
anden, anbefales det at anvende
beskyttelsesfilm i 6-8 uger. Comfeel
Beskyttelsesfilm fås både som en
dab-on applikator og som
éngangsservietter til f.eks. at have
med i tasken.

Indholdsstoffer
Etoxy-ethyl methactylat polymer og
Ethyl acetate

Comfeel Barriere er også særdeles
velegnet som en almindelig hånd-
lotion og kan således anvendes til
mange forskellige formål.

Indholdsstoffer
Vand, paraffinum liquidum, protegin,
cyclomethicone, glycerin, magnesium
citrate, methylparaben, propylene
glycol og propylparaben

Indholdsstoffer
Miranol 2 MCAS modified, allantoin,
isopropyl alcohol, parabens
(phenonip), parfume og vand


