
Indikation 

• Ileostomi samt kolostomi med 

behov for tømbar pose 

 

Egenskaber 

• Patenteret elastisk hudklæber der 

har en behagelig bærekomfort 

giver stor flexibilitet, er god til 

at tilpasse sig hudkonturer 

ikke efterlader klæberester på 

huden 

giver god hudbeskyttelse 

har lille risiko for maseration 

har øjeblikkelig vedhæftning 

giver mulighed for 

repositionering 

• Klæberen er påsat højt oppe på 

posen, hvilket giver en bedre 

komfort, samt diskretion 

• Opklipbar klæber i str.: 

      - mini: 15-45 mm 

      - midi: 15-50 mm 

      - maxi: 15-65 mm eller                               

                  15-80 mm 

• Nyhed: Nyt og bredere udløb, der 

gør tømning og rengøring lettere og 

mere hygiejnisk. Nu fylder posen 

ikke mere end en lukket pose 

• Nyhed: Findes nu også med 

inspektionsvindue, der gør det 

muligt at observere stomien. og kan 

være en hjælp ved påsætning af 

posen. 

 

Produktbeskrivelse 

• 1-dels tømbar stomipose m. filter 

• Blomsterformet elastisk hudklæber, 

der følger huden 

• 5 forudstansede udgaver 

• Transparent og beige 

• 3 str. – mini, midi og maxi 

• Opklipbare poser med 

inspektionsvindue i mini, midi og 

maxi 

 

 

Flexima®  Active, tømbar med filter 
med en unik elastisk hudklæber 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Braun Medical A/S 

Dirch Passers Allé 27 

2000 Frederiksberg 

www.bbraun.dk 

Kundeservice telefon 3331 3141 

Kundeservice-dk@bbraun.com 

Åbningstider: Mandag – Torsdag kl. 8.30 – 16.00. Fredag kl. 8.30 – 15.00 

Varenr. 

Varenr. med 

inspektions-

vindue 

Produktnavn, Beige 

Salgsenh

ed 

/æske 

4620115N NY 4622115N Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 15-50 mm 30 stk. 

4620125N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 25 mm 30 stk. 

4620130N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 30 mm 30 stk. 

4620135N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 35 mm 30 stk. 

4620140N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 40 mm 30 stk. 

4620380N NY 4622380N Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-65 mm 30 stk. 

4620480N - Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-80 mm 30 stk. 

4620215N NY 4622215N Flexima Active Tømbar m. filter, Mini 15-45 mm 30 stk. 
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Flexima® Active har 
 en helt unik sikker, elastisk og smidig hudklæber 

  et nemt og sikkert udløb, der er meget diskret – 

     næsten som en lukket pose og hygiejnisk og nemt at tømme 

  et inspektionsvindue der giver mulighed for at observere stomien  

     samt gør påsætning nemmere 
      



Påsætning af posen 

B. Braun Medical A/S 
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↓ ↘ ↙ 

YES 

Stå op eller sid ned uden at 

trække i huden eller læne 

overkroppen bagud under 

påsætningen – derved 

strækkes huden. 

 

Hjælp evt. påsætningen på vej 

ved at folde stomiposen. 

Dette kan give et bedre 

overblik, når posen skal 

sættes på. 

 

 

 

Det er muligt at løsne 

klæberen og atter påsætte 

den, hvis man ikke helt var 

tilfreds med resultatet. 

 

 

 

 

Et godt tip til aftagning er at 

trække klæberen nedad og 

ikke trække udad i klæberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varenr. 

Varenr. med 

inspektions-

vindue 

Produktnavn, Beige 

Salgsenh

ed 

/æske 

4620115N NY 4622115N Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 15-50 mm 30 stk. 

4620125N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 25 mm 30 stk. 

4620130N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 30 mm 30 stk. 

4620135N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 35 mm 30 stk. 

4620140N - Flexima Active Tømbar m. filter, Midi 40 mm 30 stk. 

4620380N NY 4622380N Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-65 mm 30 stk. 

4620480N - Flexima Active Tømbar m. filter, Maxi 15-80 mm 30 stk. 

4620215N NY 4622215N Flexima Active Tømbar m. filter, Mini 15-45 mm 30 stk. 


