
GO MOLDABLE

Moldable Technology™ giver 
en fleksibel tætning, som 
følger stomiens bevægelser 
og tilpasser sig dens størrelse 
og form samtidig med, at 
materialet kvæller op og giver 
en yderligere forbedret tætning. 
Resultatet bliver en meget 
sikker og tæt pasform.

95.6%
af alle stomiopererede, der 
startede ud med ConvaTec 
Moldable Technology™,
bevarede huden sund og intakt1.

Den første 1-dels bandage med Moldable Technology™. Tilbyder det enkle og det 
praktiske ved en 1-dels pose kombineret med en veldokumenteret hudbeskyttelsesplade.

Det er tid til at Go Moldable
Bedre tilpasning. Færre lækager. Sundere hud.
Nu tilgængelig i flere varianter for at give stomiopererede 

frihed og tryghed til at leve livet fuldt ud.

!
For mere information
kontakt vores 
kundeservice på 4816 7475
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Så enkelt anvender du Esteem™    Moldable bandagen

Tag den formbare plade af posen

Tag fat i fligen mærket ”1” og tag 
den af.

Form åbningen ved at rulle pladens 
udgangshul tilbage, så den passer 
til din stomi. Du skal ikke trække 
eller klippe for at gøre hullet større. 
Kun rulle.

Tag fat i fligen mærket ”2” og tag 
beskyttelsesfilmen af, så hudbeskyt-
telsespladen kan fæstes på huden.

Sæt den formbare plade på huden. 
Tryk let på hudbeskyttelsespladen hele 
vejen rundt og form den mod stomien.
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Tag fat i fligen mærket ”3” og tag 
den del af beskyttelsesfilmen af.

Træk posens sider fra hinanden for 
at lukke luft ind.

Tag beskyttelsfilmen af hud-
beskyttelsespladen på posen.

Sæt posen på pladen og huden. 
Det kan være lettere at se, hvordan 
posen skal placeres, hvis du bukker 
posen på midten af posens hud-
beskyttelsesplade.

Tryk let på hudbeskyttelsepladen 
i 30 sekunder, så der skabes en 
optimal vedhæftning til huden.

Så enkelt anvender du Esteem™    Moldable bandagen

For mere information 
se brugsvejledning i æsken. !



er ConvaTec Moldable Technology™ også 
tilgængelig i  Esteem™     1-dels bandage!NU

ENKELT
Du skal kun rulle, modellere og 
tilpasse hudbeskyttelsen til den 
form og størrelse, som behøves. 
Ingen klip, ingen træk.

KOMFORTABELT
Tyndt og fleksibelt design som 
er udviklet til at følge kroppen. 
Denne avancerede pose har et 
blødt, komfortabelt ydermateriale, 
inspektionsvindue og Invisiclose™ 
integreret poselukning med lomme 
– Lock-it poket™ 
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Den dokumenterede styrke hos ConvaTec Moldable Technology™

●  9 ud af 10, som startede ud med ConvaTec Moldable Technology™, bevarede en sund hud.1

●  8 ud af 10, som skiftede til ConvaTec Moldable Technology™, forbedrede hudens tilstand.1

Bekvemmeligheden ved en 1-dels pose kombineret med en veldokumenteret1 
hudbeskyttelse er en perfekt kombination for stomiopererede.

InvisiClose™

integreret 
poselukning

Komfortabelt 
ydermateriale

På posens forside er 
der et vindue, som 
gør det enkelt at 
inspicere stomien.
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SIKKERT 
Fleksibel tætning, som følger 
stomiens bevægelser og tilpasser 
sig stomiens størrelse og form, 
giver en meget sikker og tæt 
pasform. Dette betyder færre 
lækager og sundere hud.1 
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